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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00030/2017 - Técnico Administrativa 

 

PROCESSO N. :11676/17 

INTERESSADO :MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :Prefeito Municipal – Sr. Eldecírio da Silva 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

CONSULTA. RESSARCIMENTO AO AGENTE PÚBLICO POR 
DESPESAS DE VIAGEM REALIZADA EM VIRTUDE DO 
SERVIÇO. VERBA INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE 
REEMBOLSO. PREVISÃO LEGAL.   

1 reembolso, por se tratar de verba indenizatória, deve ter 
previsão legal, com parâmetros estabelecidos.  

2. município deve regulamentar a indenização por meio de 
diárias, adiantamento ou reembolso. Neste caso, não é 
possível opção por outra forma.  

3. ausente a previsão legal, o reembolso é o instituto mais 
adequado e deve atender aos princípios da moralidade, 
razoabilidade e economicidade. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

11676/17, que tratam sobre consulta formulada pelo Sr. Eldecírio da Silva, 

Prefeito do município de São Luís dos Montes Belos, sobre a regulamentação 

do ressarcimento de despesas com viagens realizadas por agentes públicos no 

interesse do ente municipal. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 447/2017-GABVJ, 

proferida pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante 

das razões expostas pelo Relator em: 
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1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste 

Tribunal; 

2. Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, 

nos termos pontuado nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3: 

a) É possível instituir o reembolso de despesas de viagens aos agentes 
públicos? A regulamentação do reeembolso é precedida de legislação 
municipal específica? 
b) O agente poderia optar por receber a diária ou apenas o reembolso 
do valor gasto? 
c) Em caso afirmativo, haveria um limite para gastos das despesas a 
serem reembolsadas? 
d) Não sendo possível a realização de reembolso de despesas de 
viagens a agentes públicos, há outra forma de fazê-lo? Qual? 

2.1 por se tratar de verba indenizatória, o reembolso de despesas 

decorrentes de viagens a serviço da Administração Pública, assim como as 

diárias e o adiantamento, deve estar previsto em lei de modo que sejam 

estabelecidos parâmetros, critérios e limites a serem observados quando do 

seu processamento;  

2.2 ao estabelecer, mediante previsão legal, o procedimento a ser 

adotado pela Administração para ressarcimento de despesas de viagem, seja 

por diária, adiantamento ou reembolso, não será cabível o beneficiário optar 

pela forma como se dará o reembolso destes valores, devendo ser observado 

os ditames da lei;  

2.3 na hipótese de não haver previsão legal, deve a 

Administração adotar o reembolso como forma de ressarcimento de despesas 

de viagens realizadas a serviço da Administração, caso em que devem ser 

adotados procedimentos rígidos para a prestação de contas, com a 

apresentação de todos os documentos legais comprobatórios dos gastos 
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realizados, devendo o ordenador de despesas exarar despacho fundamentado 

acerca do processamento da despesa. 

2.4 a Administração Pública deve nortear-se pelos princípios da 

razoabilidade, moralidade e economicidade como limite para ressarcimento de 

despesas com viagens. 

3. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, 20 de Dezembro de 2017. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, 

Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. 

Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de 

Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: 

Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim 

Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio 

de Resende Neto, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 447/2017 – GABVJ 

PROCESSO N. :11676/17 

INTERESSADO :MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :Prefeito Municipal – Sr. Eldecírio da Silva 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Sr. 

Eldecírio da Silva, Prefeito do município de São Luís dos Montes Belos, 

solicitando posicionamento deste egrégio Tribunal de Contas sobre a 

regulamentação do ressarcimento de despesas com viagens realizadas por 

agentes públicos no interesse do ente municipal. 

2. Vieram os autos instruídos com o parecer jurídico de fls. 02/03, no 

qual se concluiu que: 

“Assim, diante da previsão de exceções à realização de despesas sem 
que haja anteriormente empenho prévio, e que esteja embasada em 
interesse do Ente Municipal salvaguardada por legislação específica, a 
realização do reembolso de despesas de viagem é possível.” 

3. Inicialmente, por meio do Despacho nº 628/2017 - GABVJ (fl. 04) 

foram os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no 

intuito de que esta informasse a existência de resolução/acórdão respondendo 

matéria semelhante. 

4. De conformidade com Despacho nº 150/2017 (fl. 07), a Divisão de 

Documentação e Biblioteca juntou aos autos ementas de resoluções deste 

Tribunal relacionadas ao questionamento contido nos autos. 
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5. Por meio do Despacho nº 750/17 – GABVJ (fls. 08), esta relatoria 

remeteu os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, para análise técnica do 

feito, nos termos regimentalmente definidos. 

 

 

I – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

6. Encaminhados os autos à Secretaria de Atos de Pessoal, esta 

exarou o Certificado n.º 03131/17 (fls. 09/12) manifestando nos seguintes 

termos: 

