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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Tribuna~

Consulta. Formulada pelo Secretário de Estado do Governo, Sr.
Marcello Weick Pogliese, acerca do direito de recebimento de
diárias pelo Governador do Estado, em virtude de
deslocamentos advindos de sua atuação funCional.
Conhecimento. Resposta nos termos do Relatóno da Consultaria
Jurídica (CJ-ADM) desta Corte e do Parecer do Ministério
Público Especial, cujas cópias passam a ser partes integrantes
deste Parecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC nº 02.826/10, que tratam
de CONSULTA encaminhada pelo Secretário de Estado do Governo, Sr. Marcello Weick Pogliese,
através do documento protocolizado sob o nº 04.491/10, de 07/04/2.010, com fundamento no artigo 2º,
inciso XV, combinado com o artigo 7º, inciso XI, ambos da Resolução Administrativa RA TC nº 02/2004
desta Corte de Contas, visando dirimir dúvidas quanto à existência ou não do direito de recebimento de
diárias por parte do Governador do Estado da Paraíba, quando de deslocamentos em função de sua
atuação funcional, mediante as seguintes indagações:
1. O Governador do Estado da Paraíba pode ser considerado "servidor", nos termos do artigo
54, caput, da Lei complementar nº 58/03, de 30 de dezembro de 2003, fazendo, portanto,
jus ao recebimento de diárias?
2. Caso a resposta anterior seja positiva, considerando que o Anexo da Lei nº 8.243, de 01 de
junho de 2007, não trouxe parâmetros acerca do quantum indenizatório a ser pago ao
Governador do Estado, nos casos de deslocamentos, e considerando que a diária deve
cobrir as despesas com estada, alimentação e locomoção urbana, quais paradigmas
indenizatórios poderão ser utilizados para os "valores de diárias no território estadual",
"valores de diárias no território nacional" e ''valores de diárias fora do território nacional"?
Considerando que, mediante o despacho de fI. 02, a Consulta foi recepcionada pelo
presidente desta Corte, que a encaminhou à Consultoria Jurídica (CJ-ADM) para parecer;
Considerando que o Consultor Jurídico desta Corte, ACP Francisco Valério Neto, conforme o
Relatório de fls. 15/21, observa que a matéria foi objeto do Parecer TC nº 41/95 e do Parecer nº
0758/95 da Procuradoria Geral deste TCE-PB (Processo TC 1512195), cópia às tis. 22125 dos autos,
em resposta à Consulta formulada pelo Secretário de Estado do Controle da Despesa Pública à época.
Contudo, em virtude da existência de novos questionamentos e da divergência com opinião constante
do Parecer nº 0758/95 acerca da competência da Assembléia Legislativa para instituir regras e limites
para despesas indenizatórias, proferiu explanação detalhada acerca do assunto, concluindo,
resumidamente, que, ordinariamente, conforme dispuser lei específica, o Chefe do Poder Executivo,
fará jus a diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com estada,
alimentação e locomoção urbana. Extraordinariamente, os demais gastos que se fizerem necessários,
em razão da representatividade do cargo, poderão ser atendidos por adiantamento requisitado em
favor de servidor credenciado. Ao final, opinou pelo conhecimento da Consulta, com resposta nos
termos das observações a seguir expendidas, com juntada de cópia do Parecer Norml0::
41/95,
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1.

2.

a Lei complementar nº 58, de 30 de dezembro de 2003, que disciplinou o Regh
Jurídico dos Servidores Públicos Civis das administrações direta e indireta do Estal
da Paraíba, não tem aplicação, nem mesmo subsidiária, ao Governador do Estad
dada sua condição de Agente Político, razão fundamental de sua insubmissão ~
normas aplicáveis aos servidores públicos e aos padrões comuns a que ficar
submissos os funcionários profissionalizados;
os valores atribuíveis a diárias de viagem, evidentemente, deverão ser compatívei5
com os padrões de representatividade do cargo, falecendo competência ao Tribunal de
Contas para indicar paradigmas indenizatórios, posto ser de competência exclusiva da
autoridade gestora a iniciativa da decisão sobre a necessidade, interesse,
oportunidade e conveniência para estabelecer os limites das questionadas verbas
indenizatórias;

Considerando que o Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, no Parecer nº 938/10,
fls. 28/36, analisou a matéria, concluindo, em preliminar, pelo conhecimento da Consulta e, no mérito,
opinou por resposta nos seguintes termos:
1.

2.

3.

4.

