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ASSUNTO 
	

CONSULTA 

RELATOR 
	

CONSELHEIRO WALDIR JÚLIO TEIS 

PARECER N° 9677/2013 

EMENTA: 

Consulta. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato 	Grosso. 	Manifestação 	pelo 

conhecimento e aprovação da ementa de 

resolução de consulta. 

1. DO RELATÓRIO  

1. 	 Trata-se de consulta formulada pelo Exmo. Desembargador Orlando 

de Almeida Perri, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos 

seguintes termos: 

1. Conforme preceitua o art. 40  do Provimento n° 021/86/CM, é possível o 

pagamento das diárias relativas à substituição/designação, mediante a 

apresentação do relatório dos trabalhos realizados, em caráter retroativo? 

2. Se afirmativa a resposta acima, o pagamento das diárias relativas à 

substituição/designação requeridas em data posterior ao deslocamento, 
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deve ser ressarcido?" 

2. Preliminarmente, a Consultoria Técnica anotou o não preenchimento 

dos requisitos de admissibilidade na totalidade, e sugeriu o arquivamento da presente 

consulta com fulcro no § 20  do art. 232 c/c §21  do art. 235 da Resolução n° 14/2007 

(Regimento Interno TCE/MT), uma vez que a indagação não teria sido apresentada em 

tese, descumprindo, portanto, o disposto no inciso II do mesmo dispositivo legal. 

3. Em sentido contrário, o Ministério Público de Contas manifestou -se 

pelo conhecimento da Consulta por enternder ter ocorrido formulação em abstrato, o que 

foi prontamente acompanhado pelo Excelentíssimo Conselheiro Relator. 

4. Ato contínuo, os autos retornaram a Consultoria Técnica que emitiu 

Parecer Conclusivo quanto ao mérito da Consulta, sugerindo ementa, nos termos do § 10  

do art. 234 da Resolução 14/2007, com a seguinte redação: 

Resolução de Consulta n° /2013. Despesa. Diárias. Ressarcimento 

após o efetivo deslocamento do agente público. Possibilidade. 

1) A concessão de diárias a agente público deve estar prevista em lei e em 

regulamento próprio, podendo a regulamentação ser formalizada por ato 

normativo de cada Poder. O regulamento deve prever os requisitos e 

concessão, as hipóteses de utilização e a forma de prestação de contas, 

observados, neste último caso, as disposições do Acórdão TCE/MT n° 

1.783/2003. 

2) A concessão de diárias tem como objetivo o ressarcimento de despesas 

de alimentação, estadia e locomoção, incorridas por agentes públicos para 

deslocarem a outro município, para exercer as atribuições inerentes ao 

cargo ocupado, não sendo permitida a utilização de diárias quando essas 

despesas já forem indenizadas por outros institutos, tais como: ajuda de 
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custos, auxílio transporte, auxílio alimentação, verbas indenizatórias, 

dentre outras. 

3) As despesas públicas, inclusive aquelas provenientes de diárias, devem 

ser empenhadas no exercício financeiro de sua autorização orçamentária, 

sendo vedada a geração de despesas sem prévio empenho, conforme 

prescrição do inciso II do artigo 35 c/c artigo 60, da Lei 4.320/64. 

4) O processamento das despesas com diárias deve observar o princípio 

do planejamento, sendo que o respectivo pagamento deve ser procedido 

antes do deslocamento do agente público para outra localidade. 

5) Excepcionalmente, é possível o ressarcimento a posteriori de diárias 

concedidas, porém sem o tempestivo processamento da despesa e de seu 

pagamento, tendo em vista que o agente público não pode suportar com 

recursos próprios despesas incorridas no exercício das atribuições de seu 

cargo, sendo necessário para tanto: a) a comprovação da autorização para 

deslocamento do agente, emanada pela autoridade competente em ato da 

época do fato; b) justificativas para as situações que ensejaram o não 

processamento tempestivo da despesa e do seu pagamento; c) a 

comprovação da correlação entre o motivo do deslocamento e as 

atribuições e as atividades realizadas na viagem; d) a apresentação de 

regular prestação de contas, nos moldes requerido pela legislação da 

época do deslocamento. 

6) A hipótese de ressarcimento a posteriori, nos termos descritos no item 

anterior, não isenta a eventual aplicação de sanção por esta Corte de 

Contas, ao responsável que deixou de observar a legislação de diárias à 

época do deslocamento do agente público, bem como as normas de 

processamento da despesa pública insculpidas na Lei 4.320/64, devendo 

possíveis situações de urgência serem avaliadas em cada caso concreto. 
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É o relatório, no que necessário. 