II. FUNDAMENTAÇÃO 
2. 1. Da admissibilidade  
O i. Conselheiro-Relator, através do Despacho nº 750/2017-GABVJ (f. 
8/9), realizou juízo pela admissibilidade da Consulta, sendo dispensável 
tal análise pela SAP.  
Ultrapassada esta etapa preliminar, passa-se à apreciação do mérito. 
2.2. Do mérito 
O consulente pleiteia que esta Corte manifeste sobre dúvida suscitada a 
respeito da regulamentação do ressarcimento de despesas com viagens 
realizadas por agentes públicos no interesse do ente municipal. O 
questionamento do consulente abrange as seguintes questões: 
1. É possível instituir o reembolso de despesas de viagens aos 
agentes públicos? A regulamentação do reembolso é precedida de 
legislação municipal específica? 
2. O agente poderia optar por receber a diária ou apenas o 
reembolso do valor gasto? 
3. Em caso afirmativo, haveria um limite para gastos das 
despesas a serem reembolsadas? 
4. Não sendo possível a realização de reembolso de despesas 
de viagens a agentes públicos, há outra forma de fazê-lo? Qual? 
A temática do feito cinge-se à análise de dúvida suscitada sobre a 
regulamentação do reembolso de despesas realizadas por agentes 
públicos em viagens de interesse do ente municipal. 
A respeito da dúvida suscitada no item 1, registra-se preliminarmente 
que a Constituição Federal em seu art. 37, caput, estabelece que “a 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
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eficiência. ” 
Desse modo, em atenção ao princípio da legalidade - que é de 
fundamental importância no âmbito da Administração Pública - o 
pagamento de indenização de despesas com viagens aos agentes 
públicos (na modalidade de diárias e de adiantamento) deve ter 
previsão legal (lei em sentido estrito), posto que o pagamento regular e 
institucionalizado de indenizações depende de autorização legislativa.  
À título de exemplo, cita-se que no Estado de Goiás, o pagamento de 
diárias é previsto no art. 155, da Lei nº 10.460/88 e regulamentado por 
meio do Decreto nº 7.141/2010.  
Cabe destacar, porém, que as indenizações de despesas com 
deslocamentos têm caráter transitório, razão pela qual não se 
incorporam ao vencimento para qualquer efeito.  
Acerca das indenizações, Marçal Justen Filho escreve: 
O pagamento regular e institucionalizado de indenizações depende de 
autorização legislativa. As indenizações, tais como a ajuda de custo, a 
diária pelo deslocamento a outros locais, e o transporte (previstas no 
art. 51 da Lei nº 8.112), não podem ser transformadas em forma de 
remuneração do servidor, sob pena de submissão ao regime 
correspondente.1 
A formalização do pagamento destas indenizações (ressarcimento dos 
gastos ao agente público) poderá ocorrer de três maneiras distintas: 
pagamento de diária, regime de adiantamento e mediante reembolso. 
 Diárias são valores pagos aos servidores públicos ou agentes políticos 
por dia de afastamento da sede do serviço, em caráter eventual e 
transitório2, quando em atividade realizada no interesse ou em virtude 
do exercício de suas funções, destinadas a indenizá-lo de despesas 
extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana. 
A par da exigência de motivação legal, a concessão de diárias está 
condicionada ainda à edição de ato administrativo do qual conste 
completa prestação de informações sobre a viagem custeada com 
recursos públicos.  
Nome do beneficiário, destino e motivo legítimo do deslocamento, 
período de permanência, número de diárias e valores pagos são 
informações obrigatórias, para justificar e viabilizar o gasto, com 
observância da CF/88 e das Leis Federais nº 4320/64 e 101/00, a fim de 
se evitar o comprometimento do orçamento municipal.  
Posteriormente, a prestação de contas do agente público indenizado 
poderá ser feita de forma simplificada, através de relatório e/ou 
apresentação de alguns comprovantes específicos relativos às 

                                                           
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 6ª ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 927.  

2 RC Nº 020/96 – Britânia “(...) A diária é vantagem eventual, não podendo constituir-se em permanente. ” 
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atividades exercidas na viagem, sem perder de vista as exigências 
estabelecidas na regulamentação respectiva, sendo suficiente a 
demonstração do deslocamento e a finalidade deste. 
A administração municipal pode optar ainda pelo regime de 
adiantamento. Nele, a verba é antecipada à prestação de contas no 
órgão, momento posterior em que cabe a devolução do saldo restante 
ou o reembolso de gastos excedentes.  
O TCM já se manifestou pela possibilidade da concessão por 
adiantamento: 
RC Nº 200/93 – Cocalzinho de Goiás 
EMENTA: A diária, que visa a cobertura de despesas com alimentação 
e hospedagem de servidor ou agente político quando em viagens 
oficiais, poderá ser concedida por adiantamento. Na ausência das 
diárias, adotará o Ordenador da Despesa o procedimento de reposição 
ou ressarcimento dos gastos realizados pelo Vereador, mediante 
apresentação dos documentos fiscais. Inexiste a possibilidade de o 
Vereador realizar viagem a serviço do Executivo. TCM, 01.12.93. 
 
