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ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
 

O Advogado-Geral do Estado, Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, proferiu 
no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 
“Aprovo. Em 24/09/2012” 
 
Procedência: Ouvidoria Geral do Estado  
Interessado: Chefe de Gabinete da Ouvidoria Geral  
Número:       15.209 
Data:             27 de setembro de 2012 
Ementa: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIÁRIAS 
DE VIAGEM. EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES 
DE NÍVEIS DISTINTOS. EXEGESE DA LEI ESTADUAL 
Nº 869 DE 05/07/1952 E DECRETO ESTADUAL Nº 
45.648/2011. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. 
AFERIÇÃO DE ENQUADRAMENTO DO CARGO DE 
OUVIDOR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 

 

      P A R E C E R  

A Ouvidoria Geral do Estado, através da Chefe de Gabinete 

Mônica Maria Teixeira Coelho, submete à análise desta Consultoria Jurídica os 

Pareceres nº 43/2012/OGE/AJU e 61/2012/OGE/AJU elaborados pela 

Assessoria Jurídica da Consulente em resposta ao pleito constante do 

Memorando nº 16/OUSAU/2012 relativo à concessão para servidora 

acompanhante, de diária de viagem equivalente àquela paga ao ocupante de 

cargo de Ouvidor.  

  Em segundo e distinto questionamento, a Consulente dá a conhecer 

a existência de entendimento divergente da SEPLAG em face do Parecer nº 

15.092 da Advocacia Geral do Estado em estudo entabulado pela Procuradora 

do Estado Luísa Cristina Pinto e Netto em análise acerca da viabilidade de 

utilização de veículos de representação pelos detentores do cargo de Ouvidor. 
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  Neste plano, faz juntar os Pareceres nº 44/2012/OGE/AJU e 

62/2012/OGE/AJU de sua Assessoria Jurídica, em face da Manifestação 47205 

da Ouvidoria de Fazenda, Patrimônio e Licitações Públicas. 

    Este é o breve relatório, passa-se à análise da questão. 

  A priori, cumpre delimitar os pontos divergentes noticiados no 

expediente de consulta a fim de entabular estudo com o escopo de dirimi-los, 

uniformizando e pautando o atuar do administrador público.  

Nesta linha, indagações distintas foram abordadas no sintético 

relato trazido pela Chefe de Gabinete da Ouvidoria Geral do Estado, senão 

vejamos: 

1) a primeira concernente ao pleito formulado pela Ouvidora de 

Saúde Ana Piterman para autorizar a servidora Juliana Colen a acompanhá-la 

em evento ocorrido em agosto de 2012 em outra comarca, e para tanto, receba 

diária de viagem equiparada àquela percebida pela Ouvidora requerente, 

fundamentando o pleito no disposto pelo Parágrafo Único do art. 20 do Decreto 

nº 45.648/2011; 

2) a segunda questão foi noticiada através da existência de 

divergência de entendimento da SEPLAG em face do Parecer nº 15.092 da 

Advocacia Geral do Estado da Procuradora Luísa Cristina Pinto e Netto em 

análise acerca da viabilidade da utilização de veículos de representação pelos 

detentores do cargo de Ouvidor.  

Em ambas as situações trazidas a comento, a Consulente externou 

sua posição através dos citados pareceres. 

Nesta linha, a fim de sistematizar a análise a ser entabulada, serão 

analisadas as duas questões trazidas na ordem em que se apresentaram e a partir 

do entendimento jurídico fornecido pela Ouvidoria Geral do Estado. 



 

3 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
 

 Pois bem. Concernente ao primeiro ponto, tangente à possibilidade 

de equiparação da chamada diária de viagem, foram trazidos os seguintes 

estudos jurídicos formatados pelos pareceres abaixo analisando a mesma 

situação fática, porém com entendimentos conclusivos distintos: 

Parecer nº 43/2012/OGE/AJU de 13/07/2012: “Portanto, verifica-

se, de um lado, a ausência de previsão dos cargos de Ouvidor Geral Adjunto e 

Ouvidor nas hipóteses de rol taxativo do Decreto nº 45.618/2011 (artigo 20, 

caput, e Anexo I, Faixa III), e de outro, o pronunciamento da douta Advocacia 

Geral do Estado, concluindo pela equiparação de tais cargos somente quanto à 

remuneração, face à existência de regulamento específico sobre assunto 

análogo. Assim sendo, deixamos de opinar quanto ao enquadramento do valor 

de diária de viagem para tais cargos e sugerimos submeter a questão à douta 

Advocacia Geral do Estado”. 

