
ESTADO DO CEARA
MINISTERIO PUBLICO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLITICAS INSTITUCIONAIS

PROVTMENTO No 065/2012

Aftera os artigos 7o, I e 13 do provimento no g2t2O1O.
que digciplina a concesseo de diarias, pagsagens,
ajuda de custo e indenizag6es de transportJ aos
Membros do Minist6rio pribtico do Estado do Ceara, e
di outras providencias,

O PROCURADOR-GERAL DE JUST|9A DO ESTADO DO CEARA, no uso
das atribuiQoes legais the conteridas pelo aft.127, S 29, da ConstituiQeo Federat c/c o art..jO.
inciso V, da Lei Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 e disposiQ6es contidas no art.
26, inciso Xfll, da Lei Complementar Estadual no 72, de j2 de dezembro de 2008 _ Lei
Organica e Estatuto do l\rinist6rio piblico do Estado do Ceara,

CONSTDERANDO que a ConstituiQao Federal assegura ao t\rinist6rio p btico
autonomia funcional e administrativa, permitindo_lhe praticar atos pr6prios de gestao,
incluindo a expedigao de provimento para disciprinar as atividades administrativas do 6roaol

CONSIDERANDO que dentre as vantagens pecuniarias ordinarias, devidas
aos membros do lrinist6rio p blico, poderA a lei de regoncia de cada ramo da Instituieeo
ourorgar aos seus membros dierias, de acordo com os preceitos do artigo SO, lV, da Lei
8.625/93;

CONSTDERANDO que a Lei Orgenica e o Estatuto do Minist6rio pubtico do
Estado do Cear6 (Lei Complementar no 72/2OOB) em seu artigo 183, lll, prev6 a concessao
de diarias aos membros da Instituig6o, sem prejuizo de seus subsidios;

O Ministerio Piibli@ e institrilao pernanente, essencial i fungaoju.isdicionat dorqonatdo Bsladr, incumbindo the a defesa da ordefrjuridiq, do.esine demoqrt@e dos inlereses;oc;ais e r"oi"ra*i, i"ai,ri."l".r. fir,;;. irr)-- 
* -
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CONSIDERANDO dispor o S 11 do artigo 37 da ConstituiQao da Replblica
que'nao sereo computadas, parc efeito dos limites rcmunemt6rios de que trcta o inciso XI

do caput deste aftigo, as parcelas de careter indenizat6io prcvistas em lei":

CONSIDERANDO a constitucionalidade da concessao de parcelas de carater
indenizatdrio a panir do aludido dispositivo da Carta lragnal

CONSIDERANDO que a mencionada ressalva constitucional se harmoniza

com as linalidades do regime remunerat6rio de subsidio instituido pelo anigo 37, Xl, da Lei
Maior, e com os principios regentes da AdministraQeo P(blica;

CONSIDERANDO os novos parametros da ResoluQao no 58, de 20 de julho

de 2010, do Conselho Nacional do Minist6rio P[blico, atinentes d concessao e ao pagamen-

to de dierias no ambito dos Minist6rios Ptblicos Estaduais:

CONSIDERANDO quo o valor da diarla ser6 delinido por ato normativo do
Procurador-Geral de Justiga (artigo 186, paragrafo Inico, da Lei Complementar Estadual no
72, de 12 de dezembro de 2008)i

CONSIDERANDO a necessidade de adequar os valores corresoondentes es

diarias, atualizando-os de acordo com a realidade inflacion6ria das desDesasl

CONSIDERANDO, enfim, o poder de autotutela conferido d AdministraQao
Ptblica, para rever os seus pr6prios atos, de acordo com os padr6es de razoabilidade;

RESOLVEI

Art. 10. Os artigos 70, inciso I e 13 do Provimento no 9212010 passam a
vigorar com as seguintes redae6es:

O Ministdrio Piblio € inslituigo permarente,
juridica, dorogime demoqdti@ e

jJnd( ionc ldo  Eraoo,  in {umbinoo lhe  a  dere .d  da  c rdcm
iais e i.dividuais indisponiveh (CF, a . 127)
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Ad. 70.

l;i.:nJ.::.:T: ::j-"-locamento de comarca sede para outra co.
marca sede; 

comarca sede para comarca vinculada a outra co-

ii;i'1;!:;:,tr::2"-*-!:1::::.*s'J"das pe'as segdes ,, e ,r deste
guinte: 
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nos. timitat do Estado' o vator indi-
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Art. 20. Ficam revogados o paregrafo inico do art. 10 e o Anexo Unico doProvimento no 9212010.

Art. go. Este provim
revogando-se as dispo"iqo"" 

", "onnail:o 

entra em vigor na data de sua publicagao,

Regjstre-se. publique-se. Cumpra,se.

Gabinete do procurador-Geral de Justiqa, em Fortaleza, 02 de

Alfredo RTCARDO Caval
Procurador-Gelal de tica do Estado do

e 2012.
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