 
Não obstante, já nas hipóteses de regime de adiantamento, as 
despesas de viagens realizadas a serviço da Administração Pública ou 
para exercício de atribuições legais só serão consideradas regulares se 
houver a apresentação de todos os documentos legais que comprovem 
cada um dos gastos realizados, ou seja, tais situações exigem 
prestação de contas rigorosa, não sendo suficiente a apresentação de 
relatório de viagem ou de apenas alguns comprovantes. 
Por sua vez, na hipótese de inexistir a previsão normativa de diárias ou 
de adiantamento, a administração municipal poderá efetuar o 
ressarcimento das despesas com viagens por meio de reembolso.  
Veja que a hipótese de ressarcimento com viagens por reembolso é 
somente válida para o caso de inexistir previsão de diárias ou de 
adiantamento no ordenamento do ente político (não se trata de uma 
opção, senão de integração da norma para resolver a lacuna). 
Para tanto exige-se, no mínimo, razoabilidade do gasto e que as 
viagens estejam vinculadas à atividade institucional da entidade que 
pertencer o agente público. É razoável supor que o serviço tenha que 
ter relação direta com as atividades do órgão e que possa reverter em 
seu proveito. 
Ante à obrigatoriedade legal e moral de bem administrar o orçamento 
público, o gestor municipal deve agir com critérios rigorosos no 
estabelecimento dos valores a serem reembolsados, para se evitar 
abuso ou desvio de finalidade da verba e até mesmo da inaceitável 
configuração de complemento salarial.     
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  Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em sua obra Curso de direito 
administrativo, p. 73, bem define a razoabilidade como um limitador 
para o administrador público: 
A razoabilidade tem especial aplicação quando se trata do exercício da 
discricionariedade administrativa, funcionando como um importante 
critério de limite, ao lado do princípio da realidade e, para a garantia 
da legitimidade administrativa. (grifou-se). 
Ademais, a prestação de contas na modalidade de reembolso é tão 
rigorosa quanto na modalidade de adiantamento. De modo que só será 
considerada regular se houver a apresentação de todos os documentos 
legais que comprovem cada um dos gastos realizados, não bastando 
simples apresentação de relatório de viagem ou de apenas alguns 
comprovantes. 
Além disso, exige-se extremo rigor do controlador interno para se evitar 
desvirtuamento da despesa e violação ao princípio da moralidade. 
Pois, segundo Lino Martins da Silva3, “as despesas públicas são os 
desembolsos efetuados pelo Estado no atendimento dos serviços 
assumidos no interesse geral da comunidade, nos termos da 
constituição, das leis, ou em decorrência de contratos ou outros 
instrumentos. ” 
A propósito da necessidade de prestação de contas, cita-se a exigência 
consubstanciada no parágrafo único do art. 70, da CF/88: 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos (...)” 
 
Assim, o mandamento constitucional da realização da prestação de 
contas deve ser efetivado em cada situação jurídica de maneira distinta, 
adequada à realidade do agente público e do ente respectivo.  
Quaisquer que sejam as formas de pagamento dos gastos com viagem 
aos agentes públicos,) cabe à Administração emitir o empenho desse 
valor em nome do beneficiário. 
Isso porque a teor do disposto no art. 60 da Lei 4320/64, é vedada a 
realização de despesa sem prévio empenho. De modo que, em 
qualquer situação o empenho haverá de ser prévio, porquanto é um 
instrumento de programação e controle da despesa.  
Inclusive, nas hipóteses de adiantamento e de reembolso, “será feito 
por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa 
determinar”. (§ 2º do art. 60 da Lei nº 4.320/64). 

                                                           
3 Lino Martins da Silva . Contabilidade Governamental. 2. Ed. , São Paulo: Atlas, 1991, p. 98. 
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Sobre ao assunto, merece menção o posicionamento do TCE-MG na 
Consulta nº 7483704. Naquela assentada o Tribunal decidiu que há três 
possibilidades de formalização de despesas de viagem:  
1 — mediante diárias de viagem, cujo regime deve estar previsto em lei 
e regulamentado em ato normativo próprio do respectivo poder, com a 
realização de empenho prévio ordinário;  
2 — mediante regime de adiantamento, desde que tal hipótese esteja 
prevista expressamente em lei do ente, conforme exigência do art. 68 
da Lei Federal n. 4.320/64, com a realização de empenho prévio por 
estimatía;  
3 — mediante reembolso, quando não houver regulamentação de 
diárias de viagem e nem de regime de adiantamento, hipótese em que 
deve ser realizado empenho prévio por estimativa.  
Em virtude das mencionadas observações, quanto ao primeiro 
questionamento, pode-se responder ao consulente que:  
a) não é possível a instituição por lei do reembolso de despesas com 
viagens aos agentes públicos, uma vez que esta modalidade de 
indenização é apenas no caso de não haver previsão legal de diárias ou 
de adiantamento. Sendo assim, na hipótese de inexistir a previsão 
normativa de diárias ou de adiantamento, a administração municipal 
poderá efetuar o ressarcimento das despesas com viagens por meio de 
reembolso, hipótese em que deve ser realizado empenho prévio por 
estimativa; 
b) também não há que se falar em regulamentação do reembolso posto 
que essa modalidade de ressarcimento de despesas com viagens 
somente é utilizada na hipótese de não ter sido tutelada as outras 
formas de indenização, quais sejam: o ressarcimento por diárias ou por 
adiantamento. Com efeito, a prestação de contas deve ser detalhada, 
com a apresentação de todos os documentos legais que comprovem 
cada um dos gastos realizados pelo agente público indenizado. 
Partindo deste pressuposto, no que tange ao segundo 
questionamento, não se trata de uma opção do agente público 
perceber a indenização com viagens mediante diária ou reembolso do 
valor gasto. Ressalta-se que a modalidade de reembolso é somente 
para o caso de não haver previsão legal de diárias ou de adiantamento, 
razão pela qual resta prejudicado o terceiro questionamento.  
Mormente ao quarto questionamento, este Tribunal de Contas 
recomenda que os chefes de poder municipal regulamentem o 
pagamento de diárias de viagem, pois esta é a forma mais segura e 
transparente de se processarem as despesas de viagem. 
O regime de diárias propicia melhor planejamento e controle dos gastos 
com viagens, pois permite saber antecipadamente o custo de cada 

