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Parecer Coletivo 
Parecer. Possibilidade de Pagamento 13º Salário. Agentes Políticos. Entendimento 
TCE. TJRS. STF 
 
  

Muito embora seja matéria pacificada no âmbito dos órgãos de controle, a 
questão do pagamento da 13ª remuneração aos agentes políticos municipais ainda é motivo 
de dúvidas e de controvérsias. O presente parecer aborda a possibilidade de tal pagamento, 
especialmente quanto ao Prefeito e ao Vice-Prefeito. Diz respeito ainda sobre a legalidade 
do desembolso com relação aos secretários municipais.  

 
   Primeiramente, diga-se que não se apresenta cabível excluir os agentes 
políticos, no caso, Prefeito, Vice-Prefeito e o próprio Secretário, da possibilidade de 
concessão do 13º subsídio. A posição do Tribunal de Contas do Estado, que considerava 
indevido o pagamento da referida gratificação natalina aos agentes políticos do Município, 
foi completamente alterada para validar tal desembolso. 
 
  Cabe esclarecer a matéria, demonstrando a total legalidade no ato 
administrativo, principalmente pelo que dispõe a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso 
VIII: 
 

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou 
no valor da aposentadoria; 
(...) 

 
  O artigo é auto-aplicável, pois são garantias previstas pela Carta da República 
e que independem de regulamentação ou de normatização ordinária para ser adotado. 
 
  O benefício abrange a todos aqueles que exercem um determinado tipo de 
atividade laboral, independentemente de sua natureza, tipificação, vinculação ou 
qualquer outra ramificação que seja inerente ao exercício do trabalho. 
 
  Fosse a intenção do legislador em vedar ou excluir o benefício aos agentes 
políticos eletivos ou por nomeação, como o Secretário, e certamente o teria feito em norma 
específica, o que jamais ocorreu. Portanto, a Constituição Federal prevê e autoriza tal 
pagamento. 
 
  O Prefeito Municipal e seu Vice são ocupantes de cargo eletivo nas 24 horas 
do dia, não percebendo qualquer remuneração adicional a título de horas extras ou por 
jornada de trabalho em feriados e finais de semana. Portanto, nada mais justo e legal do que 
ser tratado de forma igualitária aos demais trabalhadores do país. 
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Da posição do TCE/RS - incluindo o Secretário Municipal. 

 
   O atual entendimento do Tribunal de Contas, ao rever posicionamento antes 
fixado, afastou a necessidade de lei anterior para que haja o pagamento da gratificação 
natalina aos agentes políticos, de qualquer espécie, conforme abaixo colacionado: 
 

Processo nº: 8619-02.00/11-9  
Natureza: Pedido de Orientação Técnica  
Origem: Tribunal de Contas do Estado  
Data da Sessão: 30-05-2012  
Órgão Julgador: Tribunal Pleno  
Relator: Conselheiro Algir Lorenzon  
 
FIXAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS 
MUNICIPAIS. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO. PARECER Nº 
3/2012. RESSALVAS. CONCLUSÕES. 
O princípio da anterioridade não se aplica à fixação dos subsídios dos 
Secretários Municipais. 
O direito ao pagamento de 13ª remuneração e terço de férias aos agentes 
políticos decorre diretamente da Constituição Federal. 
..... 
 
VOTO  
................... 
Uma das considerações a tecer diz com a aplicabilidade, ou não, do 
princípio da anterioridade à estipulação dos subsídios dos Secretários 
Municipais.  
 
Sem embargo de os ver conceituados, corretamente, como agentes políticos 
– e nessa condição de serem remunerados por subsídio –, penso que não 
deva prosperar a tese restritiva quanto ao momento da fixação dos 
estipêndios dos Secretários  Municipais, especialmente se a esse respeito 
nada dispuserem as respectivas leis orgânicas locais. 
.............. 
 