Segue a fundamentação. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

5. 	 Os requisitos de adminissibil idade das consultas encontram-se 

esculpidos no art. 232 da Resolução no 14/2007 (Regimento Interno do TCE/MT), in 

verbis: 

Art. 232. A consulta formulada ao Tribunal de Contas, conforme o disposto 

no art. 48 e seguintes da Lei Complementar 269/07, deverá atender, 

cumulativamente, aos seguintes requisitos: 

1. Ser formulada por autoridade legítima; 

II. Ser formulada em tese; 

III. Conter a apresentação objetiva dos requisitos, com indicação precisa 

da dúvida quanto à interpretação e aplicação de dispositivos legais e 

regulamentares; 

IV. Versar sobre matéria de competência do Tribunal de Contas. 

6. 	 A consulta consiste no mecanismo (decorrente da função consultiva 

das Cortes de Contas) posto à disposição dos jurisdicionados legalmente legitimados (art. 

233 do Regimento Interno), por meio do qual o Tribunal de Contas responde a dúvida 
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quanto à interpretação e aplicação de dispositivos legais e regulamentares, concernentes 

à matéria de sua competência. 

7. Para tanto, é imprescindível, além da legitimidade do consulente, 

que a consulta seja formulada em tese, apresentando-a através de quesitos objetivos. 

Somente quando for constatado relevante interesse público, devidamente motivado, é que 

o Tribunal de Contas poderá conhecer de consulta em caso concreto, oportunidade na 

qual a resposta será, sempre, em tese (ex vi do art. 48 e parágrafo único, da Lei 

Complementar n° 269/2007). 

8. Assim, cuida-se de um procedimento de extrema importância. 

Sobretudo porque a decisão tomada por maioria de votos do Tribunal Pleno, em sede de 

consulta, tem força normativa, constituindo prejulgamento de tese de modo a vincular a 

apreciação dos demais feitos sobre a mesma matéria (conforme estabelece o art. 50 do 

diploma legal referido). 

9. No caso vertente, estão preenchidos todos os requisitos de 

admissibilidade da consulta (os quais integram o próprio conceito acima mencionado), 

visto que proposta por autoridade legitimada, sobre matéria afeta a competência desta 

Corte de Contas e formulada em tese. 

10. Nesse contexto, tem-se que a consulta merece ser conhecida, eis 

que todos os requisitos de admissibilidade foram preenchidos, nos termos do artigo 236 

do Regimento Interno do TCE/MT. 

2.2 - DO MÉRITO 

11. O consulente formula questionamento sobre a possibilidade ou não 

de pagamento de diárias em data posterior ao efetivo deslocamento do servidor. 

12. Nesse contexto, a Consultoria Técnica desta Corte, a fim de 

responder o questionamento trouxe um excelente estudo abardando diversos aspectos 

sobre a legalidade e os requisitos para realização do pagamento de diárias a servidores, 
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cumprindo, nesse momento, adentrar o cerne do questionamento que é jutamente a 

possibilidade ou não da realização de despesa com diárias após a realização das 

viagens. 

13. Sobre esse aspecto cumpre ressaltar que a despesa pública só pode 

ser realizada mediante prévio empenho, conforme estabelece o caput do art. 60 da Lei no 

4.320/64, que veda expressamente a realização de despesa sem a efetivação do prévio 

empenho. 

14. Outrossim, há que se considerar que as despesas públicas, inclusive 

aquelas provenientes de diárias, devem ser empenhadas no exercício financeiro de sua 

autorização orçamentária, sendo vedada a contração de despesas sem prévio empenho, 

conforme prescrição do inciso II do artigo 35 c/c artigo 60, da Lei 4.320/64. 

15. Nesse sentido, ainda que não empenhadas, porém autorizadas e/ou 

efetivamente realizadas, as despesas públicas devem ser reconhecidas e registradas 

contabilmente, eis que vigora o princípio competência, de natureza contabil, que foi 

delineado pela Resolução n° 1.367/2011, do Conselheo Federal de Contabilidade, nos 

seguintes termos: "Art. 90  O Princípio da Competência determina que os efeitos das 

transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, 

independentemente do recebimento ou pagamento. Parágrafo único. O Princípio da 

Competência pressupõe a simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas 

corre/atas." 

16. Assim, o pagamento de diárias, como regra, deve ser realizado 

antecipadamente, uma vez que o servidor precisa ter a disponibilidade dos recursos para 

o custeios de despesa com tansporte, hospedagem e alimentação, não sendo razoável 

exigir do agente público o custeio com recursos próprios, para tão somente ter o 

ressarcimento pela despesa realizada. 

17. Contudo, tem se admitido, excepcionalmente, o ressarcimento 

extemporâneo, desde que o deslocamento do agente público tenha sido efetivamente 

autorizado pela Administração Pública, devendo comprovar e motivar as razões do não 

processamento tempestivo da despesa com diárias. 
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18. Para tanto, apenas situações urgentes e devidamente 

caracterizadas em processo administrativo são passíveis de pagamento posterior desta 

parcela indenizatória, desde que o deslocamento tenha sido previamente autorizado pela 

autoridade competente, bem como tenha ocorrido prévia prestação de contas pelo 

beneficiário dos gastos realizados e das despesas suportadas pelo agente público com a 

viagem. 

19. Por outro lado, em situação diversa, insta salientar que na hipótese 

de não ocorrência de situações de urgência, devidamente motivada, é possível o 

ressarcimento a posteriori, desde que haja comprovação de autorização de deslocamento 

pela autoridade competente e de prestação de contas, por quanto o servidor não pode 

arcar com o ônus financeira da viagem em razão da eventual falha do órgão competente. 