5.

o Governador do Estado da Paraíba, em razão das viagens e deslocamentos inerentes
ao exercício do cargo, tem o direito a ser indenizado das despesas daí decorrentes
(gastos com alimentação, hospedagem e locomoção);
a Lei Complementar Estadual n.º 58/2003 não pode ser utilizada como fundamento
para o pagamento de diárias ao Chefe do Executivo Estadual, porquanto tal diploma
normativo é restrito aos servidores públicos strictu sensu, ou seja, aos servidores civis
do Estado, não podendo ser aplicado, ao nominado Agente Político;
para a formalização dos dispêndios em comento, poderá a indenização ser paga em
regime de adiantamento e com empenho prévio por estimativa ou por meio de
reembolso, também com prévio empenho por estimativa, respeitados os Princípios da
Moralidade, Razoabilidade e Economicidade. Nas hipóteses de adiantamento e de
reembolso, será imprescindível a comprovação posterior dos gastos efetuados;
o art. 9º do Decreto Federal n.º 5.99212006 pode ser aplicado ao caso, por analogia.
Dessa maneira, nos deslocamentos do Governador do Estado as despesas daí
decorrentes devem correr à conta dos respectivos recursos orçamentários
consignados;
caso se adote o sistema de diárias, os valores pagos aos Secretários de Estado,
previstos no Anexo Único da Lei Estadual n.º 8.243/2007 (fls. 12), à míngua de
legislação especial, podem servir de parâmetro para a fixação das diárias destinadas
ao Governador do Estado;

Considerando que de acordo com os artigos. 2º e 3º da Resolução Normativa RN TC nº 02/05
o documento apresentado preenche os requisitos necessários à sua admissibilidade;
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Considerando os termos do relatório da Auditoria, do pronunciamento do rini~rio
Especial,do v

do Relatare o maisquedosautosc~/

~

Público

Decidem os membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, à unanimidade de votos,
na sessão plenária realizada nesta data, conhecer da Consulta formulada por autoridade competente e,
no mérito, respondê-Ia nos termos do Relatório da Consultoria Jurídica (CJ-ADM) desta Corte e do
Parecer do Ministério Público Especial, cujas cópias passam a ser partes integrantes deste Parecer,
ressaltando que a adoção de uma das alternativas de custeio das despesas com viagens do Chefe do
Poder Executivo - adiantamentos para posterior prestação de contas ou diárias com valores
previamente estabelecidos em lei - automaticamente elimina a possibilidade de utilização da outra
modalidade.
Presente ao julgamento o Exmo. Sr. Procurador Geral junto ao TCE/PB
Publique-se, intime-se e registre-se.
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Conselheiro Fábio Túlio Filgueiras Nogueira
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
CONSULTaRIA
JURÍDICA (CJ-ADM:)

Documento de Consulta n° 04.491110
Consulente:

MarcelIo Weick Pogliese, Secretário de Estado do Governo da
Paraíba.

Assunto:

Govenlador do Estado. Arts. 48, inciso n, 54 e 55, e da Lei na
8.243, de 01 de junho de 2007, alterada pela Lei na 8.430, de 12
de dezembro de 2007, que tratam da concessão de diárias aos servidores públicos estaduais. lnaplicabilidade.

MarceIlo Weick Pogliese, Secretário de Estado do Governo da Paraíba, objetivando dirimir dúvidas sobre a submissão do Governador do Estado
às regras da Lei Complementar na 58, de 30 de dezembro de 2003 e demais atos
nonnativos no que diz respeito à concessão de diárias, questiona e consulta:
De acordo com as di5posições dos artigos 48, inciso 11, 54 e
55, ambos da Lei Complementar na 58, de 30 de dezembro de 2003,
todo servidor que se deslocar entre pontos do território nacional, a
serviço da administração, fará jus ao recebimento, em especial, de
diárias.
Objetivando disciplinar minuciosamente o tema "diárias ",
sobreveio a edição da Lei na 8.243, de 01 dejunho de 2007, alterada pela Lei n(J8.430, de 12 e dezembro de 2007, regulando as mais
variadas hipóteses de de locamento de servidores estaduais, bem
como atrelando o quan m da verba indenizatória a parâmetros
delineados no seu An
Único.
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Todavia, perjilhando a Ló nO8.243, de 01 de junho de 2007,
foi possível inferir que a mesma, embora abrangente, não fez menção explícita às hipóteses de recebimento de diárias por parte do
Governador do Estado da Para íba, gerando, por sua vez dúvidas
quanto à existência ou não do diróto à verba indenizatória em favor deste último.
Nesse norte, através da presente Consulta, fa~-se as seguintes indagações:
O governador do Estado da Paraíba pode ser considerado
"servidor" nos termos do art. 54, caput, da Lei Complementar n°
58, de 30 de dezembro de 20/0, fazendo, portanto, jus ao recehimento de diárias?
Caso a re.sposta anterior seja positiva, considerando que o
Anexo Único da Lei nO8.2-+3, de 01 de junho de 2007 não trouxe
parâmetros acerca do "quantum" indenizatório a ser pago ao Governador do Estado nos casos de deslocamentos, e considerando
que a diária deve cobrir as despesas com estada, alimentação e locomoção urbana, quais paradigmas indenizatórios poderão ser utilizados para os "valores de diárias no território estadual", valores de diárias no território nacional" e valores de diárias fora do
território nacional?
Com o despacho presidencial o documento veio a esta CJ-ADM pra
o pronunciamento de praxe.
A consulta está subscrita por autoridade competente. Embora preenchendo os requisitos exigidos nos incisos e J a IV, não foi instruída com parecer jurídico como exige o inciso V, todos do art. 3°, da RN - TC nO02/05.
Como tem reiteradamente questionado o Ministério Público Especial junto a esta COlie e segundo estabelece o art. 133 da Constituição do Estado
da Paraíba, a Procuradoria Geral do Hstado, órgão central do sistema jurídico
do Estado, te»l por competência exclusiva e indelegável a representação judicial e extrajudicial do Estado, além do desempellho das funções de assessoramento, de consultoria jurídica do Poder Executivo.
O inciso VI, do citado artigo diz ser a PROGE responsável, também, pela .fIXação e controle da orientação jurídico-normativa que deve prevalecer para todos os órgãos da administração estadual.
Ainda. Segundo o § 1°, art. 3°, da LCE 86/2008, os pronunciamentos da Procuradoria Geral do Estado, nos processos submetidos ao seu exame
e parecer, quando homologados pelo Procurador-Geral, esgotam a apreciação
da matéria no âmbito do Poder Executivo Estadual, sendo vincu/antes.
Evidentemente que ~ i~petência,

