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EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO.
POLÍCIA CIVIL. BANCA EXAMINADORA DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS E
HONORÁRIOS: CARÁTER INDENIZATÓRIO E REMUNERATÓRIO. SERVIÇO EVENTUAL
E FORA DO HORÁRIO NORMAL DO EXPEDIENTE. CONCESSÃO DE DIÁRIA
DECORRENTE DE DESLOCAMENTO: POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DE CARRO
PARTICULAR PARA DILIGÊNCIAS: NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.
Os Policiais Civis, integrantes de Bancas Examinadores de Trânsito, que necessitem se
deslocar do seu local de trabalho para outra localidade, deverão ser ressarcidos dos valores
dispendidos com o deslocamento através de diárias destinadas ao pagamento de alimentação
e hospedagem e, ainda, de diárias de deslocamento para o pagamento de transporte, quando
não houver carro oficial disponível, mediante prévia ciência e autorização da chefia imediata.

Nesta hipótese, terão direito, também, ao pagamento de honorários com o fim de remunerar o
trabalho extraordinário, cumprido fora do horário normal de expediente, em função típica de
trânsito.

No entanto, em relação à utilização de veículos particulares para deslocamento, isso somente
será possível mediante prévia e expressa autorização da chefia competente, excepcionalmente
e necessitando, ainda, de regulamentação pela Chefe de Polícia.

Referências Normativas: Decreto estadual no. 45.259/2009 e no.47.045/2016, Lei
Complementar no. 129/2013 e Lei nº 15.962/2005.

 

RELATÓRIO

1. Cuida-se de expediente dirigido à esta Consultoria Jurídica e enviado pela Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais, Gabinete da Chefia, solicitando Parecer Jurídico e também
análise da Nota Jurídica no. 2772/AJ-GAB/2019, proferida pela Assessoria Jurídica daquele
órgão, cuja matéria versa sobre a possibilidade/direito à percepção de diárias e honorários
pelos Policiais Civis que se desloquem, em razão do serviço, nas condições estabelecidas pelo
artigo 3º., do Decreto estadual no. 45.259/2009.

2. Em apertada mas necessária síntese, consta dos documentos juntados a
solicitação de Policiais Civis, mais especificamente de integrantes de Comissão de Banca
Examinadora de Trânsito, de autorização para realizar viagens profissionais, quando
necessário, em veículos particulares e o consequente pagamento de diárias de deslocamento.

3. Aduzem tais servidores que nem sempre o veículo oficial está disponível ou apto
para realizar viagens e por isso, excepcionalmente, é necessária a utilização de veículo próprio
para cumprir o múnus de proceder ao processo de habilitação, controle e reabilitação de
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condutor de veículo automotor no âmbito do DETRAN/MG, por vezes fora de sua localidade de
expediente.

4. Por sua vez, da Nota Jurídica 2772/2019 em que a Assessoria Jurídica da Polícia
Civil tratou do assunto, juntada ao presente procedimento com o pedido expresso de que ela
seja examinada/aprovada por esta Consultoria a Jurídica, consta:

pelo direito ao recebimento de diárias a qualquer Policial Civil que se
desloque em razão do serviço, nas condições estabelecidas pelo artigo 3º
do Decreto nº 45.259, de 22/12/2009, ante o caráter indenizatório; isto sem
prejuízo dos honorários auferidos pelo servidor em razão dos trabalhos
realizados à banca examinadora, cujo caráter é remuneratório. Não
obstante, considerando que a questão envolve o Erário Público, de
rigor submeter o entendimento esposado ao Núcleo de Assessoramento
Jurídico da Advocacia-Geral do Estado - NAJ/AGE, por força do inciso III
do artigo 3º do Decreto nº 46.748 de 30 de abril de 2015.
No tocante à possibilidade de utilização de veículo particular para efetuar
os deslocamento de viagens de serviço por policiais, sugere-se seja
elaborada a Resolução de que trata o § único do art. 10 do Decreto nº
45.259 de 22/12/2009, visando regulamentar a forma de delegação a
outras Autoridades Policiais, a critério do Gestor, para autorizar a viagem
com veículo particular. Até a elaboração do normativo, viagem com veículo
particular somente é possível mediante a autorização do Chefe da Polícia
Civil, do Chefe-Adjunto da Polícia Civil e do Chefe de Gabinete da Polícia
Civil.