Destaco, por relevante, que o último dos acórdãos citados, proclamado em 
relação ao Município de Guabiju e que, em sua ementa expressa a não 
sujeição dos subsídios dos Secretários Municipais ao princípio da 
anterioridade, já foi submetido ao crivo da Suprema Corte, em sede do AI 
843758, com o pronunciamento do Min. Gilmar Mendes, no sentido da 
negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela douta 
Procuradoria-Geral do Estado, sendo importante pontuar a afirmativa do 
Senhor Ministro, no corpo do decisório, verbis:   
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“Ademais, ressalte-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal...”  
 
Assim, penso que se inexistirem óbices nas leis orgânicas respectivas, os 
subsídios dos Senhores Secretários podem ser fixados ou alterados a 
qualquer tempo, por dispositivo legal de origem legislativa, atentando-se, 
obviamente, como nos demais casos de fixação de vencimentos e reajustes, 
para as demais exigências impostas pelas disposições orçamentárias locais 
e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 
Uma segunda consideração que reputo de relevância diz com a questão 
pertinente ao pagamento de 13º vencimento e terço de férias aos agentes 
políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores), matéria que, não obstante 
o passar do tempo, permanece em candente debate em todos os foros em 
que se opera o direito, sejam administrativos ou mesmo judiciais.  
 
Para que se tenha idéia do confuso cenário vivenciado a respeito desses 
temas específicos, reporto que, não obstante aqui nesta Corte 
reconheçamos tais direitos, ainda que condicionados à prévia previsão em 
lei local, em sede de ADIs, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, em 
alguns casos, tem decretado a inconstitucionalidade de tais dispositivos 
permissivos. Tal posição, nesses casos, vem sendo adotada, atualmente, 
por escassa maioria do Órgão Especial.  
 
Com efeito, trago a título exemplificativo que, de uma divergência de 
inicialmente quatro ilustres julgadores (ADI nº 70032922551), quanto à 
decretação de inconstitucionalidade de norma instituidora desses 
benefícios aos agentes políticos municipais (julgamento em agosto de 
2010), passou-se, recentemente (janeiro de 2012) a onze votos dissonantes 
(ADIs nºs 70038566675 e 70039243225) no tocante a este mesmo 
posicionamento.  
 
Desse último julgado extraio, por oportuno, manifestação de voto do Des. 
Armínio José Abreu Lima da Rosa, inaugurando a divergência, naquele 
feito, verbis:   
 
“Tenho, de tempos para cá, alterado entendimento, na compreensão de 
não se poder retirar inequívoco direito social aqueles que trabalham 
durante doze meses e, por conseguinte, têm direito à gratificação 
natalina. Como também, tendo direito a férias, nenhum óbice 
constitucional ou legal há quanto a não receberem o respectivo terço. 
Aliás, decisões nossas, em sentido diverso, tem subido ao Supremo 
Tribunal. 
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O que levou a Procuradoria de Justiça a mudar a orientação. Há de se ter 
alguma lógica: julgarmos procedente essas ADIs remanescentes 
alcançando alguns municípios, enquanto, em relação aos demais,irá se 
manter o décimo terceiro. Ou, quem sabe, aqueles municípios já atingidos 
por julgamentos de ADIs elaboram nova legislação, reintroduzindo o 
décimo-terceiro e terço de férias. Então, mantendo-se a orientação 
restritiva, cria-se um descompasso lógico e grave injustiça. 
 
De sorte que, com a devida vênia, pelas mesmas razões que no processo, 
estou me reportando ao voto do Des. Mariani e julgando improcedente. 
 
Também do mesmo julgado, trago à colação o pronunciamento do Des. 
Irineu Mariani, in verbis:  
 
“Dessarte, não há, na atualidade, veto constitucional a que os agentes 
políticos, como servidores públicos lato sensu (CF, art. 39, § 3º), recebam 
férias, com o acréscimo de pelo menos 1/3, e o denominado 13º salário 
(rectius, subsídio). São direitos autônomos, é dizer, não têm como vertente 
direta o tempo de serviço ou a função, nem o serviço ou o servidor.  
Nesses termos, rogando vênia, julgo improcedente o pedido”.  
 
 ................ 
 
