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Título:	 Julgado:	 Agente	 político	 –	 Renúncia	 parcial	 ao	 subsídio	 –	 Possibilidade	 –	
Desconto	 perpetrado	 em	 período	 posterior	 ao	 previsto	 no	 termo	 de	 renúncia	
Pagamento	de	diferença	salarial	que	se	impõe	–	Pretensa	percepção	de	gratificação	
natalina	–	Não	cabimento	–	Inteligência	do	art.	39,	§	4º,	da	cf.	
	
	

EMENTA:	CONSTITUCIONAL	‐	ADMINISTRATIVO	‐	AGENTE	POLÍTICO	‐	RENÚNCIA	
PARCIAL	 AO	 SUBSÍDIO	 ‐	 POSSIBILIDADE	 ‐	 GRATIFICAÇÃO	 NATALINA	 ‐	
IMPROPRIEDADE.		
	
	
Tribunal	de	Justiça	do	Estado	de	Minas	Gerais	
ApCv	nº	1.0273.11.000476‐2/001	
	
A	 renúncia	 à	 parte	 do	 subsídio	 firmada	 pelo	 agente	 político	 constitui	 uma	

escolha	pessoal,	um	direito	cujo	exercício	não	depende	da	vontade	de	terceiros	e	
pode	ser	regularmente	exercido	posto	que	não	envolve	a	modificação	de	qualquer	
relação	jurídica.		
	
O	destinatário	do	comando	do	art.	39,	parágrafo	3º,	da	CF/88,	quando	refere	se	

às	 vantagens	 contidas	 no	 art.	 7º,	 é	 o	 servidor	 público	 e	 não	 o	 detentor	 de	 cargo	
político.		
	
O	parágrafo	4º	do	art.	39,	da	CF/88	dispõe	que	o	detentor	de	cargo	político	será	

remunerado	 através	 de	 subsídio	 fixado	 em	 parcela	 única,	 o	 que	 afasta,	 dentre	
outros,	 a	 concessão	 de	 qualquer	 gratificação	 que	 possa	 ser	 reputada	 como	
equivalente	ao	13º	Salário.	
	
A	C	Ó	R	D	Ã	O	
	
Vistos	 etc.,	 acorda,	 em	 Turma,	 a	 6ª	 CÂMARA	 CÍVEL	 do	 Tribunal	 de	 Justiça	 do	

Estado	de	Minas	Gerais,	na	conformidade	da	ata	dos	julgamentos,	à	unanimidade,	
em	<DAR	PARCIAL	PROVIMENTO	AO	APELO	PRINCIPAL	E	NEGAR	PROVIMENTO	
AO	APELO	ADESIVO	>.	
	
DES.ª	SELMA	MARQUES		
	
RELATORA.	
	
DES.ª	SELMA	MARQUES	(RELATORA)	
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V	O	T	O	
	
<	 Cuidam‐se	 de	 recursos	 de	 apelação	 interpostos	 contra	 a	 r.	 sentença	 de	 ff.	

86/88,	 que	 julgou	 parcialmente	 procedentes	 os	 pedidos	 formulados	 por	 Carlos	
Alberto	Pinto	Serrano	nos	autos	da	ação	de	cobrança	que	move	contra	o	Município	
de	Galiléia,	para	"condenar	o	requerido	a	pagar	ao	requerente	a	diferença	salarial	
no	 período	 de	 abril	 de	 2006	 a	 dezembro	 de	 2008,	 devidamente	 corrigidos,	
monetariamente	pelos	 índices	da	Eg.	Corregedoria	de	 Justiça,	com	juros	 legais	de	
0,5%	ao	mês,	a	partir	do	inadimplemento	da	obrigação".	
	
Inconformado,	o	Município	de	Galiléia	apela	às	 ff.	90/96,	ao	argumento	de	que	

não	 pode	 ser	 desprezada	 a	 renúncia	 voluntariamente	 formulada	 pelo	 agente	
político	de	parte	do	seu	subsídio,	devendo	prevalecer	a	boa	‐	fé	da	sua	conduta	no	
momento	 em	 que	 assumiu	 tal	 compromisso.	 Em	 seguida,	 citou	 inúmeras	
jurisprudências	 acerca	 da	 ausência	 do	 direito	 à	 irredutibilidade	 salarial	 dos	
detentores	de	cargo	comissionado.	Ao	final,	alega	que	era	ônus	do	autor	provar	a	
efetiva	prestação	de	serviço	ao	município,	sem	a	qual	não	faz	jus	à	integralidade	de	
seu	 subsídio,	 sob	 pena	 de	 enriquecer‐se	 ilicitamente.	 Por	 fim,	 em	 atenção	 ao	
princípio	da	eventualidade,	requereu	a	incidência	de	juros	de	mora	pelos	mesmos	
índices	 da	 caderneta	 de	 poupança	 após	 2009	 e	 quanto	 à	 correção	 monetária,	 a	
observância	do	disposto	no	art.	1º	‐	F	da	lei	9.494/97.	
	