Procuradoria Geral do Estado, nã~erfere

constituéionalmente

deferida à

nem conflita com as funções essen-
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ciais de controle externo, privativas do juízo administrativo das contas e insertos
na competência do Tribunal de Contas do Estado.
É o relatório.
Opinamos.
Conforme estabelece o § 3°, do art. 4°, da RN Te n° 02/05, o Presidente do Tribunal responderá administrativamente as consultas cujo assunto
haja sido objeto de man~festação desta Corte, remetendo ao consulente cópia de
pareceres anteriores.
A hipótese questionada foi objeto do Parecer Normativo n° 4] /95,
exarado no Processo TC nO1512/95 (anexo 01), originário da consulta distribuÍda pelo então Secretário de Estado do Controle da Despesa Pública, sobre o qual
pennitimo-nos acrescentar considerações, dada a existência de questionamentos
novos.
Prima fade, a Lei Complementar n° 58, de 30 de dezembro de
2003, que disciplinou o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis das administrações direta e indireta do Estado da ParaÍba, não tem aplicação, nem
mesmo subsidiariamente, ao Governador do Estado dada a sua condição de Agente Político, razão fundamental de sua insubmissão as nonnas aplicáveis aos
servidores públicos comuns.
Na lição de Hely Lopes Meirel1es, Direito Administrativo Brasileiro, 20 edição, Malheiros, 1995, págs. 73174, em discurso sobre a figm-a do Agente Político (segmento citado no voto do Ministro Nelson Jobim, fls 133/134,
Recl 2138 DF, DJE N° 070, Divulgação 17/04/2008, Publicação 18/04/2008),
encontramos:
3

(...). Agentes polítÍCos: são os componentes do Governo nos
seus primeiros escalões, investidos em cargos, .fitnções, mandatos
ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições cons'titucionais. Esses aluam com plena liberdade funcionam desempenhando suas atribuições com
prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição e em leis especiais.
( ..). São as autoridades públicas supremas do Governo e da
Administração na área de sua atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos graus e limites constitucionais e legais de jurisdição. Em doutrina, os agentes políticos têm plena /iberdade funcional, equiparável à independência dos juÍzes nos seus
julgamentos, e, para tanto, .ficam a salvo de responsabilização civil
por seus eventuais erros de atuação, a menos que tenham agido
com culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder.
(...). realmente ;~~uação dos que governam e decidem é bem
diversa da dos que SI ~esmente administram e executam encargos
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técnicos e profissionais, sem responsabilidade de decisão e de opções políticas. (..). As prerrogativas que se concedem aos agentes
polfticos não são privilégios pessoais,' são garantias necessárias ao
pleno exercício de suas altas e complexas funções governamentais
e decisórias. Sem essas prerrogativas fimciona;'') os agentes políticos.ficariam tolhidos de sua liberdade de opção e de decisão, ante
o temor de responsabilização pelos padrões comuns da culpa civ;Z
e do erro técnico a que ficam sujeitos os funcionários profissionalizados.
A mesma linha de entendimento restou resumida no Parecer nO
0758/95, exarado pelo então Procurador Geral, Bel Carlos MaJiins Leite, no Processo] 5]2/95, recepcionado no citado Parecer Nomlativo TC n° 4]/95, onde se
lê:
(..). No que tange aos agentes políticos, que são os componentes do Governo investidos em mandatos para o exercfcio de atribuições constitucionais não há, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, normajurídica espec(fica tratando da matéria em causa.
Pelo que se depreende do texto da consulta formulada, essas
indenizações ao Chefe do Poder Executivo do Estado vêm sendo
feitas, indistintamente, pelas regras peculiares a05,'agentes da Administração, precedentemente assinalados.
Todavia, em se tratando de agente polftico por natureza, como é o caso do Governador, que não se vincula ao Poder Executivo
por relação de emprego, e sim por normas específicas, inclusive
com relação à remuneração, necessário se faz que a Assembléia
Legislativa do Estado, também por florma especial, estabeleça as
regras de indenizações para as situações excepcionais decorrentes
do exercício e do ônus dafimção governamental.
Tal norma, consubs/anciada em lei espec[fica, como é evidente, não se confimde com a que concede remuneração, pelo que
pode prevê alterações periódicas e suplementadas as dotações
quando se fizerem necessárias, sem ofensa ao princípio da inalterabilidade da remuneração do cargo durante o mandato.
( ..) Tais despesas, poderão ocorrer através de dotações próprias do Gabinete Civil do Governador.
A Constituição do Estado da Paralba ao tratar da remuneração do
Governador do Estado, estabelece:
Art. 54. Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XlV - fixar, pa;tR~ada exercício financeiro, a remuneração

