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Relatório 

 
  Trata-se de ofício encaminhado pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social e Esportes a propósito do “processo de execução de 
convênio de cooperação financeira celebrado entre esta Secretaria e a entidade 
de assistência social, denominada Esquadrão da Vida de Montes Claros, cujo 
objeto é o apoio para a realização de cursos de formação de instrutores para 
capacitação de policiais militares, visando o desenvolvimento de um sistema de 
prevenção de uso de drogas e à violência na rede de ensino público e privado.” 
 
  Tendo em vista que o art. 15, II do Decreto Estadual nº 43.635 veda 
a inclusão, tolerância ou admissão, nos convênios, de cláusulas que prevejam 
pagamento de gratificação, consultoria ou assistência técnica a servidor público, 
pondera que somente policiais militares são capacitados para ministrar os cursos 
em andamento, em virtude das suas formações técnicas os capacitar para tanto, 
motivo por que requer orientação sobre o procedimento relativo à execução do 
referido convênio. 
 
  É o breve relatório. Passo a opinar. 
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Parecer 
 
  O cerne da matéria em comento refere-se à execução de convênio 
cujo objeto é a realização de cursos de formação de instrutores do Programa de 
Resistência a Drogas e Violência (PROERD), de modo a desenvolver sistema de 
prevenção de uso de drogas e à violência na rede de ensino público e privado no 
município de Montes Claros, tendo sido previsto repasse da importância de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais). 
 
  Denota-se do Plano de Trabalho anexado ao convênio a realização 
do curso de formação de instrutores do Programa Educacional de Resistência às 
Drogas para capacitação de 36 (trinta e seis) policiais militares a ser realizado 
em Montes Claros”, atividade desenvolvida por outros policiais militares em 
razão da formação técnica dos mesmos. Assim sendo, tem-se claro que parte do 
valor mensal pago pelo Estado após a execução do convênio pela instituição 
Esquadrão da Vida de Montes Claros será repassada  aos policiais militares que 
atuaram no projeto em questão. 
 
  Cumpre observar que, em se tratando de pagamento realizado em 
favor de servidores militares, não é lícito ignorar os requisitos específicos 
dispostos no ordenamento o qual estabelece o seu regime jurídico. Afinal, desde 
que discutida a idéia de Estado de Direito, afirma-se a necessidade de o 
administrador, civil ou militar, observar o conjunto de normas aprovadas pelo 
Parlamento e editadas no exercício do poder regulamentar e regulatório. Com 
efeito, clássica é a substituição da vontade do administrador em um caso isolado 
pela vontade materializada na lei e nas normas administrativas regulatórias das 
relações públicas e privadas. Nesse contexto, o Estado, enquanto administrador, 
passa a se submeter ao próprio direito que criou, sendo permitido a qualquer 
autoridade administrativa agir somente “secundum legem”, nunca “contra 
legem” ou “praeter legem”. Trata-se de um espaço de proteção dos próprios 
cidadãos e daqueles que se relacionam com o Estado. 
 
  Com efeito, condutas administrativas como pagamento de verbas 
remuneratórias do trabalho desenvolvido por servidores devem se orientar sob o 
pálio de normas de condutas obrigatórias, as quais se impõem a todos - 
indivíduos e Estado -, vedado a qualquer autoridade tomar decisões que se 
afastem da obediência total ao sistema jurídico. Trata-se de uma garantia 
fundamental estabelecida tanto em favor do administrador quanto do 
administrado. Afinal, em razão deste princípio a conduta estatal advém não da 
vontade de um administrador que atua de modo casuístico, mas se embasa em 
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normas emanadas fundadas na vontade veiculada por meio de órgãos 
representativos dotados de legitimidade jurídica. 
 
  Referido aspecto é fundamental, uma vez que, na execução do 
Convênio firmado entre o Estado de Minas Gerais por meio da SEDESE e a 
instituição Esquadrão da Vida de Montes Claros, repasses remuneratórios serão 
realizados a policiais militares, em virtude de atividades exercidas inclusive em 
razão do conhecimento adquirido no exercício do cargo em que se encontram 
providos. Não há dúvida, nesse contexto, da limitação imposta a qualquer 
administrador que esteja no exercício função de repasse de valores. Impõe-se-
lhe observar as condições estabelecidas no ordenamento jurídico, sob pena de 
ofensa aos princípios democrático, do Estado de Direito e da legalidade, todos 
de assento constitucional. 
 
  No caso de convênios firmados pelo Estado de Minas Gerais, é 
certo que o artigo 15, II do Decreto Estadual nº 43.635, de 20.10.03, estabelece: 
 

“Art. 15 - É vedada a inclusão, tolerância ou admissão, nos 
convênios, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade 
do agente, de cláusulas ou condições que prevejam ou 
permitam: 
(...) II - pagamento de gratificação, consultoria, assistência 
técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a 
servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de entidades 
das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais 
ou do Distrito Federal”. 