5. Em suma, tal pedido de consulta se fundamenta e justifica na necessidade de que
seja firmado entendimento acerca da possibilidade ou não de concessão de diárias e
honorários decorrentes de deslocamento de servidores que integrem Bancas Examinadoras de
Trânsito, bem como a possibilidade de utilização de veículo particular para  diligências, isto
quando não houver carro oficial disponível.

6. Todo o procedimento está plena e corretamente instruído, inclusive com a Nota
Jurídica no. 2772/2019 e a legislação específica.

7. Este é o breve relatório, passo a opinar.

  PARECER

8. Os Policiais Civis que atuam como examinadores em Bancas Examinadoras do
DETRAN/MG fazem jus ao recebimento de honorários e de diárias para alimentação,
hospedagem e de deslocamento quando não haja carro oficial disponível, fora do local de
trabalho? E tal deslocamento pode se dar através de carro particular? Iniciamos nosso
raciocínio trazendo a legislação que rege a matéria.

9. Segundo preceitua a Lei Complementar no. 129/2013, Lei Orgânica da Polícia
Civil de Minas Gerais:

"Art. 49. Aos integrantes das carreiras da PCMG serão atribuídas verbas
indenizatórias e de gratificação, observados os respectivos critérios e
requisitos, em especial:
(...)
II - diárias, nos termos de decreto;
(...)
IV - gratificação por encargo de curso ou concurso, por hora-aula proferida
em cursos, inclusive para atuação em bancas examinadoras, em processo
de habilitação, controle e reabilitação de condutor de veículo automotor, de
competência da Academia de Polícia Civil ou do Detran-MG, nos termos
de decreto".
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10. A Lei nº 15.962/2005 prevê o pagamento de honorários a Policiais integrantes de
Bancas Examinadoras:

"Art. 5º-A – Serão devidos honorários, nos termos do inciso VI do art. 118
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, ao servidor efetivo, ativo ou
aposentado, que, em caráter eventual, exercer a função de auxiliar ou
membro de banca examinadora, em processo de habilitação, controle e
reabilitação de condutor de veículo automotor, de competência do
Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran-MG –, na forma
definida em regulamento e observado o seguinte:
(Caput com redação dada pelo art. 1º da Lei nº 23.048, de 25/7/2018.)
I - os honorários serão calculados em horas, observado o limite máximo de
oitenta horas mensais;
II - o valor da hora trabalhada será de até 1,5% (um vírgula cinco por cento)
do vencimento básico do Agente de Polícia, nível I, grau A, previsto nesta
Lei, conforme a função desempenhada na banca examinadora.
§ 1º No caso de servidores ativos, os honorários de que trata este artigo
somente serão devidos se as atividades referidas no caput forem
exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for
titular, admitindo-se compensação de carga horária quando as atividades
forem desempenhadas durante a jornada de trabalho".

11. E o Decreto nº 45.228/2009 é que regulamenta o pagamento dos honorários:

"Art. 1º Este Decreto regulamenta o pagamento de honorários devidos a
servidor ocupante de cargo de provimento efetivo por exercício, em caráter
eventual, da função de auxiliar ou membro de banca examinadora,
constituída por comissões examinadoras, revisoras ou julgadoras, em
processo de habilitação, controle e reabilitação de condutor de veículo
automotor, de competência do Departamento de Trânsito de Minas Gerais
- DETRAN-MG.
§ 1º Compreende-se por função de auxiliar ou membro de banca
examinadora o exercício de atividades específicas das comissões
examinadoras, revisoras ou julgadoras, nos eventos necessários à
consecução e desenvolvimento das respectivas etapas do processo de
habilitação, do controle e da reabilitação do condutor de veículo automotor,
conforme definido em portaria do Chefe do DETRAN-MG.
§ 2º A banca examinadora funcionará após o horário normal do expediente,
em fins de semana, feriados ou declarados como de ponto facultativo".

