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presente consulta e no mérito, por que seja respondida de acordo 
com o parecer do Ministério Público de Contas, no sentido de que 
tratando o objeto do convênio de atividade de segurança e vigilância, 
portanto, de atividade-meio, sejam as despesas decorrentes 
classificadas em elemento de despesa alheio ao art. 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, ou seja, não se inclua como despesas de 
pessoal do órgão ou Poder para fins de limite de despesa, conforme 
prescreve o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do 
Tesouro Nacional constante no ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA 
DESPESA COM PESSOAL, independentemente de ter a despesa 
natureza remuneratória ou indenizatória.
VOTO-VISTA DO CONSELHEIRO RODRIGO FLÁVIO FREIRE 
FARIAS CHAMOUN:
I RELATÓRIO
Trata-se de consulta requerida pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça deste Estado, na qual formulou o seguinte questionamento:
Se um Poder/Órgão, em procedimento administrativo, 
firmar convênio com a Polícia Militar com o objetivo de ter 
à sua disposição policiais-militares da reserva, nos termos 
da Lei Complementar nº 617/2012, os valores relativos à 
ajuda de custo devida a tais policiais-militares da reserva 
serão considerados despesa com pessoal, nos termos do 
art. 18, da Lei Complementar Federal 101/2000 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal)? [destaques do original]
Inicialmente, o Núcleo de Jurisprudência informou a inexistência 
de deliberações desta Corte sobre o objeto da consulta, razão 
pela qual a Secretaria de Controle Externo – Recursos foi instada 
a se manifestar, tendo apresentado a seguinte conclusão (OT-C 
13/2016):
Insto posto, conclui-se que a ajuda de custo prevista pela LC n. 
617/2012 possui caráter remuneratório, apesar de o nomen juris 
ser comumente utilizado para vantagens de caráter indenizatório. 
Nesse caminho, o cômputo de tal despesa deverá ser considerado 
no gasto total com pessoal, previsto no art. 18, da LRF.
III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, sugere-se, quanto ao mérito, que a presente 
consulta seja respondida no sentido de que a ajuda de custa 
prevista no art. 4º, I, da LC n.617/2012, devida a policiais militares 
da reserva convocados para prestar serviço a certo órgão, mediante 
convênio com a Polícia Militar, é considerada como despesa com 
pessoal, para os fins do art. 18, da LRF, em virtude de seu caráter 
remuneratório. [negritos do original]
O Ministério Público de Contas, por sua vez, defendeu tese 
diametralmente oposta, nos seguintes termos:
Ab initio, depreende-se a singularidade do objeto do convênio, uma 
vez que a volta à atividade do policial militar da reserva só pode 
ser realizado “mediante convocação por ato do Secretário de 
Estado da Segurança Pública e Defesa Social, para atuar 
prestando serviços de natureza policial ou militar” (art. 92-A 
da Lei Estadual n.º 3.196/1978). E Nesse raciocínio, nãos e está a 
substituir servidor público, pois não há como substituir as atividades 
funcionais desempenhadas por um polícia militar. [sic]
Desse modo, as despesas realizadas no presente convênio, por 
se tratar do retorno à atividade de policial militar, com prazo 
determinado, para atividades de natureza de segurança e vigilância, 
não se enquadraria no dispositivo do art. 18 da Lei Complementar 
Federal n.º 101/2000, (Lei de Responsabilidade Fiscal), por 
se tratar de atividade acessória, similar a contratos de 
vigilância e serviços de limpeza.
[...]
Assim sendo, independentemente da natureza jurídica do 
valor pago em contraprestação ao serviço de segurança e 
vigilância nos termos da Lei 617/2012, o que determinará 
a inclusão ou não da despesa para efeito do cômputo do 
art. 18 da LRF, serão as condições impostas pelo Manual de 
Demonstrativos Fiscais da STN, que, na situação jurídica ora 
discutida, impõem que os valores não serão computados 
para efeito de limites do art. 18 da LRF.
IV – CONCLUSÃO
Ante o exposto, o Ministério Público de Contas oficia para que 
a presente consulta seja respondida no sentido de que tratando o 
objeto do convênio de atividade de segurança e vigilância, portanto, 
atividade-meio, sejam as despesas decorrentes classificadas em 
elemento de despesa alheio ao art. 18 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, ou seja, não se inclua como despesa de pessoal do órgão ou 
Poder para fins de limite de despesa, conforme prescreve o Manual 
de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional 
constante no ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM 
PESSOAL. [destaques do original]
Divergindo da área técnica, o Conselheiro Relator encampou o 

parecer ministerial.