 
  O referido dispositivo veda expressamente que, em razão de 
convênio, seja pago a qualquer servidor qualquer espécie de acréscimo 
remuneratório,sem restringir a incidência de tal proibição aos servidores civis, 
donde se conclui atingir também os servidores militares. Destarte, após firmado 
um convênio, não se tolera qualquer comportamento que implique pagamento de 
consultoria, assistência técnica ou remuneração adicional a servidor militar ou 
civil da Administração Pública. 
 
  A regra em exame foi exarada com base no exercício do poder 
regulamentar do Governador do Estado. No caso do Estado de Minas Gerais, 
tem-se que o artigo 10, II da Carta Mineira consagra a autonomia e 
independência para regulamentar e organizar, conforme sua conveniência, os 
serviços e os seus quadros. Ademais, o artigo 84, IV e VI da CF/88 e artigo 90, 
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VII e XIV da CEMG/89 conferem ao Presidente da República e ao Governador 
do Estado, respectivamente, o poder de regulamentar as ações da Administração 
Pública, sancionando, promulgando e fazendo publicar leis, bem como 
expedindo decretos e regulamentos para fiel execução das normas legais, 
dispondo sobre a organização e funcionamento da Administração.  
 
  Nesse contexto, atender a vedação do artigo 15, II do Decreto 
Estadual nº 43.635 significa obediência ao princípio da legalidade insculpido no 
artigo 37, “caput” da CF/88 e à autonomia política dos entes federativos. O 
Poder Público deve submeter-se e conformar-se aos requisitos impostos pelo 
ordenamento em vigor, evitando condutas divorciadas dos requisitos legais. Não 
cabe a qualquer agente público ignorar proibições estipuladas em Decretos 
legitimamente editados pelo Chefe do Executivo. 
 
  Cumpre considerar que o fato de o artigo 1º, V do Decreto Estadual 
nº 36.885, de 23.05.95, ter delegado competência ao Comandante Geral da 
Polícia Militar, para “celebração de convênios e contratos de interesse da Polícia 
Militar, à conta de dotação orçamentária próprio”, não é suficiente para afastar a 
incidência da regra proibitiva superveniente. Com efeito, a delegação ao 
Comandante Geral da PMMG da competência para firmar convênios (art. 1º V 
do Decreto Estadual nº 36.885/95) não traz consigo autorização implícita de 
inobservância do artigo 15, II do Decreto Estadual nº 43.635/03, norma 
regulamentar posterior com regra genérica que veda o pagamento de acréscimo 
remuneratório a qualquer servidor do Estado.  
 
  Não se pode olvidar que o interesse público disciplinado pelos 
dispositivos normativos que regulamentam a matéria objetivam resguardar o 
erário e a eficiência administrativa, moralizando a continuidade o pagamento de 
remuneração pertinente a cargos públicos, erradiando um interesse coletivo que 
compulsoriamente deverá prevalecer sobre o particular. A concepção de Estado 
Democrático de Direito preserva como pressuposto indispensável a primazia da 
juridicidade como reguladora de toda a atividade do Estado, estando a 
Administração sujeita a um sistema hierárquico de normas, em cujo ápice 
encontra-se a Constituição Federal. Nesse sentido, ensina José Afonso da Silva: 

 
“O princípio da legalidade é também um princípio basilar 
do Estado Democrático de Direito. É da essência do seu 
conceito subordinar-se à Constituição e fundar-se na 
legalidade democrática. Sujeita-se, como todo Estado de 
Direito, ao império da lei, mas da lei que realize o princípio 
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da igualdade e da justiça não pela sua generalidade, mas 
pela busca da igualização das condições dos socialmente 
desiguais. (...) A lei é efetivamente o ato oficial de maior 
realce na vida política. Ato de decisão política por 
excelência, é por meio dela, enquanto emanada da atuação 
da vontade popular, que o poder estatal propicia ao viver 
social modos predeterminados de conduta, de maneira que 
os membros da sociedade saibam, de antemão, como guiar-
se na realização de seus interesses.” (“Curso de Direito 
Constitucional Positivo”, 7ª ed., São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1991, p. 107). No mesmo sentido, confira-se o 
ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello ("Curso 
de Direito Administrativo", Malheiros, 1994, p. 48). 

 
  Aplicando-se tais conceitos à hipótese em exame, infere-se que 
assentou-se nas normas administrativas regularmente editadas a impossibilidade 
de, em razão de convênio, reconhecer adicionais remuneratórios de qualquer 
espécie a servidores militares ou civis. Não se admite qualquer interpretação 
extensiva neste caso, pois não pode o intérprete ignorar os termos da norma 
interpretanda, substituindo o legislador para formular ele próprio as regras do 
direito, uma vez que sua tarefa é precisamente pesquisar o verdadeiro sentido da 
lei, esforçando-se por identificar o alcance efetivo da vontade estatal, de modo a 
que a norma possa realizar as funções para as quais foi criada.  
 