Foi	oferecida	resposta	ao	apelo	às	ff.	99/103,	onde	há	preliminar	de	inépcia	do	

recurso,	pois	mera	repetição	da	defesa	apresentada	nos	autos.		
	
O	 autor,	 apelou	 adesivamente	 às	 ff.	 104/107,	 insistindo	 no	 pagamento	 de	 sua	

gratificação	natalina.		
	
De	início,	rejeito	a	preliminar	de	inépcia	do	primeiro	recurso,	porque	apesar	de	

constituir	mera	repetição	da	defesa,	atende	perfeitamente	ao	disposto	no	art.	514	
do	CPC.	
	
Logo,	 conheço	 dos	 recursos,	 porque	 presentes	 seus	 pressupostos	 de	

admissibilidade.	
	
Pois	 bem.	 Colhe‐se	 dos	 autos,	 que	 o	 autor,	 enquanto	 detentor	 de	 um	 cargo	

político,	 como	 Secretário	 Municipal	 de	 Esportes,	 Lazer,	 Cultura	 e	 Turismo	 do	
município	 de	 Galiléia,	 firmou	 um	 termo	 (ver	 f.	 51),	 renunciando	 a	 uma	 parcela	
(R$700,00)	do	seu	subsídio	no	período	de	18/04/2006	a	31/12/2006.	
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Ocorre,	 que	 a	 despeito	 disto,	 persegue	 através	 da	 presente	 ação	 o	 referido	
crédito	 durante	 não	 só	 ao	 período	 abrangido	 pelo	 termo	 supracitado,	 como	
também	 durante	 todo	 o	 período	 subseqüente,	 até	 a	 sua	 exoneração,	 em	
19.11.2008.		
	
O	autor	tenta	infirmar	a	renúncia	a	parcela	do	subsídio,	alegando	derivar	de	um	

ato	arbitrário	do	Chefe	do	Executivo.	
	
Busca	também	através	da	presente	ação	receber	os	créditos	decorrentes	de	sua	

gratificação	natalina.	
	
Quanto	 à	 gratificação	 natalina,	 adoto	 posicionamento	 no	 sentido	 de	 não	 ser	

possível	o	seu	pagamento	aos	detentores	de	cargo	político.		
	
Isto	 porque,	 tal	 direito	 está	 previsto	 no	 artigo	 7º,	 inc.	 VIII,	 da	 Constituição	

Federal	 e	 o	 destinatário	do	 comando	do	 art.	 39,	 parágrafo	3º,	 da	CF/88,	 quando	
refere	 à	 extensão	das	 vantagens	 contidas	no	 art.	 7º,	 da	Constituição	Federal,	 é	 o	
servidor	público	e	não	o	agente	detentor	de	cargo	político.		
	
Importante	assinalar,	que	na	Constituição	Federal	servidor	público	é	expressão	

que	apresenta	significado	restrito.	Confira‐se:		
	
	
	
"Servidor	 público	 é	 uma	 pessoa	 física	 que	 atua	 como	 órgão	 de	 uma	 pessoa	

jurídica	direito	público	mediante	vínculo	jurídico	de	direito	público,	caracterizado	
pela	investidura	em	posição	jurídica	criada	por	lei,	pela	ausência	de	função	política,	
pela	 ausência	 de	 integração	 em	 corporações	 militares	 e	 pela	 remuneração	
proveniente	 dos	 cofres	 públicos".	 (Marçal	 Justen	 Filho.	 Curso	 de	 Direito	
Administrativo.	3ª	Ed.	São	Paulo:	Saraiva,	2008,	p.	698)	
	
Já	 os	 agentes	 políticos	 "são	 aqueles	 investidos	 das	 competências	 políticas	

fundamentais,	aos	quais	cabem	as	decisões	mais	importantes	quanto	aos	fins	e	aos	
meios	de	atuação	estatal,	 como	emanação	direta	da	 soberania	popular.	O	 regime	
jurídico	 do	 exercício	 da	 atividade	 dos	 agentes	 políticos	 está	 delineado	 na	
Constituição,	 que	 prevê	 um	 regime	 de	 responsabilização	 política	 e	 não	 política	
diferenciado".	(Marçal	Justen	Filho.	Curso	de	Direito	Administrativo.	3ª	Ed.	2008.	P.	
683)	
	
Demais	disto,	o	artigo	39,	parágrafo	4º,	da	Constituição	Federal	é	categórico	ao	

asseverar,	 que	 os	 membros	 de	 poder,	 detentores	 de	 mandato	 eletivo	 e	 os	
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Secretários	 Estaduais	 e	 Municipais	 serão	 remunerados	 exclusivamente	 por	
subsídio	 a	 ser	 adimplido	 em	 parcela	 única,	 em	 relação	 ao	 qual	 não	 se	 autoriza	
qualquer	tipo	de	acréscimo.		
	