                                                           
4 Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – abril, maio e junho 2009 v. 71 n.2. 
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deslocamento, o que contribui para uma gestão responsável e 
transparente, visando à concretização dos princípios da isonomia, da 
moralidade e da economicidade. 
O exame da observância de tais princípios constitucionais deve ser 
realizado pelo ordenador de despesas, responsável pela legalidade e 
pela legitimidade dos gastos, demonstradas em despacho 
fundamentado, quando do processamento da despesa. 
III. CONCLUSÃO 
Ante ao exposto, esta Secretaria manifesta seu entendimento do 
sentido de que seja: 
I.  respondido ao consulente que: 
a. quanto ao primeiro questionamento, registra-se que: 
a.1) não é possível a instituição por lei do reembolso de despesas com 
viagens aos agentes públicos, uma vez que esta modalidade de 
indenização é apenas no caso de não haver previsão legal de diárias ou 
de adiantamento. Sendo assim, na hipótese de inexistir a previsão 
normativa de diárias ou de adiantamento, a administração municipal 
poderá efetuar o ressarcimento das despesas com viagens por meio de 
reembolso, hipótese em que deve ser realizado empenho prévio por 
estimativa; 
a.2) também não há que se falar em regulamentação do reembolso 
posto que essa modalidade de ressarcimento de despesas com viagens 
somente é utilizada na hipótese de não ter sido tutelada as outras 
formas de indenização, quais sejam: o ressarcimento por diárias ou por 
adiantamento. Com efeito, a prestação de contas deve ser detalhada, 
com a apresentação de todos os documentos legais que comprovem 
cada um dos gastos realizados pelo agente público indenizado. 
b) no que tange ao segundo questionamento, não se trata de uma 
opção do agente público perceber a indenização com viagens mediante 
diária ou reembolso do valor gasto. Ressalta-se que a modalidade de 
reembolso é somente para o caso de não haver previsão legal de 
diárias ou de adiantamento, razão pela qual resta prejudicado o 
terceiro questionamento; 
c) mormente ao quarto questionamento, este Tribunal de Contas 
recomenda que os chefes de poder municipal regulamentem o 
pagamento de diárias de viagem, pois esta é a forma mais segura e 
transparente de se processarem as despesas de viagem. 
 
 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 



 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-
6160 

Website: www.tcm.go.gov.br 
c:\tcm\secretaria\resultado\01400030-17-resultado.docx 

8 

 

7. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 

6144/2017 (fls. 13/15), discordou da manifestação da SAP, nos seguintes 

termos: 

Dissente este Órgão Ministerial da Unidade Técnica, pelas razões 
adiante aduzidas. 
O ponto de partida de qualquer análise jurídica deve ser sempre a 
Constituição Federal, notadamente para a Administração Pública, 
gestora que é de interesse e recursos públicos. Em seu art. 37 
encontramos alguns dos princípios que devem nortear todo o agir 
administrativo, dentre eles o da legalidade, que determina que a 
atuação da administração se dê em conformidade com a lei e com o 
direito.   
Ao dispor sobre a fiscalização dos recursos públicos, a Norma 
Fundamental estabelece em seu art. 70 que se sujeita à devida 
prestação de contas, quanto à legalidade, legitimidade e 
economicidade, todo aquele que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos.      
Para o administrativista José dos Santos Carvalho Filho: 
Toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. 
Não o sendo, a atividade é ilícita 
Só se pode conceber a atividade administrativa diante dos 
parâmetros já instituídos pela atividade legisferante. Por isso é que 
administrar é função subjacente a de legislar. Princípio da legalidade 
denota exatamente essa relação: só é legítima a atividade do 
administrador público se estiver condizente com o disposto na lei.5 
(grifei)      
Dessa forma, todas as indenizações e, no caso específico, as relativas 
a despesas de viagem, devem ter previsão legal e não apenas as 
diárias e adiantamentos. Sendo o reembolso uma das modalidades de 
viabilizar o pagamento de indenização, tal como consta da Consulta 
citada pela Unidade Técnica, deve, igualmente, estar devidamente 
regulamentado, inclusive quanto ao valor a ser restituído.   
Acerca do tema, ensina Hely Lopes Meirelles: 
Indenizações – São previstas em lei e destinam-se a indenizar o 
servidor por gastos em razão da função. Seus valores podem ser 
fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza 
jurídica indenizatória, não incorporam a remuneração e não estão 
sujeitas ao imposto de renda. Normalmente, recebem as seguintes 
denominações: ajuda de custo – destina-se a compensar as despesas 
de instalação em nova sede de serviço, pressupondo mudança de 

                                                           
5 Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2007, pag. 17  
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domicílio em caráter permanente; diárias – indenizam as despesas com 
passagem e/ou estadia em razão de prestação de serviços em outra 
sede e em caráter eventual; auxílio-transporte – destina-se ao custeio 
total ou parcial das despesas realizadas pelo servidor com transporte 
coletivo nos deslocamentos de sua residência para o trabalho e vice-
versa. Outras podem ser previstas em lei, desde que tenham natureza 
indenizatória. Seus valores não podem ultrapassar os limites ditados por 
essa finalidade, não podem se converter em remuneração indireta. Há 
de imperar como sempre, a razoabilidade.6 (grifei)     
Assim, além de previsão em lei específica, reforce-se, inclusive quanto 
aos valores, devem estas indenizações ter a devida motivação legal e 
ser acompanhadas da correspondente prestação de contas 
(informações sobre a viagem custeada com recursos públicos). 
Nesse sentido, a decisão do Tribunal de Contas do Estado do Paraná: 
O pagamento de diárias a vereadores, prefeitos e demais agentes 
políticos deve ter motivação legal e completa prestação de informações 
sobre a viagem custeada com recursos públicos. Nome do beneficiário, 
destino e motivo legítimo do deslocamento, período de permanência, 
número de diárias e valores pagos são informações obrigatórias para 
justificar e viabilizar o gasto. Nessa modalidade de diária, a prestação 
de contas ocorre antes da despesa. As administrações municipais 
podem optar ainda pelo regime de ressarcimento. Nele a verba é 
antecipada à prestação de contas, momento posterior em que cabe a 
devolução do saldo restante ou o reembolso de gastos excedentes. 
Esta modalidade pode ser aplicada nos casos em que o processo de 
concessão de diárias não seja finalizado antes da viagem. Tanto nos 
regimes de adiantamento ou ressarcimento dos recursos, a matéria 
deve estar disciplinada em lei específica.7  (grifei) 
Nesse contexto, havendo previsão legal, poderá cada Poder 
regulamentar as regras de concessão e prestação de contas de tais 
indenizações, devendo os atos regulamentares conter requisitos 
mínimos que garantam a legalidade e a legitimidade para concessão, a 
utilização e a forma de prestação de contas. 
Ao tratar da matéria, assim posicionou-se o Tribunal de Contas do Mato 
Grosso: 
Acórdãos nºs 2.206/2007 (DOE 05/09/2007) e 1.323/2007 (DOE 
13/06/2007). Despesa. Verba de natureza indenizatória. Agentes 
públicos. Possibilidade, desde que preenchidos os requisitos.  
A verba indenizatória possui características que devem ser observadas 
pela administração pública ao fazer tal concessão aos agentes públicos: 