  O administrativista Adilson Abreu Dallari adverte que  
 

"se o intérprete se descuidar e conferir ao servidor mais do 
que a Constituição lhe deu, acabará por desencadear um 
processo incontrolável de reivindicações (...). Em síntese, 
dar o máximo a quem a Lei conferiu o mínimo e ultrapassa 
as fronteiras da interpretação e constitui típica e indevida 
atividade legislativa" (Regime Constitucional dos 
Servidores Públicos, 2ª ed., 2ª tiragem, São Paulo, RT, 
1992, p. 90). 

 
  Observe-se que as normas estaduais foram editadas com base na 
competência para organizar seu pessoal decorrente da autonomia política e 
administrativa consagrada, de modo expresso, nos artigos 1º, 18 e 25 da CF. A 
jurisprudência é uníssona ao reconhecer a competência legislativa e normativa 
do Estado para regulamentar a matéria: 
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"O Estado é, na essência, uma entidade autônoma, princípio 
resultante do regime federalista da República, implantado 
pela Carta Maior. Decorre daí o seu poder discricionário de 
organizar os seus serviços e de compor o quadro do seu 
pessoal, manejar os recursos públicos, respeitando os 
princípios constitucionais da legalidade e moralidade" 
(Mandado de Segurança nº 68.271-6, rel. Des. José Brandão 
Resende, TJMG, DJMG de 24.10.96). 

 
  Sendo assim, não pode a Administração, ao executar um convênio, 
deixar de observar regra proibitiva do ordenamento, sendo vedado a qualquer 
autoridade administrativa realizar repasse que culmine em transferência parcial 
diretamente a servidor público implicando em acréscimo remuneratório 
indevido. 
 
  Não se ignora, contudo, a importância da atividade de prevenção 
desenvolvida na espécie. Com o crescimento, também no Estado de Minas 
Gerais, do uso de drogas e da presença de violência na rede pública e privada de 
ensino, reconhece-se a importância de que pessoal tecnicamente qualificado 
capacite outros agentes capazes de interromper o aumento de condutas tão 
graves e danosas do ponto de vista social. 
 
  Nesse mister e para viabilizar a execução de comportamentos como 
aqueles decorrentes do convênio firmado entre a SEDESE e o Esquadrão da 
Vida de Montes Claros, é cabível que a autoridade competente – o Governador 
do Estado – edite Decreto excepcionando a regra geral proibitiva do artigo 15, II 
do Decreto Estadual nº 43.635/03, se assim entender conveniente e oportuno no 
exercício da discricionariedade política que lhe é reconhecida. Para tanto, 
afigura-se indispensável especificar as hipóteses em que passaria a não incidir o 
artigo 15, II do Decreto Estadual nº 43.635/03, motivando-se, individualizada e 
claramente, as razões fáticas e as especificidades técnicas que justificam cada 
eventual exceção, bem como fixando-lhes os limites e regime jurídico 
individualizado. 
 
   Buscando evitar o enriquecimento indevido do Estado em razão de 
trabalho já desenvolvido em favor da sociedade, vislumbra-se, ainda, a 
possibilidade de ressalvar, no referido Decreto, o pagamento pelas atividades já 
desenvolvidas em convênio firmado anteriormente em condições idênticas 
àquelas excepcionadas a partir de então, com permissão para futura celebração 
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de convênio. Para a eficácia de tal norma retroativa, entende-se necessário exigir 
seja evidenciada a razoabilidade do montante a ser repassado à entidade 
conveniada. Cabível, por fim, a apuração de eventuais responsabilidades 
decorrentes de condutas viciadas, as quais tenham ignorado as normas 
incidentes na espécie, a fim de resguardar, de modo indiscutível, a juridicidade 
administrativa. 
 
 

Conclusão 
 
  Pelas razões expostas, entende-se inadmissível que, com base no 
convênio firmado entre a SEDESE e o Esquadrão da Vida de Montes Claros, 
seja descumprido o artigo 15, II do Decreto Estadual nº 43.635/03, o qual veda 
que, em razão de convênio, seja pago a qualquer servidor qualquer espécie de 
acréscimo remuneratório. 
 
  Para fins de viabilizar programas de prevenção ao uso de drogas e 
de combate à violência na rede pública e privada de ensino, entende-se cabível o 
exercício do poder regulamentar pelo Chefe do Executivo, com base na 
discricionariedade política que lhe é reconhecida pelo ordenamento, mediante o 
elenco de hipóteses excepcionais ao artigo 15, II do Decreto Estadual nº 
43.635/03, com indicação individualizada e clara das razões fáticas e das 
especificidades técnicas que justificam cada eventual exceção, fixando-lhes os 
limites e regime jurídico específico. 
 
  À superior consideração. 
 
  Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2006. 
 
  Raquel Melo Urbano de Carvalho 
      Procuradora do Estado 
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