12. Pois bem, vale enfatizar que este Decreto 45.228/2009 estabelece que os
Policiais Civis não podem atuar como examinadores no horário normal de trabalho. Isto se dá
pela importância da atividade de policial que não pode sofrer solução de continuidade. Então,
os integrantes de Bancas Examinadoras, devem exercer sua atividade, que são decorrentes do
exercício das funções típicas de trânsito, após o horário de trabalho ou nos dias de folga.

13. Então, a legislação prevê o pagamento de honorários aos integrantes de Banca
Examinadora, a fim de recompensar o servidor de um trabalho extra ou mesmo extraordinário,
de caráter eventual, fora do horário normal de trabalho. Logo, incontroverso tratar-se de verba
remuneratória, cujo objetivo é justamente remunerar o trabalho extraordinário prestado pelo
servidor.

14. Vale ressaltar, por oportuno, que a Lei 869/52 – Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado de Minas Gerais -, também prevê, em relação ao funcionário que
exercer, fora do período normal ou extraordinário de trabalho, as funções de auxiliar ou membro
de bancas e comissões de concursos ou provas de professor, o pagamento de honorários.

15. Noutra senda, tais Policiais também fazem à percepção de diária para recompor
os custos realizados com o seu deslocamento (claro, se houver necessidade de tal
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deslocamento).

16. Entende-se por diária, segundo JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, a “importância em
dinheiro que o Estado reserva ao funcionário deslocado da repartição habitual para indenizá-
lo das despesas de alimentação e pousada” (In: Dicionário de Direito Administrativo, Forense,
1998, p.156)

17. Para MARIA HELENA DINIZ, a diária é: “auxílio pecuniário concedido ao
funcionário público que tenha de viajar para desempenhar suas funções a título de
indenização das despesas com alimentação, transporte e hospedagem.” ( In: Dicionário
Jurídico, Saraiva, 1998, p. 128)

18. Assim, forçoso concluir que a diária tem caráter eminentemente indenizatório para
custeio dos gastos realizados, ou que e se deva realizar, e não se enquadra no rol de vantagens
do servidor, visto que nada acresce ao valor recebido ou ao seu patrimônio, só servindo para
repor o que foi gasto ou antecipar o que vai ser gasto.

19. In casu, os policiais examinadores percebem as diárias para custeio de suas
despesas com alimentação e hospedagem (esta se necessário) quando necessitem se
deslocar para outra localidade diferente do local de sua lotação, diárias estas previstas
expressamente pelo artigo 3º., do Decreto Estadual no. 45.259/2009:

"Art. 3º O pagamento da diária pode ser integral ou parcial, a partir dos
seguintes critérios:
I - a diária integral compreende as parcelas de alimentação e de pousada,
de mesmo valor, e será concedida quando o deslocamento se der por
fração de dia superior a doze horas e exigir pousada do policial civil fora
da sede; e
II - a diária parcial será concedida no caso de deslocamento por período
superior a seis horas e inferior a doze horas, hipótese em que será devida
apenas a parcela de alimentação".  
"Art. 7º A diária não é devida nas seguintes situações:
I - no período de trânsito, ao policial civil que, por motivo de classificação
ou transferência, tiver que mudar de sede, exceto durante o deslocamento;
II - quando o deslocamento do policial civil durar menos de seis horas;
III - quando o deslocamento se der para localidade onde o policial civil tem
sede;
IV - quando relativa a sábado, domingo ou feriado, salvo se a permanência
do policial civil fora da sede nesses dias tiver a respectiva prestação de
contas aprovada pela autoridade que determinar a diligência; e
V - nos deslocamentos entre municípios ou distritos cuja distância entre
eles seja inferior a cinquenta quilômetros".