                                                           
6 Direito Administrativo Brasileiro, 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p.460.  

7 Htttp://www1.tce.pr.gov.br/notícias/tce-orienta-sobre-regras-para-a-concessao-de-diarias/136/N 
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1) Instituída mediante lei que estabeleça, entre outros, os critérios 
para a concessão, o valor da indenização e respectiva forma de 
prestação de contas; 
2) É específica, decorrente de fatos ou acontecimentos previstos em 
lei que, pela sua natureza, exija dispêndio financeiro por parte do 
agente público quando do desempenho das atribuições definidas em lei, 
e, consequentemente, a sua necessária indenização; 
3) Pode ser concedida aos agentes públicos da ativa, ocupantes de 
cargos, funções e empregos públicos da administração direta, 
autárquica e fundacional, aos membros de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos 
detentores de mandato eletivo e demais agentes políticos que se 
enquadrem nas condições estabelecidas em lei, em observância ao 
regime jurídico aplicável à administração; 
4) Destina-se a compensar o agente público por gastos ou perdas 
inerentes à administração, mas realizadas pessoalmente pelo agente no 
desempenho da atribuição definida em lei, sob pena de enriquecimento 
ilícito da administração; 
5) Não abrange outras despesas institucionais e/ou de terceiros, bem 
como, aquelas já indenizadas sob outra forma ou de responsabilidade 
pessoal do agente público, cuja contraprestação pelo serviço público 
redunda em remuneração ou subsídio; 
6) Deve ser estabelecida em valor compatível e proporcional aos 
gastos realizados pelo próprio agente no desempenho da 
atribuição descrita em lei; 
7) Não pode ser incorporada e nem integra a remuneração, os 
subsídios ou proventos para qualquer fim; 
8) Será suprimida tão logo cessem os fatos ou acontecimentos que dão 
ensejo ao ressarcimento, sem que se caracterize violação à 
irredutibilidade salarial; 
9) Não será computada para efeito dos limites remuneratórios de que 
trata o inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal; 
10) Submete-se aos controles interno e externo; 
11) A prestação de contas deve ser apresentada de acordo com os 
critérios estabelecidos em lei, podendo ser mediante a apresentação 
prévia de documentos comprobatórios das despesas ou, a exemplo da 
prestação de contas de diárias (também de natureza indenizatória), por 
meio da apresentação de relatórios de atividades desenvolvidas, em 
que se demonstre a eficácia do agente público no desempenho da 
atribuição definida em lei; 
12) Será concedida em observância aos princípios da legalidade, 
razoabilidade, moralidade, publicidade e impessoalidade.8 (grifei) 