Parecer nº 61/2012/OGE/AJU de 06/09/2012:“Ante o exposto, 

concluímos pelo enquadramento do cargo de Ouvidor na Faixa III do Anexo I, 

do Decreto nº 45.618/2011, para fins de recebimento de diária de viagem, em 

obediência à sua equiparação ao cargo de Secretário Adjunto, quanto ao 

recebimento de vantagens e padrão remuneratório, com fulcro no artigo 30 da 

Lei Delegada nº147/2007 cumulado com artigo 19, inciso III, da Lei nº 

15.298/2004.” 

  

  Atinente à espécie, o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado 

de Minas Gerais, consubstanciado pela Lei nº 869 de 05/07/1952, assegura ao 

servidor público estadual o direito de auferir diárias (art. 118, II) a título de 

indenização das despesas expendidas com alimentação e hospedagem quando 

em viagem para desempenho de suas atribuições que o mantenha afastado da 
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sede por mais de seis horas (art. 139 a 142) (dispositivos legais com redação 

alterada pela Lei Estadual nº 7.179 de 19/12/1977).   

  A fim de regulamentar a concessão, foi expedido o Decreto 

Estadual nº 45.618 de 2011 que alterou o Decreto nº 44.448/2007, dispondo 

acerca de viagem a serviço e concessão de diárias a servidor dos órgãos da 

administração pública direta, autárquica e fundacional, notadamente os artigos 

ora transcritos: 

Art. 1º O servidor da Administração Pública direta, autárquica e 

fundacional e aqueles que, nos termos deste Decreto, se deslocarem 

de sua sede, eventualmente e por motivo de serviço, para 

participação em eventos ou cursos de capacitação profissional, 

farão jus à percepção de diária de viagem para fazer face às  

despesas com alimentação e pousada. 

 

Art. 20. O servidor que, por convocação expressa, afastar-se de sua 

sede na condição de assessor ou de representante do Governador 

do Estado, Vice-Governador, Secretário de Estado, Secretário-

Adjunto e dirigente máximo de órgão autônomo, fundação e 

autarquia, e seus respectivos vices, fará jus ao mesmo tratamento 

dispensado a essas Autoridades no que se refere às despesas de 

viagem. 

 

Parágrafo único. Quando dois ou mais servidores, que recebam 

diárias com valores diferenciados, viajarem para participar de uma 

mesma atividade técnica, será concedida a todos diária equivalente 

à do servidor que estiver enquadrado na faixa superior, desde que 

autorizado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade, admitida a 

delegação de competência.      
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  Relativo às faixas de referência para o pagamento das diárias de 

viagem, o Anexo I do aludido decreto estabelece: 

 

Faixa I: Servidor que exerça cargo efetivo ou em comissão que exija até o 

nível médio de escolaridade, bem como o servidor que exerça função 

pública que exija até esse nível de escolaridade. 

 

Faixa II: Servidor que exerça cargo efetivo ou em comissão que exija nível 

superior, bem como o servidor que exerça função pública que exija esse 

nível de escolaridade e os membros de Conselhos Estaduais. 

 

Faixa III: Secretário-Geral, Secretário de Estado, Secretário-Adjunto, 

Subsecretário, Dirigente Máximo de Órgão Autônomo, Fundação e 

Autarquia e seus respectivos Vices, Comandante de Aeronave, 

Comandante de Avião, Comandante de Avião a jato, Piloto de Helicóptero, 

Primeiro Oficial de Aeronave e servidores investidos em cargos de 

provimento em comissão do Grupo de Direção e Assessoramento que 

estejam no nível DAD-8, DAD-9,  DAD-10 ou DAD-11 ou DAI-26, DAI-

27, DAI-28 ou DAI-29 e exerçam atividades inerentes à chefia de gabinete 

do Vice-Governador ou de Secretaria de Estado ou de entidades ou às 

assessorias especiais do Governador.  