20. Forçoso concluir, então, que tais verbas, diárias e honorários, não englobam as
despesas com o transporte do servidor.

21. Se o servidor precisa se deslocar porque o local do exame está fora da sua
circunscrição de trabalho, necessário o fornecimento de transporte para tanto. Tal transporte
poderia ser realizado através de veículo oficial. No entanto, cediço que nem sempre o veículo
oficial está disponível ou mesmo apto para viagens.

22. Logo, e até mesmo pelo princípio da eficiência que deve nortear as decisões
administrativas, se o servidor tem que se deslocar para bem cumprir sua função, valendo-se de
qualquer tipo de transporte, nada mais justo e correto que tais despesas sejam ressarcidas pelo
Estado.

23. Veja bem: a Administração Pública não está autorizada a arcar com despesas
não relacionadas ao motivo do deslocamento do servidor, tampouco fora das situações
descritas em lei.
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24. Mas, de outro lado, não se pode aceitar que a Administração faça cortes se o
servidor precisou se deslocar, e não conseguiu fazê-lo através do transporte oficial,  arcando
com esse dispêndio.

25. Cumpre asseverar, como já é pacífico na jurisprudência, que servidor público que
efetua despesas no exercício do cargo tem direito de ser indenizado, sob pena de
enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública.

26. Se remanescer alguma despesa decorrente do deslocamento do servidor, nos
casos previstos em lei, é de se promover o devido ressarcimento, visto que o direito
assegurado a ele decorre do princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa.

27. Noutra toada, para tanto, necessário que não haja veículo oficial disponível e que
haja prévia ciência e autorização da chefia imediata. Isso para que sejam sopesados o
interesse da Administração e o princípio da vantajosidade, na análise das despesas com a
viagem.

28. De outro lado, caberá ao servidor apresentar, no prazo previsto, os comprovantes
de gastos com a viagem, visando à composição do processo de prestação de contas.

29. A título de conhecimento, no âmbito Federal, a Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União garante, aos
servidores públicos que efetuam deslocamentos em razão do interesse público, o direito ao
recebimento de diárias e passagens.

30. No mesmo sentido, o Decreto Estadual no. 47.045/16, que dispõe sobre viagens a
serviço e concessão de diária no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo, aplicável aos Policiais , prevê no seu artigo 10 e 11, “ in litteris”:

Art. 10 – Compete à chefia imediata do servidor a aprovação da
solicitação de diárias e do meio de transporte a ser utilizado na viagem,
além da aprovação da respectiva prestação de contas.
Parágrafo único – Nas hipóteses de concessão de diárias e passagens
definida no art. 4º, a chefia imediata deve aprovar a PCDP e a respectiva
prestação de contas no SCDP.
Art. 11 – Compete ao ordenador de despesas a autorização da despesa
relativa à concessão da diária e passagem.

31. Entendemos, pois, que os Policiais Civis, integrantes de Bancas Examinadores
de Trânsito que necessitem se deslocar do seu local de trabalho para outra localidade tem
direito ao ressarcimento dos valores dispendidos com o passagens para transporte, além do
recebimento dos honorários e das diária para pagamento de estadia e alimentação.