                                                           
8 Processo nº 28.730-0/2013.  
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A concessão de tais indenizações deve estar lastreada nos dispositivos 
previstos na Constituição da República, notadamente os preceitos 
genéricos do art. 37, nas disposições legais pertinentes ao 
processamento da despesa pública e em ato normativo, próprio de cada 
órgão do poder municipal, nos valores de pousada, alimentação e 
locomoção urbana, bem como na devida prestação de contas dos 
recursos recebidos, conforme preconizam as normas já citadas da 
Constituição Federal e os arts. 63 e 68 da Lei nº 4.320/64.  
Demais disso, deve também ser garantida a observância ao princípio da 
publicidade, divulgando-se os dados relativos a tais despesas no Portal 
da Transparência do sítio eletrônico oficial do ente federativos, nos 
termos da Lei nº 12.527/11. 
Do exposto, concluímos, respondendo aos questionamentos formulados 
no seguinte sentido:   
1) é possível instituir o reembolso de despesas de viagens aos agentes 
públicos? A regulamentação do reembolso é precedida de legislação 
específica? 
A verba indenizatória, como despesa pública que é, deve ser instituída 
mediante lei que estabeleça, entre outros, os critérios para a concessão, 
o valor da indenização e a respectiva forma de prestação de contas. 
2) o agente poderia optar por receber a diária ou apenas o reembolso 
do valor gasto? 
As administrações municipais podem optar pelo regime de 
ressarcimento, cuja verba é antecipada à prestação de contas, 
momento em que caberá a devolução do saldo restante ou o reembolso 
de gastos excedentes, desde que haja previsão legal nesse sentido.  
Havendo a devida motivação e especificação no processo 
administrativo, é possível o pagamento posterior desta parcela 
indenizatória, desde que à época do deslocamento tenha havido a 
autorização emanada pela autoridade competente e haja regular e 
detalhada prestação de contas pelo beneficiário dos gastos realizados e 
das despesas suportadas com a viagem, no período em que estiver a 
serviço da Administração Pública, nos moldes da legislação 
específica. 
3) em caso afirmativo, haveria um limite para gastos das despesas a 
serem reembolsadas? 
O valor a ser pago a título de indenização, inclusive por reembolso – 
espécie do gênero indenização – deve ser fixado em lei ou em decreto, 
se aquela permitir e em valor compatível e proporcional aos gastos 
realizados pelo próprio agente no desempenho da atribuição descrita 
em lei. Não se mostra razoável o ressarcimento por reembolso, de 
forma discricionária, sem limites ou parâmetros que indiquem sua 
adequação.   
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Tal pretensão feriria os princípios da legalidade, da legitimidade, da 
economicidade e da razoabilidade, tornando a despesa irregular e 
sujeitando o responsável às sanções previstas em lei para o caso.  
4) não sendo possível a realização de reembolso de despesas de 
viagens a agentes públicos, há outra forma de fazê-lo? Qual? 
O ressarcimento de despesas com viagens, cuja natureza é 
indenizatória, pode se fazer mediante: 
a) diárias de viagem, cujo regime deve estar previsto em lei e 
regulamentado em ato normativo próprio do respectivo poder, com a 
realização de empenho prévio ordinário. Nesse caso, a prestação de 
contas poderá ser feita de forma simplificada, por meio de relatório ou 
da apresentação de alguns comprovantes específicos relativos às 
atividades exercidas na viagem, de acordo com as exigências da 
regulamentação específica, devendo, como qualquer despesa pública, 
ser planejada para que o órgão ou Poder realize de forma mais eficiente 
a finalidade para a qual foi criado; 
b) regime de adiantamento, desde que tal hipótese esteja prevista 
expressamente em lei do ente, conforme exigência do art. 68 da Lei 
Federal 4.320/64, com a realização de empenho prévio por estimativa;  
c) reembolso, quando não houver regulamentação de diárias de viagem 
e nem de regime de adiantamento, hipótese em que deve ser realizado 
empenho prévio por estimativa, conforme previsto em lei. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

8. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos requisitos 

de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, vez que: 

a) o consulente possui legitimidade ativa; b) contém a indicação precisa do seu 

objeto; c) foi instruída com o parecer jurídico do órgão de assessoria técnica da 

autoridade consulente; e d) está compreendida no rol de competência deste 

Tribunal. 

9. Cumpre salientar que muito embora a Divisão de Documentação 

e Biblioteca tenha juntado aos autos ementas de resoluções deste Tribunal 

relacionadas ao questionamento contido nos autos (f. 05/06), verificou-se que 

estes decisórios não atendem inteiramente ao teor da consulta. 
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10. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento 

da presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

II – DO MÉRITO 

11. O consulente questiona a esta Corte de Contas acerca da 

possibilidade de se instituir o reembolso como meio para indenizar as despesas 

realizadas pelos agentes públicos quando em viagens a serviço da 

Administração Pública, a forma como este instituto deve ser regulamentado, se 

o beneficiário pode optar pelo recebimento do valor despendido nesta situação 

por meio de reembolso ou diária, se há um limite para o ressarcimento destes 

valores e, não sendo possível a realização do reembolso, qual o outro meio a 

ser adotado pela Administração para indenizar o agente público nestas 

hipóteses. 

12. Com o intuito de facilitar a compreensão do tema proposto na 

consulta, a relatoria sistematizou sua proposta por meio de itens, conforme se 

depreende abaixo:  

A) DA DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS ENTRE A SAP E O MPC 

13. Em suas considerações a Secretaria Especializada distinguiu de 

forma bastante didática as formas de indenização do agente público por 

despesas de viagem realizadas a serviço da Administração Pública e, ao final, 

quando tratou do reembolso, concluiu que “a hipótese de ressarcimento com 

viagens por reembolso é somente válida para o caso de inexistir previsão de 

diárias ou de adiantamento no ordenamento do ente político (não se trata de 

uma opção, senão de integração da norma para resolver lacuna)”.  

14. O Ministério Público de Contas dissentiu do entendimento da 

Secretaria Especializada arguindo que todas as indenizações e, mais 

especificadamente, àquelas relativas às despesas de viagem, devem estar 
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previstas em lei e não apenas as diárias e o adiantamento. Assim “sendo o 

reembolso uma das modalidades de viabilizar o pagamento de indenização (...) 

deve, igualmente, estar devidamente regulamentado, inclusive quanto ao valor 

a ser restituído”.  

15. Observou-se ainda que, ao tratar do limite de gastos das 

despesas de viagem a serem reembolsadas (terceiro questionamento) a 

Unidade Técnica entendeu que em sendo o reembolso modalidade de 

ressarcimento utilizado quando não há regulamentação legal a consulta restou 

prejudicada neste ponto. Por outro lado, quanto a este aspecto, o parquet 

manifestou no sentido de que os limites de valores a serem ressarcidos devem 

estar previstos em lei.  

16. Portanto, é possível destacar os seguintes pontos de divergência 

entre a Secretaria Especializada e o Ministério Público de Contas: 1) a 

possibilidade de regulamentar o reembolso por lei e, 2) o limite das despesas 

de viagem a serem reembolsadas. 

17. Razão assiste ao Ministério Público de Contas. De fato a atuação 

da Administração deve pautar-se pelo princípio da legalidade conforme 

estabelece o artigo 37 da Magna Carta de 1988. Assim, as indenizações que 

objetivem o ressarcimento por despesas de viagens, sejam sob a denominação 

de diárias, ajuda de custo ou reembolso, devem estar previstas na legislação. 