Com o propósito de melhor me inteirar da discussão, pedi vista dos 
autos, o que me permitiu elaborar este voto que agora submeto à 
apreciação deste Plenário.
II FUNDAMENTAÇÃO
Primeiramente, verifico que esta Consulta preenche os requisitos de 
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecida.
Quanto ao mérito, peço vênia ao Relator e ao Parquet de Contas 
para de plano discordar do entendimento por eles vertido, em 
especial por estar embasado na adoção de premissa equivocada 
que, além de afrontar as disposições legais referentes à matéria, 
sequer foi cogitada na consulta (fls. 1-3), à qual passo a responder 
em tese.
Como visto, a dúvida ventilada na consulta concerne à natureza 
contábil da ajuda de custo devida a policiais militares da reserva 
convocados e cedidos a Órgãos Públicos mediante convênio 
celebrado nos termos da Lei Complementar Estadual 617/2012. 
Vejamos:
LEI COMPLEMENTAR Nº 617, 02 DE JANEIRO DE 2012.
Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.196, de 09.01.1978, institui 
a convocação voluntária de militares da reserva remunerada para 
desempenhar atividades de natureza policial ou militar, revoga a Lei 
Complementar nº 460, de 31.10.2008, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Faço saber que a Assembléia Legislativa decretou e eu sanciono a 
seguinte lei:
Art. 1º Fica incluído na Lei nº 3.196, de 09.01.1978, o artigo 92-A 
com a seguinte redação:
“Art. 92-A. Os militares, praças e oficiais da reserva remunerada 
poderão retornar ao serviço ativo, voluntariamente, 
mediante convocação por ato do Secretário de Estado da 
Segurança Pública e Defesa Social, para atuar prestando 
serviços de natureza policial ou militar, em jornada semanal 
de 40 (quarenta) horas.
§ 1º O militar da reserva remunerada, convocado nos termos deste 
artigo, não integrará o quadro de militares da ativa; não concorrerá 
às promoções, exceto post-mortem; submeter-se-á às regras e 
deveres da disciplina e hierarquia militar.
§ 2º Os praças convocados na forma deste artigo não poderão ser 
empregados nos tipos e/ou processos de patrulhamento ostensivo, 
nas atividades de combate a incêndios e, salvo em casos de 
calamidade pública, na busca e salvamento.
§ 3º Os oficiais convocados na forma deste artigo não poderão 
exercer cargo ou função, exceto no desempenho de comissão, 
encargo ou missão.” 
 [...]
Art. 4º O militar, convocado nos termos do artigo 92-A da Lei nº 
3.196/78, deverá manifestar sua aquiescência, por escrito, no prazo 
de até 5 (cinco) dias úteis, junto da unidade administrativa, definida 
por ato do Comandante Geral da Polícia Militar ou do Comandante 
Geral do Corpo de Bombeiros Militar e terá assegurado, enquanto 
permanecer nesta situação, o direito de receber: 
I - ajuda de custo mensal, sem prejuízo dos seus proventos de 
inatividade, nos seguintes valores:
a) R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para oficiais;
b) R$ 2.000,00 (dois mil reais) para praças;
II - vale-transporte destinado ao deslocamento para o local de 
trabalho;
III - auxílio-fardamento.
§ 1º A ajuda de custo de que trata o caput não será base de cálculo 
para nenhuma vantagem, não será incorporada aos proventos e 
não sofrerá incidência de contribuições previdenciárias. 
§ 2º Os valores da ajuda de custo previstos neste artigo serão 
alterados por lei ordinária. 
 [...]
Art. 5º O militar da reserva remunerada, convocado na forma do 
artigo 92-A da Lei 3.196/78, fará jus à percepção de abono natalino 
13º (décimo terceiro), tendo por base de cálculo a ajuda de custo 
prevista no artigo 4º, I, desta Lei Complementar, sem prejuízo de 
direito semelhante relativo à remuneração percebida na Reserva.
Art. 6º O militar da reserva remunerada, convocado na forma do 
artigo 92-A da Lei 3.196/78, fará jus ao gozo de férias, acrescida de 
1/3 (um terço) sobre a ajuda de custo prevista no artigo 4º, I, desta 
Lei Complementar e sobre a remuneração percebida na Reserva, do 
mês respectivo. 
Art. 7º O militar, convocado nos termos do artigo 92-A da Lei nº 
3.196/78, deverá atuar uniformizado, exceto nos casos em que for 
autorizado, observando as normas contidas nos artigos 71 a 74 da 
Lei nº 3.196/78.
Art. 8º As despesas com ajuda de custo, com vale-transporte, com 