  Feita a digressão legal, o estudo a ser entabulado fará a análise da 

questão sob as seguintes premissas: 1) perquirir a natureza jurídica da verba; 2) 

aferir a faixa de enquadramento para concessão de diárias de viagem ao 

ocupante de cargo de Ouvidor, e, 3) identificar as hipóteses e requisitos para 

servidores de faixa distintas perceberem o mesmo valor de diária de viagem 

concedida ao servidor ocupante de faixa superior. 
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  Atinente à natureza jurídica da verba, seu caráter indenizatório é 

aferido diante da sua eventualidade e sujeição à existência de autorização 

prévia, de verbas públicas, e, com o único intento de fazer face às despesas 

efetuadas pelo servidor quando do deslocamento de sua sede, diante do 

interesse público, e a fim de custear despesas obrigatórias a título de 

alimentação e hospedagem.  

Noutro dizer, indenizar significa tornar indene, sem dano. São 

parcelas percebidas a título de indenização, cuja finalidade é exatamente 

recompor o que foi lesado, noutro dizer, não integram o patrimônio do 

beneficiário, pelo que se conclui não deve esta ser entendida como vantagem ou 

remuneração 

 A natureza indenizatória das verbas pagas sob a rubrica diárias de 

viagem também foi objeto de análise desta Casa em outras oportunidades, como 

se afere do Parecer nº 12.457/2002, exarado pelo Procurador do Estado Marcelo 

Barroso Lima Brito: 

“Como se vê, a diária tem caráter eminentemente indenizatório, 

para custeio de um gasto realizado ou que deva se realizar, e não 

se enquadra no rol de vantagens, visto que nada acresce ao valor 

recebido pelo servidor, só serve para repor, o que foi gasto ou 

para antecipar, o que vai ser gasto”. 

 No âmbito da Consulente Ouvidoria Geral do Estado, é forçoso 

para fins de raciocínio, recorrer à dicção da Lei Estadual nº 15.298/2004: 

Art. 19 - Ficam criados, no Quadro Especial de Pessoal constante 

no Anexo da Lei Delegada nº 108, de 29 de janeiro de 2003, os 

seguintes cargos de provimento em comissão: 

I - um cargo de Ouvidor-Geral do Estado, com o vencimento e a 

verba de representação atribuídos a Secretário de Estado; 
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II - um cargo de Ouvidor-Geral Adjunto do Estado, com o 

vencimento e a verba de representação atribuídos a Secretário 

Adjunto; 

III - seis cargos de Ouvidor, de recrutamento amplo, com o 

vencimento e a verba de representação atribuídos a Secretário 

Adjunto; 

Parágrafo único - O cargo de Ouvidor-Geral do Estado tem 

prerrogativas e representação de Secretário de Estado. 

  Complementando a direção normativa, a Lei Delegada nº 174/2007 

dispondo sobre o Grupo de Direção e Assessoramento do Quadro Geral de 

cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas da Administração 

direta do Poder Executivo, reza em seu art. 30: 

Art. 30. Os cargos de Secretário-Geral Adjunto, Controlador-

Geral Adjunto do Estado, Ouvidor-Geral Adjunto do Estado, 

Ouvidor, Advogado-Geral Adjunto do Estado, Chefe Adjunto da 

Polícia Civil, Chefe do Estado Maior da Polícia Militar, Chefe do 

Estado Maior do Corpo de Bombeiros Militar, Diretor Vice-

Presidente do Escritório de Prioridades Estratégicas e o Subchefe 

do Escritório de Representação do Governo do Estado de Minas 

Gerais em Brasília têm as vantagens e o padrão remuneratório do 

cargo de Secretário de Estado Adjunto. 

  Assim, afere-se da legislação de regência da Consulente a 

concessão ao detentor do cargo de Ouvidor, de vencimento e verba de 

representação atribuídos a Secretário Adjunto (Lei n. 15.298/2004) e vantagens 

e padrão remuneratório de Secretário de Estado Adjunto (LD nº 174/2007).  
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  No entanto, como demonstrado acima, a diária de viagem não se 

enquadra no conceito de vencimento, verba de representação ou vantagens.  