18. Para ilustrar o Ministério Público de Contas transcreve a definição 

de indenizações elaborada por Hely Lopes Meirelles (f. 14), na qual resta claro 

que os valores que se destinem a ressarcir o servidor público por gastos em 

razão da função devem ser fixados em lei ou em decreto, se a legislação assim 

permitir. 



 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-
6160 

Website: www.tcm.go.gov.br 
c:\tcm\secretaria\resultado\01400030-17-resultado.docx 

15 

 

19. Neste mesmo sentido, ao tratar das verbas indenizatórias 

percebidas pelos agentes políticos os autores Fábio Pedrosa, Rogério Almeida 

e Will Lacerda, citando Jair Santana lecionam: 

“Concluindo, Jair Santana, quando trata dos agentes políticos 
municipais, afirma que “as verbas indenizatórias, por não serem 
consideradas remuneração, não ficarão, por isso, livres de 
limitações formais e materiais em sua concessão. Devem, sim, 
estar expressamente previstas na Lei Orgânica local. Além disso, 
devem ter dotação própria no orçamento, sendo permitida a sua fixação 
anual, e até mesmo suplementação no meio do exercício financeiro”. 
Acrescentamos ainda que, exatamente por não serem verbas de caráter 
remuneratório, não se subordinam ao princípio da anterioridade. 
Hodiernamente, a previsão legal dessas parcelas vem sendo posta nos 
estatutos dos servidores públicos.” (grifei) PEDROSA, Fábio; ALMEIDA, 
Rogério; LACERDA, Will. Vereadores. Belo Horizonte: Fórum, 2009.p. 
84. 

20. Corroborando os entendimentos doutrinários acima o parquet 

também cita decisões exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

e do Mato Grosso, nas quais resta evidenciada a necessidade de haver 

previsão legal das indenizações a serem pagas aos agentes públicos.  

21. A relatoria não encontrou fundamentos jurídicos quanto ao 

argumento da Unidade Técnica no sentido de que o reembolso somente 

poderá ser adotado pela Administração na hipótese de inexistir previsão 

normativa de diárias ou adiantamentos. Portanto, corrobora com o Ministério 

Público de Contas, no sentido de que as indenizações de uma forma geral, 

inclusive o reembolso, devem ter previsão legal. É necessário que sejam 

estabelecidos parâmetros/critérios a serem observados pela Administração 

Pública, quando da realização destas despesas. Desta forma, seria possível 

evitar abusos tanto por parte do servidor que, por exemplo, faça opção por se 

hospedar em hotéis e restaurantes dispendiosos, etc., uma vez que seria 

ressarcido dos valores, quanto por parte da própria Administração que, por 
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ocasião da prestação de contas das despesas com viagens, poderia adotar 

postura diferenciada de um servidor para outro. 

22. A Unidade Técnica alega que restaria prejudicado o 

questionamento se “... haveria um limite para os gastos de despesas a serem 

reembolsadas”. O argumento é de que a modalidade de reembolso seria 

somente para o caso de não haver previsão legal de diárias ou de 

adiantamento. Evidente, portanto, que tal “caso” é uma possibilidade. Daí a 

necessidade de se responder ao questionamento. 

23.  O reembolso, as diárias e os adiantamentos consistem 

modalidades de indenização aos agentes públicos por gastos realizados 

quando em viagens em razão do exercício de suas atribuições. Tais institutos 

serão definidos na sequência, com intuito de orientar o consulente. 

 

B) DAS DEFINIÇÕES 

24. Cumpre definir diária como sendo o valor devido ao agente 

público, de natureza indenizatória, quando, em virtude do serviço, houver 

necessidade de seu afastamento da repartição, em caráter eventual ou 

transitório. Vejamos a definição elaborada por Pedro Carlos Bitencout 

Marcones: 

“b) Diárias: 
Dispõe o art. 58 e seguintes da Lei nº 8.112/90, que serão devidas 
diárias ao servidor que, em virtude do serviço, vier a se afastar, em 

caráter eventual ou transitório, da sede da repartição, seja no território 
nacional ou no estrangeiro. Trata-se de vantagem indenizatória que visa 
compensar as despesas do servidor tidas com hospedagem, 
alimentação e locomoção.” MARCONDES, Pedro Carlos Bitencourt. 
Servidor Público: teoria e prática. Belo Horizonte: Fórum, p. 201. 

25. O pagamento de diárias será calculado conforme a quantidade de 

dias que o servidor permanecerá afastado do seu local de trabalho, podendo 
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sofrer redução quando não houver a necessidade de pernoite, conforme aduz 

Antônio Flávio de Oliveira: 

“2. Diárias  
Marca o pagamento de diárias o caráter de eventualidade ou 
transitoriedade no afastamento do servidor do seu local de trabalho e, 
ainda, que esse afastamento tenha se dado em razão de serviço da 
Administração. 
Como indica o próprio nome, as diárias serão calculadas conforme a 
quantidade de dias durante os quais o servidor permanecerá afastado 
do seu local de trabalho a serviço da repartição, podendo sofrer redução 
de metade quando o deslocamento não exigir pernoite, ou quando, por 
meio diverso a União custear as despesas extraordinárias cobertas com 
o uso de diárias. OLIVEIRA, Antônio Flávio. Lei nº 8.112/90: questões 
relevantes. Fórum de Contratação e Gestão Pública. FC G P, Belo 
Horizonte, ano 3 , n . 2 5, jan.2004. Disponível em 
:http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=8646>. Acesso 
em: 8 nov. 2017. 