do Governador, do , ~GOvernador

e dos Secretários de Estado.
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observado o que dispõem os arts. 150, JI e 153, lJI, § 2, l, da Constituição Federal.
• Posteriormente o § 4° do art. 39 da Constituição Federal, com a redação emprestada pela Emenda Constitucional n° 18/98, tratando da remuneração dos Agentes Políticos, nOI'matizou:
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão
remunerados exclusivamente por subsídio fIXado em parceLa única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono,
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória,
obedecido, em qualquer caso, o di.'iposto no art. 37, X e Xl.
Com todo respeito à opinião do Douto Procurador Geral no parecer
citado e transcrito cuidamos, pela própria dicção dos textos ora colacionados,
que o poder deferido à Assembléia Legislativa se restringe exclusivamente à
fixação das verbas de caráter remuneratório, carecendo competência, portanto, para instituir regras e limitas sobre as verbas de caráter indenizatório, notadamente as destinadas a custear parcelas de despesas extraordinárias com estada,
alimentação e locomoção urbana.
Tal disciplinamento, obviamente deverá ser instituído através de
projeto de lei, por iniciativa do Poder Executivo, onde serão estabelecidos os
critérios e condições para a concessão das verbas de caráter indenizatório, a serem pagas segundo as regras que disciplinam a execução regular das despesas
orçamentárias.
Doutra banda, os gastos eventuais que, por justificadas razões, não
puderem ser submetidos ao processamento normal da despesa poderão ser administrados mediante suprimentos de fundos, requisitados em favor de servidor do
Estado, como estatui o art. 90, da Lei Estadual n° 3.654, de 10 de fevereiro de
1971, que, recepcionando o art. 68, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de
1964, regrou:
O regime de adiantamento é aplicável, a critério da Adnúnistração, na satisfação de quaisquer despesas extraordillárias ou
urgentes, ou que, por qualquer motivo, não possam subordinar-se
ao processo normal do emprego da dotação, e consiste na entrega
de numerário ao servidor, sempre precedida da emissão de Nota de
Empenho, à conta de dotação própria, após a liquidação pelos serviços de contabilidade competente.
Tal dispositivo encontra-se regulamentado no "Manual de Execução Orçamentária e Financeira" a~ovado pelo Decreto nO 10.581, de 16 de janeiro de 1985, onde no capítulo O
eção 01, pág. 01, ficou estabelecido:
(.).

.
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2. Entende-se, como regra geral, para o fim de concessão de adiantamento, os seguintes casos:
I - missão oficial do servidçr, -acompanhando seu superior
em viagem;
11 - missão ofiôal do servidor a serviço de sua repartição,
entendidas principalmente aquelas a serem efetuadas no interior
do Estado;
!lI - diligênôas espeôais e as de caráter secreto ou reservalV - despesa.<.,·
que devam ser/eiras em localicfades não atingidas pela rede bancáha, oficial ou não;
V - de pequeno vulto, cujo volume de recursos deva ser aplicado para atender gastos inadiáveis ou que, pelas caracteristicas
da aplicação, recomende este procedimento;
( . .).
02.01 Parafins do item I, entende-se por missão oficial do servidor toda aquela que importe deslocamento do mesmo, quer em virtude das atribuições do próprio cargo ou função, quer em virtude
de designação.
02.02 São despesas de caráter secreto ou reservado, aquelas efetuadas com diligências que exijam determinado grau de sigilo por
limitado período de tempo.
Estão, assim, delineados os critérios para concessão de adiantamento, valendo advertir que, nos termos do art. 95 da Lei 3654/71, o tomador se obriga a prestar contas de sua aplicação no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
último dia útil do período de utilização indicado nas respectivas Notas de Empenho.
Resumindo, ordinariamente,
conforme dispuser lei específica, o
Chefe do Poder Executivo, fará jus a diárias destinadas a indenizar as parcelas
de despesas extraordinárias com estada, alimentação e locomoção urbana. Extraordinariamente,
os demais gastos que se fizerem necessários, em razão da
representatividade do cargo, poderão ser atendidos por adiantamento requisitado
em favor de servidor credenciado.
Respondendo aos questionamentos da consulta, permitimo-nos ex-