32. Já em relação à utilização de veículos particulares para o deslocamento e
posterior ressarcimento das despesas, ousamos parafrasear a Nota Jurídica no. 2772/AJ-
GAB/2019, em análise, pela sua conclusão clara e acertada, “verbis”:

Quanto à possibilidade de utilização de veículo particular para o
deslocamento, mister consignar que o Decreto supramencionado dispõe
no § único do art. 10 que a autorização de viagem com veículo
particular somente é possível mediante a autorização do Chefe da
Polícia Civil, do Chefe-Adjunto da Polícia Civil e do Chefe de
Gabinete da Polícia Civil, ou de Autoridades Policiais que porventura
detenham delegação de competência na forma da lei, até ulterior
edição de Resolução do Chefe da Polícia Civil que disponha
especificamente sobre a questão.
De mais a mais, oportuno trazer a título de informe o que a novel Lei nº
23.303, de 17/05/2019, em vacatio legis até 13/11/2019, disporá sobre a
utilização de veículos em serviços de Segurança Pública, a saber: 
"Art. 1º – Os veículos destinados ao serviço de segurança e saúde públicas
do Estado serão equipados com dispositivo que permita realizar sua
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geolocalização e identificar rotas e endereços".

33. Confira-se, Decreto no. 45.259/2009:

"Art. 10. Não serão autorizadas viagens em veículo particular, ressalvada,
excepcionalmente, a autorização dada pelas autoridades de que trata o art.
5º para o uso de veículo do próprio policial civil na realização de
diligências, no interesse do serviço.
Parágrafo único. Para atender ao disposto no caput, será editada
resolução do Chefe da Polícia Civil, dispondo sobre a forma de
indenização de despesas do policial civil pelo uso de veículo próprio".

34. E também, novamente, o Decreto 47.045/2016:

Art. 31. Não são autorizadas viagens de servidor em veículos particulares.
§ 1º Excepcionalmente, a chefia imediata poderá autorizar viagens de
servidor em veículo particular, desde que em veículo do próprio servidor ou
de terceiros, no interesse deste e da Administração Pública.
§ 2º Na hipótese do § 1º, o condutor do veículo deverá informar à chefia
imediata a data prevista para início e término da viagem.
§ 3º A SEPLAG estabelecerá normas sobre a forma de indenização das
despesas realizadas pelo servidor que utilizar veículo particular em viagens
a serviço.
§ 4º Até que sejam estabelecidas as normas a que se refere o § 3º, o
servidor que utilizar, em viagens a serviço, veículo particular, fará jus,
exclusivamente, a concessão da diária de viagem. 

35. Conclui-se, pois, que o pagamento de diárias de viagens realizadas em veículos
particulares prescindem de autorização expressa da viagem pela chefia competente, assim
como de regulamentação através de Resolução do Chefe da Polícia, a fim de detalhar as
hipótese em que a utilização será autorizada, assim como os valores a serem pagos, dentre
outros.          

 

     CONCLUSÃO

36. Diante da fundamentação contida no corpo deste Parecer, opinamos pelo
reconhecimento do direito à percepção, pelos Policiais Civis integrantes de Bancas
Examinadores de Trânsito, que necessitem se deslocar do seu local de trabalho para outra
localidade, dos valores dispendidos com o deslocamento, tais como diárias para pagamento de
alimentação e hospedagem e, ainda, de diárias de deslocamento para o pagamento de
transporte, quando não houver carro oficial disponível, mediante  prévia ciência e autorização da
chefia imediata e afim de indenizar o servidor das despesas realizadas.

37. Isso, sem prescindir do pagamento de honorários, que tem natureza jurídica
remuneratória, a fim de remunerar o Policial do seu trabalho extra, cumprido fora do horário
normal de expediente, em atividade policial típica.

38. No entanto, em relação à utilização de veículos particulares para deslocamento,
somos que isso somente será possível mediante prévia e expressa autorização da chefia
competente, excepcionalmente, necessitando tal possibilidade de regulamentação prévia pelo
Chefe de Polícia, tal como determinam os Decretos 45.259/2009 e  o par. único do artigo 10, do
Decreto estadual 47.045/2016.

 

É o que nos parece.

À douta consideração,
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Belo Horizonte, 25 de novembro de 2019.

 

ANA PAULA ARAÚJO RIBEIRO DINIZ
PROCURADORA DO ESTADO
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