Nesta linha, o Parecer nº 15.092/2011 da AGE, citado neste estudo: 

“das transcrições efetuadas, verifica-se que para os diversos cargos de Ouvidor 

há previsão de que têm as vantagens e o padrão remuneratório do cargo de 

Secretário de Estado Adjunto. Quanto ao significado de vantagens, a princípio 

como dito acima, refere-se somente à remuneração do cargo“.   

Noutras palavras, identificada a natureza indenizatória da verba e, 

desta sorte, não integrante do conceito de remuneração e ainda, diante dos 

dispositivos legais referidos, não há viabilidade jurídica em se promover a 

extensão ao ocupante do cargo de Ouvidor da mesma diária de viagem 

concedida ao Secretário de Estado Adjunto, pela singela assertiva de não estar 

tal verba englobada no conceito de vencimento, remuneração, vantagem ou 

ainda verba de representação, citados nos dispositivos legais, pelo que seu 

enquadramento é na Faixa II do Anexo I do Decreto nº 45.618/2011. 

  É de se concluir, neste norte, da exegese dos dispositivos legais: 

para fazer jus ao percebimento desta parcela de natureza indenizatória, cabe ao 

servidor público atender os requisitos dispostos em lei.  

Tais requisitos já foram expostos no Parecer nº 14.863/2008 da 

lavra desta procuradora signatária ratificando entendimento da SEPLAG no 

sentido de que para o servidor ocupante de cargo de escolaridade ensino médio 

ou superior, faixas I e II respectivamente e entendendo que o ocupante de 

cargo de Ouvidor se enquadra na faixa II, receba diárias de viagem 

referentes à faixa III é necessário, cumulativamente, que: 

a) afaste-se de sua sede na condição de assessor ou representante do 

Governador do Estado, Vice-Governador, Secretário de Estado, 

Secretário-Adjunto e dirigente máximo de Órgão Autônomo, Fundação e 

Autarquias, e seus respectivos vices; 
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b) seja convocado expressamente pela autoridade que assessora ou 

representa, ou aquela imediatamente superior a essa. 

E ainda, para que o servidor ocupante de cargo de escolaridade 

inserida na faixa I, receba diárias de viagem referentes às faixas II e III, e que o 

servidor ocupante de cargo inserido na faixa II receba diárias estabelecidas para 

a faixa III é necessário, cumulativamente, que: 

a) sejam afastados da sede dois servidores que recebam diárias de viagem de 

valores diferenciados; 

b) os dois servidores participem da mesma atividade técnica; 

c) haja autorização expressa do dirigente máximo do órgão ou entidade. 

  Do que vem de ser exposto e pela exegese dos dispositivos 

elencados e regentes da matéria em foco, comungamos do entendimento 

jurídico disposto pela Assessoria Jurídica da Consulente no Parecer nº 

43/2012/OGE/AJU, no sentido de que “ não constam expressamente os cargos 

de Ouvidor Geral Adjunto do Estado e de Ouvidor do rol taxativo do artigo 20, 

caput, e do Anexo I, faixa III, do Decreto nº 45.618/2011.“. De fato o rol é 

exaustivo, e não contemplou o ocupante do cargo de Ouvidor. 

 Doutro vértice, como exposto no Parecer 44/2012/OGE-AJU, não 

se pretende discutir a importância e relevância do cargo de Ouvidor para a 

Administração Pública, no entanto, face ao princípio da legalidade regente do 

atuar público, silente a norma legal regente da espécie, não há como ser 

extendido o tratamento dispensado às autoridades mencionadas no Decreto nº 

45.618/2011 aos Ouvidores. 

  Por fim, concernente ao pleito constante do Memorando 

16/OUSAU/2012, não informando a consulta acerca da faixa de enquadramento 

da servidora requerente, opinamos no sentido de ser concedida a equiparação à 

Ouvidora, enquadrada na Faixa II, frise-se, caso esteja a servidora enquadrada 

na faixa I, mediante a aferição dos requisitos acima elencados.  
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Por óbvio, se o enquadramento da servidora se der na Faixa II, não 

há que se falar em equiparação.  