1.
O governador do Estado da Paraíba pode ser considerado
"servidor" nos termo~'do art. 54, caput, da Lei Complementar 1l o
58, de 30 de dezemb§fr-..
de 2010, fazendo, portanto, jus ao recebimento de diárias?

\)
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A Lei Complementar n° 58, de 30 de dezembro de
2003, que disciplinou o Regime Jurídico dos Servidores PÚblicos Civis das administrações direta e indireta do Estado
da Paraíba, não tem aplicação, nem mesmo subsidiária, ao
Governador do Estado, dada sua condição de Agente Político, razão fundamental de sua insubmissão as norinas aplicáveis aos servidores públicos e aos padrões comuns a que ficam submissos os fimcionários profissionalizados.
2.
Caso a resposta anterior seja positiva, considerando que o
Anexo Único da Lei n° 8.243, de 01 de junlw de 2007 não trouxe
parâmetros acerca do "quantum" indenizatório a .'wrpago ao Governador do Estado nos casos' de deslocamentos, e considerando
que a diária deve cobrir as despesm,' com estada, alimentação e locomoção urbana, quais paradigmas indenizatórios poderão ser utilizados para os "valores de diárias no território estadual ", "valores de diárias no território nacional" e "valores de diárias fora do
território nacional"?
Os valores atribuiveis às diárias de viagem, evidentemente, deverão ser compatíveis com os padrões de representatividade do cargo, falecendo competência ao Tribunal de
Contas para indicar paradigmas indenizatórios, posto ser de
competência exclusiva da autoridade gestora a iniciativa da
decisão sobre a necessidade, interesse, oportunidade e conveniência para estabelecer os limites das questionadas verbas
indenÍzatórias.
ISTO POSTO, e considerando que a resposta às indagações dos jurisdicionados (art. 1°, inciso IX, LOTCE), sem prejuízo de posteriores procedimentos de auditoria, não constitui prejulgamento de fato ou caso concreto (art.
1°, § 2° in fine da LOTCE), opinamos, pelo conhecimento da consulta, com conseqüente submissão ao Egrégio Tribunal Pleno l1a forma regimental, propondo
seja respondida nos termos destas considera - es, acostadas de cópia do Parecer
Normativo n° 41/95 como autoriza o
o art. 4°, da RN TC nO02/05.
0,

É o que nos cm pre opinar cd1~issão
João Pessoa, 2

à consideração superior.

Lbril de 2010.
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MINISTÉRIO PÚBLICO
Junto ao Tribunal de Contas da Paraíba

Interessados: Marcello Weick Pogliese (Secretário de Estado do Governo) e
Governador do Estado da Paraíba

CONSTITUCIONAL,

ADMINISTRATIVO

E

FINANCEIRO.

Consulta - Agente Político - Governador de Estado Indenização de despesas com viagens inerentes ao
exercício do cargo - Questionamentos
atinentes à
formalização dos gastos - Incidência do chamado
interesse público primário - Necessidade de intervenção
do Ministério Público de Contas - Preenchimento dos
requisitos de admissibilidade atinentes à espécie Conhecimento - Mérito - Ressarcimento do Chefe do
Poder Executivo Estadual em função dos dispêndios
provenientes
dos
deslocamentos
funcionais
Inexistência de legislação específica - Irrelevância Pagamentos que podem ser materializados por meio do
regime de reembolso e adiantamento,
sempre com
empenhamento
prévio por estimativa, respeitados os
Princípios
da
Moralidade,
Razoabilidade
e
Economicidade - Comprovação posterior dos gastos Imperiosidade - Possibilidade, ademais, de aplicação de
instrumentos normativos que, malgrado não se refiram
especificamente à hipótese, podem ser utilizados, por
analogia,
em função
da identidade
do objeto
normatizado.

MINISTÉRIO PÚBLICO
Junto ao Tribunal de Contas da Paraíba

Cuida-se de Consulta formulada pelo Prof.
Secretário
de Estado do Governo,
veiculando,
em
questionamentos:

MARCElO

WEICK

síntese,

os

POGLlESE,

seguintes

"O Governador do Estado da Paraíba pode ser considerado
"servidor", nos termos do artigo 54, caput, da Lei Complementar
Estadual n. 58, de 30 de dezembro de 2003, fazendo, portanto, jus ao
recebimento de diárias ('.
a)

º

b) "Caso a resposta anterior seja positiva, considerando que o Anexo
Único da Lei n.º 8.243, de 01 de junho de 2007 não trouxe parâmetros

acerca do quantum indenizatório a ser pago ao Governador do Estado,
nos casos de deslocamentos, e considerando que a diária deve cobrir as
despesas com estada, alimentação e locomoção urbana, quais
paradigmas indenizatórios poderão ser utilizados para os 'valores de
diárias no território estadual', 'os valores de diárias no território
nacional' e 'valores de diárias fora do território nacional?'."