Trago a lume, para reflexão sobre este aspecto, acórdão lavrado pelo 
TJMG, da relatoria do Des. Antônio Carlos Cruvinel (Proc. 
1.0000.09.497701-4/000), julgado à unanimidade em 24 de março de 2010, 
cujos excertos passo a reproduzir:  
 
“Vê-se, pois, que o artigo 39, §3º, da Constituição da República, apenas 
dispõe os direitos que são aplicáveis aos servidores públicos ocupantes de 
cargo público. Todavia, não contém disposição expressa de que estes 
direitos não possam ser estendidos a ocupantes de cargo político, 
categoria na qual se enquadram os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. 
 
Logo, deve-se apurar a natureza jurídica do 13º salário e 1/3 de férias. 
............. 
Assim, como os colegas comungo do entendimento que o acréscimo da 
gratificação de natal e um terço de férias não têm caráter de adicional, 
abono, prêmio, verba de representação nem de outra espécie 
remuneratória assemelhada a esses itens (art. 39, §4º, da Constituição da 
República). Impende registrar que o 13º salário e o 1/3 de férias são 
conquistas do trabalhador, conforme expresso no artigo 7º, incisos VIII e 
XVII, da Constituição da República. 
Ante o exposto, julga-se improcedente o pedido contido na inicial da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade.” 
.............. 
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  Dessa forma, o entendimento do Tribunal de Contas era no sentido que as 
gratificações deveriam estar condicionadas à prévia previsão em lei local, entendimento que 
mudou em 30/05/2012, eis que se trata de garantia constitucional auto-aplicável. 
 
  Por fim, conforme prevê jurisprudência do próprio STF, como também do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, os agentes políticos fazem jus ao recebimento 

das garantias constitucionais, no caso em tela, ao percebimento do 13º salário, havendo 
ou não lei local com a sua previsão.   
 
  De igual forma, fazem jus à percepção de férias durante o período regular do 
mandato, podendo as mesmas ser indenizadas em caso de impossibilidade de gozo. A 
corroborar, a previsão do § 4º do artigo 39 da Carta da República, onde se verifica não haver 
exclusão ou indicação específica da exclusão de tais direitos sociais aos agentes políticos. 

Em termos comparativos, ainda, o disposto no § 3º, do mesmo artigo, que 
estende expressamente o décimo terceiro subsídio, bem como as férias com seu terço, a 
“todos os servidores ocupantes de cargo público”, não fazendo qualquer restrição a 
servidor eleito e nem a servidor que seja agente político. 
 
  Dizem os textos referidos: 
 

Art. 39. 
(...) 
§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 
no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 
XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.  
§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão 
remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, 
vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, 
prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, 
obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.  

 
  Nesse sentido, cabe transcrever parte do voto do Desembargador Irineu 
Mariani, na Apelação Cível nº 70024880221, sobre à auto-aplicação dos dispositivos 
constitucionais: 

Destarte, não há, na atualidade, veto constitucional a que os agentes 
políticos, como servidores públicos lato sensu (CF, art. 39, § 3º), recebam 
férias, com o acréscimo de pelo menos 1/3, e o denominado 13º salário 
(rectius, subsídio). São direitos autônomos, é dizer, não têm como vertente 
direta o tempo de serviço ou a função, nem o serviço ou o servidor. 
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E considerando que tais direitos se acham garantidos pela Carta Magna, 
em normas auto-aplicáveis, assim como os relativos à aposentadoria e à 
pensão, independem de lei específica. 
 

  Por estas razões, o princípio da legalidade deve ser invocado, especialmente 
quanto à autorização expressa da Constituição Federal, cujo texto é auto-aplicável, 
independentemente da existência de lei municipal ou não. Portanto, não há vedação 
constitucional a que os agentes políticos recebam décimo terceiro subsídio, bem como o 
terço constitucional de férias, salvo existir no Município lei que expressamente proíba a 

concessão destes direitos.  
 
 
É o parecer. 
                                                                    

CDP – Consultoria em Direito Público 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