 Concluída a análise jurídica do primeiro questionamento, adentra-

se ao segundo ponto atinente à existência de divergência de entendimento da 

SEPLAG em face do Parecer nº 15.092 da Advocacia Geral do Estado da 

Procuradora Luísa Cristina Pinto e Netto em análise acerca da viabilidade da 

utilização de veículos de representação pelos detentores do cargo de Ouvidor.  

Mesma toada, juntados os estudos jurídicos formatados pelos 

Pareceres nº 44 e 62/2012/OGE/AJU, porém sem entendimento conclusivo 

opinando tão-somente pela remessa à Advocacia Geral do Estado.  

  Neste ponto, ratifica-se o entendimento esposado pelo Parecer nº 

15.092 desta Casa para adotar sua análise fática, legal e os fundamentos 

desenvolvidos naquela oportunidade e conclusivos no seguinte senso: 

“Das transcrições efetuadas, verifica-se que para os diversos 

cargos de Ouvidor há previsão de que têm as vantagens e o 

padrão remuneratório do cargo de Secretário de Estado Adjunto. 

Quanto ao significado de vantagens, a princípio como dito acima, 

refere-se somente à remuneração do cargo.  

Não obstante, poder-se-ia buscar uma aproximação mais ampla ao 

conceito de vantagem, para o fim de abarcar o uso de veículo de 

representação, como acontece com o cargo de Ouvidor-Geral 

Adjunto do Estado.  

Ocorre que uma tal tentativa sempre esbarraria na previsão 

taxativa do Decreto nº 44.710/08 que, no seu art. 2º não arrolou o 

cargo de Ouvidor dentre aqueles que podem fazer uso pessoal ou 

em serviço de veículos de representação. 
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Constata-se, desse modo, que a ausência, no Decreto nº 44.710/08, 

da enumeração do cargo do Ouvidor dentre aqueles que fazem jus 

ao uso em serviço de veículos de representação constitui óbice 

para possibilitar aos detentores deste cargo a sua utilização. Neste 

quadro, segundo a avaliação de oportunidade e conveniência 

própria do exercício do poder regulamentar pelo Chefe do Poder 

Executivo, havendo a inclusão do cargo de Ouvidor na 

enumeração taxativa do Decreto n. 44.710/08, afasta-se o óbice 

referido. 

Diante do exposto, com as observações precedentes e tomando por 

fundamento a moldura normativa atual, mormente a enumeração 

taxativa trazida pelo Decreto n. 44.710/08, não há como 

possibilitar o uso de veículos de representação em serviço para os 

detentores do cargo de Ouvidor. Pretendendo-se viabilizar tal uso, 

consoante juízo de oportunidade e conveniência, urge alterar a 

referida moldura normativa.“  

    CONCLUSÃO 

 Ante a consulta formulada e em face do princípio da legalidade, 

opina esta Consultoria Jurídica diante do primeiro questionamento, pela 

inviabilidade jurídica de enquadramento do cargo de Ouvidor na Faixa III do 

Anexo I, do Decreto nº 45.618/2011, para fins de recebimento de diária de 

viagem diante da natureza indenizatória da verba. 

Concernente ao pleito de concessão de equiparação à servidora 

citada na consulta, recomenda-se seu implemento apenas na hipótese de 

atendimento aos requisitos previstos em lei e, ainda, no caso de se situar a 

servidora em faixa diversa do ocupante do cargo de Ouvidor, cujo 

enquadramento recai na Faixa II do citado Anexo.  
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Por derradeiro, atinente à segunda indagação trazida no bojo da 

consulta, ratifica-se o entendimento esposado no Parecer nº 15.092 desta Casa, 

notadamente a assertiva relativa à possibilidade de a SEPLAG, via regramento 

legal, alterar a moldura normativa vigente.   

        À consideração superior. 

   Belo Horizonte, 26 de setembro de 2012 

 

Ana Paula Muggler Rodarte 
Procuradora do Estado 

Masp 598204.6 
OAB/MG 68.212  

“APROVADO EM: 27/09/12” 
SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 
Procurador Chefe da Consultoria Jurídica 
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