Instada,
a Consultoria
pronunciamento às fls. 15/25.

Jurídica

deste

Tribunal

emitiu

seu

Em seguida, os autos vieram a este Parquet para exame da matéria e
emissão de parecer.
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DA NECESSIDADE DA INTERVENÇÃO

INTERESSE PRIMÁRIO

MINISTERIAL.

INCIDÊNCIA

DO

NO CASO EM DISCEPTAÇÃO:

Dimana do caderno processual que a matéria questionada apresenta
íntima conexão com a natureza jurídica dos Agentes Políticos que, segundo a doutrina,
funda-se no seguinte raciocínio:

"A idéia básica que justifica a existência dessa categoria especial de
agente público está relacionada ao exercício de atribuições básicas do
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Estado e à não sujeição a regras de hierarquia. Vale dizer, o agente
político atua por convicção própria e não em cumprimento de ordens
ou determinações emanadas de autoridades superiores"l.

"Agentes Políticos são aqueles aos quais incumbe a execução das
diretrizes traça das pelo Poder Público. São estes agentes que
desenham os destinos fundamentais
do Estado e que criam as
estratégias políticas por eles consideradas necessárias e convenientes
para que o Estado atinja os seus fins. Caracterizam-se por terem
funções de direção e orientação estabelecidas na Constituição e por ser
normalmente transitório o exercício de tais funções. Como regra, sua
investidura se dá através de eleição, que Ihes confere o direito a um
mandato, e os mandatos eletivos caracterizam-se pela transitoriedade
do exercício das funções, como def/ui dos postulados básicos das teorias
democrática e republicana. Por outro lado, não se sujeitam às regras
comuns aplicáveis aos servidores públicos em geral; a eles são
aplicáveis normalmente
as regras constantes
da Constituição,
sobretudo as que dizem respeito às prerrogativas e à responsabilidade
políticas. São eles os Chefes do Executivo (Presidente, Governadores e
Prefeitos), seus auxiliares (Ministros e Secretários Estaduais e
Municipais) e os membros
do Poder Legislativo (Senadores,
Deputados Federais, Deputados Estaduais e Vereadores. Alguns
autores dão sentido mais amplo a essa categoria, incluindo
Magistrados, Membros do Ministério Público e Membros dos Tribunais
de Contas ...,,2.
Nessa ordem de idéias, emerge das definições transcritas que os
Agentes Políticos desempenham funções estruturais e, portanto, imprescindíveis ao
funcionamento do próprio Estado. Suas competências, em linhas gerais, vêm dispostas
nas Constituições. Suas atuações interferem diretamente nos objetivos políticos a
serem alcançados. Diante desses contornos, o objeto processual revela a incidência do
interesse público primário, o qual diz diretamente
com o interesse global da
sociedade. Ao fim e ao cabo, o tema de fundo plasmado nos autos pode ser.traduzido
na seguinte pergunta: o Governador de Estado, enquanto Agente Político, tem

1

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de Direito Administrativo.

2

Manual de Direito Administrativo.

Rio de Janeiro:'

Belo Horizo
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e: Fórum, 2010, p. 914.
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direito ao recebimento de diárias quando de seus deslocamentos ocorridos em
função de sua atividade?
Na visão deste Parquet, a temática perpassa pelo interesse público
primário na medida em que o debate travado em torno da vexata quaestio ajouja-se à
própria atuação do Chefe do Poder Executivo (Estadual ou Municipal) que, como visto,
insere-se na categoria de Agente Político, sendo os seus atos sujeitos ao controle,
tanto sob o aspecto da legalidade como também sob o prisma da eficiência e da
moralidade. O thema· decidendum, nessa vertente, requer e exige a intervenção
ministerial.

2 - DO Juízo DE ADMISSIBILlDADE

DA CONSULTA - CONHECIMENTO

DO OBJETO PROCESSUAL:

A Resolução Normativa n.Q 02/2005, desta Corte, instituiu
atinentes aos processos de Consulta. Dispõe o citado ato normativo:

as regras

De acordo com o preceptivo enfocado, o consulente deve expor, com
clareza, a dúvida a ser sanada, ou, como acentuado pela doutrina:

liA consulta deve versar sobre dúvida da autoridade, não ser duvidosa
em relação ao seu objeto. Parece óbvio, mas muitas vezes a consulta é
formulada de modo não claro, não decorrendo de forma lógica em
relação aos considerandos articulados ou sobre o que efetivamente
quer saber a autoridade consulente,J3.

condições

Na espécie, a presente Consulta, nos termos
de ser conhecida,
porquanto
satisfeitos
todos

propostos, reúne
os requisitos
de

admissibilidade.