20. Mas nesse caso, o responsável que autorizou as diárias e deixou de 

processar tempestivamente a respectiva despesa pública, poderá, eventualmente, ser 

sancionado pelo descumprimento da legislação financeira vigente. 

21. Vale destacar que o Anexo da Resolução Normativa TCE/MT n° 

17/2010, traz previsão da irregularidade quando da realização de despesa sem prévio 

empenho, nos seguintes termos: 

A CLASSIFICAR: GRAVES (B) OU MODERADAS © J_ 09. 

Despesa_a classificar-09. Realização de despesa sem emissão de 

empenho prévio (art. 60 da Lei 4.320/1 964). 

22. Por derradeiro, cumpre destacar nos mesmos termos elecados pela 

Consultoria Técnica que: "estas formas excepcionais para pagamentos de diárias 

(despesas que não foram processadas à tempo certo), podem ser classificadas 

orçamentariamente como despesas de exercícios anteriores, quando pertencerem a 

exercícios encerrados (nos termos do artigo 37 da Lei 4.320/64), ou, "indenizações" 

quando ocorridas dentro do mesmo exercício (nos termos da Portaria SOF/STN n° 
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163/2001)": 

3. CONCLUSÃO 

23. 	 Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, o Ministério 

Público de Contas, instituição permanente e essencial às funções de fiscalização e 

controle externo do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições institucionais, 

manifesta: 

a) preliminarmente, pelo conhecimento da consulta marginada, nos 

termos do art. 232, do RI-TCE/MT; 

b) no mérito, pela aprovação da presente Resolução de Consulta 

pelo Egrégio Tribunal Pleno, conforme regra o art. 81, IV, da Resolução n° 14/07, com a 

ementa sugerida pela Consultoria Técnica, nos seguintes termos: 

Resolução de Consulta n° /2013. Despesa. Diárias. Ressarcimento 

após o efetivo deslocamento do agente público. Possibilidade. 

1) A concessão de diárias a agente público deve estar prevista em lei e em 

regulamento próprio, podendo a regulamentação ser formalizada por ato 

normativo de cada Poder. O regulamento deve prever os requisitos e 

concessão, as hipóteses de utilização e a forma de prestação de contas, 

observados, neste último caso, as disposições do Acórdão TCE/MT n° 

1.783/2003. 

2) A concessão de diárias tem como objetivo o ressarcimento de despesas 

de alimentação, estadia e locomoção, incorridas por agentes públicos para 

deslocarem a outro município, para exercer as atribuições inerentes ao 

cargo ocupado, não sendo permitida a utilização de diárias quando essas 
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despesas já forem indenizadas por outros institutos, tais como: ajuda de 

custos, auxílio transporte, auxílio alimentação, verbas indenizatórias, 

dentre outras. 

3) As despesas públicas, inclusive aquelas provenientes de diárias, devem 

ser empenhadas no exercício financeiro de sua autorização orçamentária, 

sendo vedada a geração de despesas sem prévio empenho, conforme 

prescrição do inciso II do artigo 35 c/c artigo 60, da Lei 4.320/64. 

4 

ch 

T 

4) O processamento das despesas com diárias deve observar o princípio 

do planejamento, sendo que o respectivo pagamento deve ser procedido 

antes do deslocamento do agente público para outra localidade. 

5) Excepcionalmente, é possível o ressarcimento a posteriori de diárias 

concedidas, porém sem o tempestivo processamento da despesa e de seu 

pagamento, tendo em vista que o agente público não pode suportar com 

recursos próprios despesas incorridas no exercício das atribuições de seu 

cargo, sendo necessário para tanto: a) a comprovação da autorização para 

deslocamento do agente, emanada pela autoridade competente em ato da 

época do fato; b) justificativas para as situações que ensejaram o não 

processamento tempestivo da despesa e do seu pagamento; c) a 

comprovação da correlação entre o motivo do deslocamento e as 

atribuições e as atividades realizadas na viagem; d) a apresentação de 

regular prestação de contas, nos moldes requerido pela legislação da 

época do deslocamento. 

6) A hipótese de ressarcimento a posteriori, nos termos descritos no item 

anterior, não isenta a eventual aplicação de sanção por esta Corte de 

Contas, ao responsável que deixou de observar a legislação de diárias à 

época do deslocamento do agente público, bem como as normas de 

processamento da despesa pública insculpidas na Lei 4.320/64, devendo 

possíveis situações de urgência serem avaliadas em cada caso concreto. 
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c) pelo envio da Resolução de Consulta à autoridade consulente, 

após a deliberação do Egrégio Tribunal Pleno. 

É o parecer 

Ministério Público de Contas, Cuiabá, 16 de dezembro de 2013. 

(assinatura digital)' 

WILLIAM DE ALMEIDA BRITO JÚNIOR 

Procurador de Contas 

iDocumento assinado por assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora 
credenciada, nos termos da Lei Federal n° 11419/2006. 
T 
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