26. Cumpre destacar que não houve divergências entre a Secretaria 

Especializada e o Ministério Público de Contas quanto à necessidade do 

pagamento de diária estar disciplinado na legislação e, conforme debatido pela 

Unidade Técnica no Certificado n.º 03131/17: “a prestação de contas, nesta 

hipótese será mais simplificada, mediante a apresentação de relatórios e/ou 

apresentação de alguns comprovantes específicos relativos às atividades 

exercidas na viagem”. Acerca do disciplinamento legal das diárias a ser paga 

ao servidor público José Nilo de Castro, Alice Barroso de Antônio e Cristiano 

Silvério Rabelo, em artigo publicado na Revista Brasileira de Direito Municipal 

esclarecem: 

“3 Destarte, firmada a natureza jurídica indenizatória das diárias, 
impende elucidar que, no âmbito municipal, as diárias de viagem 
devem ter previsão em lei, e suas bases fixadas em Decreto 
Executivo, que deverá disciplinar as condições de sua ocorrência e 
enumerar, entre outros, a natureza e o valor limite das despesas 
passíveis de reembolso e as formalidades para comprovação dos 
gastos. 
4 Assim, o pagamento de diárias, além de obedecer às etapas previstas 
para o processamento da despesa pública, entre as quais se destaca o 
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prévio empenho em dotação específica, pressupõe, ainda, a existência 
de Decreto Executivo, que deve dispor acerca do detalhamento de sua 
concessão e respectiva prestação de contas, a lume dos princípios 
norteadores da Administração CASTRO, José Nilo de; ANTONIO, Alice 
Barroso de; RABELO, Cristiano Silvério. Pagamento de diária de 
viagem a Prefeito, VicePrefeito, Secretários Municipais e Servidores 
Públicos: possibilidade: lei municipal: Súmulas nºs 79 e 82 do TCE/MG: 
apresentação de comprovantes: necessidade. Revista Brasileira de 
Direito Municipal – RBDM, Belo Horizonte, ano 10, n. 34, p. 199203, 
out./dez. 2009. Parecer. 

27. Da mesma forma, a Unidade Técnica e o Ministério Público de 

Contas assentiram quanto à necessidade do regramento acerca do 

adiantamento de valores ao agente público, para custear gastos realizados 

quando em viagens em razão do exercício de suas atribuições, também estar 

estabelecido na legislação, sendo que, neste caso a verba indenizatória é 

antecipada ao agente público que em momento posterior, após a prestação de 

contas, é averiguada a necessidade de devolução do saldo restante ou 

reembolso de gastos excedentes. Neste caso, a Lei 4.320/64, em seu artigo 68, 

exige a realização de prévio empenho, por estimativa. 

Art. 68. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas 
expressamente definidos em lei e consiste na entrega de numerário a 
servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria para o fim 
de realizar despesas, que não possam subordinar-se ao processo 
normal de aplicação. 

 

C) DA ANÁLISE MERITÓRIA 

28. Observadas as modalidades de indenização do agente público 

por gastos suportados em viagens a serviço da Administração, cabe destacar 

que o pagamento de diárias demonstra ser a forma mais segura e transparente 

de se processarem as despesas desta natureza, conforme salientado pela 

Secretaria Especializada no Certificado n.º03131/17 (f. 9/12) a qual 
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fundamentou este posicionamento em decisão exarada pelo TCE/MG na 

Consulta n.º 748.370: 

“(...) 
Finalmente, visando à eficiência do controle interno e externo da gestão 
de recursos públicos, repita-se: este Tribunal de Contas recomenda que 
os chefes de poder municipal regulamentem o pagamento de diárias de 
viagem, pois esta é a forma mais segura e transparente de se 
processarem as despesas de viagem. 
(...).” 

29. O município deve regulamentar, mediante lei, como se dará a 

indenização aos agentes públicos pelas despesas de viagem realizadas a 

serviço da Administração, se por meio de diárias, adiantamento ou reembolso. 

Havendo previsão na legislação municipal de um destes institutos não há a 

possibilidade de opção por parte do beneficiário. 

30. O consulente indaga, ainda, quanto ao limite para os gastos das 

despesas a serem reembolsadas. Neste ponto, cumpre assinalar que a 

Administração pública deve nortear-se pelos princípios da razoabilidade, 

moralidade e economicidade, ao estabelecer limites para ressarcimento de 

gastos desta natureza, com o escopo de evitar abusos. 

31. Finalmente, quanto à questão de não ser possível o reembolso de 

despesa de viagens a agentes públicos e, nesta hipótese, qual seria outra 

forma da Administração indenizá-los, cabe esclarecer que esta dúvida já se 

encontra esclarecida nos itens anteriores.  

32. Todavia, na hipótese de não haver previsão legal, o reembolso 

das despesas demonstra ser o instituto jurídico mais adequado, caso em que 

devem ser adotados procedimentos rígidos para a prestação de contas, com a 

apresentação de todos os documentos legais comprobatórios dos gastos 

realizados. Neste caso a análise dos gastos deve nortear-se pelos princípios 

constitucionais da moralidade, economicidade e moralidade, devendo o 



 

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-
6160 

Website: www.tcm.go.gov.br 
c:\tcm\secretaria\resultado\01400030-17-resultado.docx 

20 

 

ordenador de despesas exarar despacho fundamentado acerca do 

processamento da despesa. 

33. Diante de todo o exposto, amparado na fundamentação supra, 

nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela 

Lei 17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta 

que submeto à sua deliberação. 

34. É a Proposta de Decisão.  

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 18 de 

dezembro de 2017.  

 
Vasco C. A. Jambo 

Conselheiro Substituto – relator  
 