3

FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais

de Cont
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Saliente-se, de proêmio, que o Governador do Estado da Paraíba pode
ser indenizado em virtude dos deslocamentos advindos de sua atuação funcional,
malgrãdo
a inexistência,
no âmbito da Administração
Pública Estadual, de
instrumentos normativos que tratem da questão de modo particular.
É de se registrar, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal já
decretou que os Magistrados enquadram-se na espécie Agente Político, investidos
para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade
funcional no desempenho de suas funções4 e, partindo-se desse fato, é de se
mencionar que a vigente lei de Organização Judiciária do Estado da Paraíba prevê a
possibilidade de pagamento de diárias aos Magistrados, na forma do inciso IX, do §lQ,
do art. 142, mecanismo voltado à operacionalização do ressarcimento de tais Agentes
em caso de deslocamentos decorrentes de suas atividades funcionais. Bem por isso, o
Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n.º 73, de 28.04.2009,
disciplinou a concessão e o pagamento de diárias aos Magistrados e servidores do
Poder Judiciário.

dezembro

Na Administração Pública Federal, o Decreto n.º 5.992,
de 2006, modificado pelo Decreto n.Q 6.907/2007, instituiu que:

de 19 de

"Art. 9º - Nos deslocamentos do Presidente da República e do VicePresidente da República, no território nacional, as despesas correrão à
conta dos recursos orçamentários consignados, respectivamente, à
Presidência da República e à Vice-Presidência da República".
Correrão à conta dos recursos orçamentários consignados à
Presidência da República e à Vice-Presidência da República as diárias
das autoridades integrantes das respectivas comitivas oficiais".
"§ lf!.

-

"§ 2f!. Correrão, ainda, à conta dos recursos orçamentários consignados
ao respectivo Ministério as diárias relativas a assessor de Ministro de
Estado".

determinou

No Senado Federal, o Ato n.º OS/2005, da Comissão Diretora,
que "nas viagens oficiais do Presidente do Senado no território nacional

•
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as despesas correrão à conta dos recursos orçamentários consignados à Presidência
da Casapara tais fins"s.
Diante dessas colocações, vislumbra-se que os Agentes Políticos
(Presidente da República, Governador de Estado, Prefeito Municipal, Parlamentares,
Magistrados e etc.) podem, sim, ser indenizados por despesas extraordinárias
(alimentação,
hospedagem e locomoção urbana) decorrentes
de viagens e/ou
deslocamentos
em função do serviço desempenhado,
não havendo qualquer
ilegalidade nessa providência. Entrementes, a partir das colocações do Consulente,
denota-se a existência de hesitações, na Administração Pública Estadual, quanto à
operacionalização do pagamento dos valores indenizatórios ao Governador do Estado.
Pois bem. No que concerne à primeira indagação da Consulta, é preciso
ter em mente que o Governador do Estado não pode ser considerado servidor
público strictu sensu. Ao Chefe do Executivo Estadual, portanto, não se aplicam as
disposições da Lei Complementar Estadual n.Q 58/2003, as quais fundam o regime
jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba. O Governador do Estado,
sendo Agente Político, está indissociavelmente ligado à idéia de Governo e de função
política6, não se sujeitando, dessa maneira, às regras jurídicas atinentes aos que
prestam serviço ao Estado mediante vínculos empregatícios ou estatutários.
Na ausência de normas específicas quanto ao disciplinamento
da
matéria em foco, a Administração Pública Estadual, a priori, pode valer-se, por
analogia, do já enfocado Decreto Federal n.º 5.992, de 19 de dezembro de 2006 que,
como visto, determinou que as despesas provenientes dos deslocamentos efetuados
pelo Chefe do Poder Executivo Federal sejam adimplidas à conta dos recursos
orçamentários consignados à Presidência da República (art. 9º), bem como pode
lançar mão, também por analogia, do Anexo Único da Lei Estadual n.º 8.243/2007 (fls.
12), o qual dispõe sobre os valores pagos aos Secretários de Estado (Símbolo CDS-1 e
CDS-2). A propósito, convém assinalar que a analogia consiste justamente em:

"[...] aplicar, a um caso não contemplado de modo direto ou específico
por uma norma jurídica, uma norma prevista para uma hipótese
distinta, mas semelhante ao caso não contemplado [...]. O fundamento
5

Art. 7º, caput.

6

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, apoiada no magistério de Celso Antonio Bandeira de Mello,

os agentes políticos ocupam cargos estruturais à organização política do País, ou se' ,ão
cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado e, portanto,
es e a
Poder (Direito Administrativo.

