
 
 

 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 

 

O Advogado-Geral Adjunto do Estado, Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, 

proferiu no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 

“Aprovo. Em 31/7/2008” 

 

Procedência  : Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas       

                         Gerais - IPSEMG 

Interessado :   Terezinha Moreira Canuto 

Número      :    14.861 

Data           :     31 de julho de 2008. 

Ementa      : 

 

GRAVE RISCO À SAÚDE – REEMBOLSABILIDADE 

DO TRANSPORTE AÉREO ESPECIAL UTILIZADO – 

INEXISTÊNCIA DA GRADE DE CRITÉRIOS 

TÉCNICOS DE QUE DISPÕE O ART. 69 DO 

DECRETO Nº 42.897, DE 17-09-2002 - EXISTÊNCIA 

PORÉM DE DELIBERAÇÕES DA DIREÇÃO 

SUPERIOR DO IPSEMG DEFERINDO ESSES 

REEMBOLSOS – IMPRESCINDIBILIDADE DA 

IGUALDADE DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E DE 

TRATAMENTO. 

 

 

 

 

 

                 RELATÓRIO 

 

 Terezinha Moreira Canuto, atuando representada por seu marido 

Sebastião Moreira Canuto em vista de seu estado mórbido impediente, 

solicitou ao IPSEMG - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Estado de Minas Gerais o reembolso das despesas que teve ao pagar os preços 

de exames de cintilografia pulmonar e tomografia craniana, e ainda do 

transporte aéreo com apoio de enfermagem (De Diamantina a Governador 

Valadares), sob a alegação de presentes as circunstâncias do chamado grave 

risco de saúde; acostou recibos dos exames médicos realizados e do 

transporte aéreo fretado e desfrutado. Ajuntou também regular atestado 

médico em que se exprimiu a existência das circunstâncias do grave risco de 

saúde por que passava a acidentada (fls. 6 – 6 verso do expediente). 
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 O pedido foi deferido na parte dos exames médicos e indeferido 

quanto ao transporte aéreo, por despacho do Presidente do Instituto. 

 

 Houve recurso ao Conselho Superior da autarquia, sob a alegação 

de que houve já casos da Direção Superior do IPSEMG deferindo o 

reembolso de transporte aéreo nas circunstâncias apontadas. 

 

 Ouvida a Procuradoria Autárquica, opinou inicialmente contra o 

reembolso do transporte aéreo pago; mas, em seguida, o Coordenador da 

mesma fez ver que cumpria à Direção Superior do IPSEMG estatuir os 

critérios técnicos a sopesar os casos de transporte de acidentado, coisa que 

ainda não havia sido feita. E sob tal prudência levantou-se à Direção Superior 

o recurso interposto. 

 

 Entretanto, a Direção Superior do Instituto indeferiu o recurso 

apresentado imotivadamente e sem esclarecimentos. 

 

 Então, resulta agora apreciar o recurso hierárquico dirigido 

regularmente ao Exmo. Sr. Governador do Estado, em face do 

indeferimento ao anterior recurso. 

 

 Por iniciativa desta Consultoria Jurídica (AGE) enviou-se ao 

Instituto uma promoção para que sua Direção apresentasse casos como 

reportados pela interessada, quando aquela augusta autarquia deferiu 

reembolsos de transporte aéreo realizado em estado de grave risco de saúde de 

acidentado. O IPSEMG providenciou o acostamento, em inteiro teor, de dois 

casos, SCPROC 564564 e SCPROC 749996, ocorridos em 2005 e 2006, 

respectivamente.                                               

 

 Vem-me o expediente para 

 

 

PARECER 

 

 2. Trata-se de caso em que sucedeu grave risco de saúde da 

acidentada segurada, quiçá mesmo grave risco de vida – mesmo porque tal 

distinção costuma ser tênue às vezes – como observado pelo digno Procurador 

em vista do documento médico indicativo de tal circunstância, constante às 

fls. 06 – 06 verso, do expediente ora alçado. 

 

 3. Produziu resultado a promoção de meu eminente Par o 

Procurador do Estado Antônio Olímpio Nogueira, constante do expediente em 
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visita, quando agora o IPSEMG acosta praticamente o inteiro teor dos 

expedientes nos casos 564564 e 749996 nos quais a SUPERIOR                                     

DIREÇÃO daquela Autarquia dignou-se de determinar desembolsos pelo 

transporte aéreo de acidentados, em 2005 e 2006, cumprindo o disposto no 

art. 67 do Decreto nº  42.897, de 17-09-2002, mas não ainda o art. 69 do 

mesmo Decreto – ou seja não ainda estabelecendo a grade de critérios 

técnicos justificativos de desembolsos dessa natureza, o que seria altamente 

louvável para a Administração e fortemente moralizador da conduta pública. 

 

 É inegável que há, também, aspectos de finanças públicas 

envolvidas no assunto. Mas a DIREÇÃO SUPERIOR DO IPSEMG tratou de 

modo diverso casos de idêntica natureza – dois pesos diversos e duas medidas 

diversas para a mesma razão jurídica. Isto é – para quem age imotivadamente 

– inadmissível e viola a igualdade institucional e constitucional de tratamento.  

 

 4. A DIREÇÃO SUPERIOR DO IPSEMG vem-se negando a 

obedecer ao comando do art. 69 do Decreto nº 42.897/02.                        

Melhor seria que a DIREÇÃO SUPERIOR DO IPSEMG estabelecesse desde 

logo a grade de critérios técnicos para a justificação do desembolso. Mesmo 

assim, o Poder Judiciário preservará sua competência para verificar a 

existência ou não do fato justificador da despesa.  

 

CONCLUSÃO 

 

 Opinamos pelo desembolso relativo ao transporte aéreo em 

questão, porque persistia, à época, grave risco de saúde da acidentada 

segurada, quiçá mesmo grave risco de vida. 

 

 Proponho que assim se proceda até quando a DIREÇÃO 

SUPERIR DO IPSEMG estabeleça a grade de critérios técnicos justificativos 

do desembolso, como está ordenado no art. 69 do Decreto nº 42.897, de 17 de 

setembro de 2002. 

 

 À alta censura. 

 Belo Horizonte, 29 de julho de 2008 

 

                         JAYME ZATTAR FILHO 

                             Procurador do Estado 

                      Masp 234.328-3 - OAB 25317 

 

 

/rpa/ 