São Paulo: Atlas, 2009, p. 511). ,
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da analogia encontra-se na igualdade jurídica, já que o processo
analógico constitui um 'raciocínio em razões relevantes de similitude,
fundando-se na identidade de razão, que é o elemento justificador da
aplicabilidade da norma a casos não previstos, mas substancialmente
semelhantes,
sem contudo ter por objetivo perscrutar o exato
significado da norma, partindo, tão-só, do pressuposto de que a
questão sub judice, apesar de não se enquadrar no dispositivo legal,
deve cair sob sua égide por semelhança de razão. É necessário,
portanto, que além da semelhança entre o caso previsto e o não
regulado haja a mesma razão, para que o caso não contemplado seja
decidido de igual modo. Daí, o célebre adágio romano: ubi eadem legis
ratio, ibi eadem dispositio,,7.
Demais disso, pode-se aplicar à hipótese o entendimento firmado pelo
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, estampado nos arestas abai?,o
transcritos:

"Câmara Municipal- Agente público -Indenização
de despesas com
viagem - Possibilídades de formalização dos gastos: /. Diárias de
viagem. Regime previsto em lei. Regulamentação por ato normativo
próprio. Empenho prévio ordinário. Prestação de contas simplificada. 11.
Regime de adiantamento.
Previsão legal. Empenho prévio por
estimativa. Prestação de contas rigorosa. 11/.Reembolso. Ausência de
previsão legal para diárias de viagem ou regime de adiantamento.
Empenho prévio por estimativa. Prestação de contas detalhada Princípios da razoabilidade,
moralidade
e economicidade
Cancelamento da Súmula n. 82 [...] a indenização de despesas de
viagem de servidor público ou de agente político estadual ou municipal
deve se dar, preferencialmente, mediante o pagamento de diárias de
viagem, previstas em lei e regulamentadas em ato normativo próprio
do respectivo poder, com prestação de contas simplificada e empenho
prévio ordinário. Na ausência de tal previsão, poderá a indenização ser
paga em regime de adiantamento
e com empenho prévio por
estimativa, se houver autorização legal para tanto, ou através de
reembolso,
também com prévio empenho por estimativa.
Nas
hipóteses de adiantamento
e de reembolso, será imprescindível a

7

DINll, Maria Helena. Lei de Introdução

ao Código Civil

2002, p. 111 e 113.
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comprovação posterior de gastos pelo servidor público ou agente
político, com rigorosa prestação de contas, em processo complexo,
conforme enunciado da Súmula n. 79 desta Corte/18.
1/[...] não existindo previsão de pagamento de diárias em lei e a fixação
de seu correspondente valor em ato normativo próprio, as despesas de
viagens feitas a serviço de órgão ou entidade pública poderá ser
ressarcidas
mediante
a apresentação
dos documentos
legais
comprobatórios
dos gastos feitos, conforme entendimento
desta
egrégia Corte consubstanciado na Súmula TC n. 79/19
Diante de todo o exposto, pugna este Ministério
Tribunal de Contas da Paraíba, em preliminar, pelo conhecimento
mérito, opina o Parquet nos seguintes termos:

Público junto ao
da Consulta e, no

1. O Governador do Estado da Paraíba, em razão das viagens e
deslocamentos inerentes ao exercício do cargo, tem o direito a ser indenizado das
despesas daí decorrentes (gastos com alimentação, hospedagem e locomoção);
2. A Lei Complementar Estadual n.Q 58/2003 não pode ser utilizada
como fundamento
para o pagamento de diárias ao Chefe do Executivo Estadual,
porquanto tal diploma normativo é restrito aos se.rvidores públicos strictu sensu, ou
seja, aos servidores civis do Estado, não podendo ser aplicado, ao nominado Agente
Político;
3. Para a formalização
dos dispêndios em comento,
poderá a
indenização ser paga em regime de adiantamento
e com empenho prévio por
estimativa ou por meio de reembolso, também com prévio empenho por estimativa,
respeitados os Princípios da Moralidade,
Razoabilidade e Economicidade. Nas
hipóteses de adiantamento
e de reembolso, será imprescindível a comprovação
posterior dos gastos efetuados;

4. O art. 9Q do Decreto Federal n.Q 5.992/2006 pode ser aplicado ao
caso, por analogia. Dessa maneira, nos deslocamentos do Governador do Es
as
despesas daí decorrentes
devem correr à conta dos respectivo
r ursos
orçamentários
8 TCE-MG,
9

consignados;

Consulta n.º 748.370, Relator: Co~selheiro Antonio
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S. Caso se adote o sistema de diárias, os valores pagos aos Secretários
de Estado, previstos no Anexo Único da Lei Estadual n.Q 8.243/2007 (fls. 12), à míngua
de legislação especial, podem servir de parâmetro para a fixação das diárias
destinadas ao Governador do Estado.
É como opino.

CANO fRANCA fiLHO, Or. iur.
I do Ministério

Público junto

ao TCE/PB