Deste	modo,	os	artigos	das	Leis	Municipais	ao	contemplarem	o	cargo	de	Prefeito,	

Vice‐Prefeito	 e	 Secretários	 com	 a	 possibilidade	 de	 percebimento	 de	 parcela	
atinente	ao	13º	subsídio	que,	por	certo	equivale	ao	13º	salário	dos	servidores	não	
detentores	de	mandato	eletivo	ou	função	política,	estabelece	a	extensão	de	direitos	
sociais	 não	 autorizada	 constitucionalmente,	 devendo,	 portanto,	 ser	 tomado	 por	
materialmente	 incompatível	 com	 os	 comandos	 da	 Constituição	 Federal,	 que	
mutatis	mutandis,	se	repetem	na	Constituição	do	Estado	de	Minas	Gerais.		
	
Não	 bastasse	 isto,	 especificamente	 quanto	 ao	 município	 de	 Galiléia	 houve	 a	

vedação	 do	 recebimento	 da	 gratificação	 natalina	 ao	 Prefeito,	 Vice,	 Vereadores	 e	
Secretários	Municipais,	por	força	da	decisão	proferida	em	ação	civil	pública	(ver	ff.	
70/74).		
	
Quanto	 ao	 termo	 de	 renúncia	 à	 parte	 do	 subsídio	 (ver	 f.51),	 constitui	 uma	

escolha	 pessoal	 do	 agente	 político.	 É	 um	 direito	 cujo	 exercício	 não	 depende	 da	
vontade	 de	 terceiros.	 Pode	 ser	 regularmente	 exercido	 posto	 que	 não	 envolve	 a	
modificação	 de	 qualquer	 relação	 jurídica.	 Logo,	 não	 pode	 ser	 desprezada	 pelo	
Judiciário.	
	
Contudo,	 deve	 ser	 respeitado	 o	 prazo	 ali	 previsto,	 de	 18/04/2006	 a	

31/12/2006,	não	havendo	nos	autos	nenhuma	prova	que	fundamente	o	desconto	
perpetrado	no	período	subseqüente.		
	
Pelo	exposto,	rejeito	a	preliminar	deduzida	em	contra	‐	razões	e	dou	provimento	

parcial	 ao	 recurso	 principal,	 para	 limitar	 a	 condenação	 ao	 período	de	 janeiro	 de	
2007	a	dezembro	de	2008,	 respeitado	o	 termo	contido	na	 renúncia	 firmada	pelo	
autor	à	 f.	51.	Sobre	os	valores	 incidirá	 juros	de	mora	de	0,5%	ao	mês	e	correção	
monetária	pelos	 índices	da	Corregedoria	de	 Justiça,	 desde	o	pagamento	 a	menor	
até	 junho	 de	 2009,	 quando,	 então	 prevalecerá	 o	 disposto	 no	 art.	 1ºF	 da	 lei	
9.494/97.	
	
Nego	provimento	ao	apelo	adesivo.	
	
Custas,	 pelo	 apelante	 adesivo,	 suspenso	 o	 pagamento	 porque	 amparado	 pelo	

benefício	da	assistência	judiciária.	
	
É	como	voto.	
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DESA.	SANDRA	FONSECA	(REVISORA)	
	
V	O	T	O	
	
De	acordo	com	a	Relatora	no	que	concerne	ao	recurso	principal.	
	
No	 que	 concerne	 ao	 recurso	 adesivo,	 tenho	 sempre	 entendido,	 na	 esteira	 de	

vários	 acórdãos	da	Colenda	Corte	Superior	deste	Tribunal,	 como,	por	exemplo,	 a	
ADIIN	 N°	 1.0000.09.501855‐2/000,	 Data	 da	 publicação:	 28.05.2010	 e	 a	 ADIN	
1.0000.09.498292‐3/000	 ‐	 Data	 de	 publicação:	 19/03/2010,	 que	 a	 gratificação	
natalina	é	direito	social	reconhecido	pela	Constituição	Federal,	e	o	seu	pagamento	
não	 fere	 o	 princípio	 da	 unicidade,	 previsto	 no	 art.	 39,	 §4º,	 da	 CF/88,	 já	 que	 se	
constitui	 em	 uma	 das	 parcelas	 de	 pagamento	 fracionado	 do	 subsídio	 único,	 não	
havendo,	portanto,	impedimento	quando	houver	lei	municipal	autorizadora.	
	
Todavia,	 como	 bem	 ressaltado	 pela	 e.	 Relatora,	 no	 caso	 específico	 dos	 autos,	

houve	 ação	 civil	 pública,	 com	 sentença	 transitada	 em	 julgado,	 que	 proibiu	 o	
pagamento	da	 referida	 parcela	 aos	 agentes	 políticos,	 no	 âmbito	 do	Município	 de	
Galiléia.	
	
Desta	 forma,	 apesar	 de	 entender	 cabível	 o	 pagamento	 da	 verba,	 caso	 haja	 lei	

autorizadora,	 no	 caso	 dos	 autos,	 em	 razão	 do	 comando	 judicial,	 impossível	 o	
recolhimento	pretendido	pelo	apelante	adesivo.	
	
Com	 a	 ressalva	 acima,	 portanto,	 ponho‐me	 de	 acordo	 com	 a	 e.	 Relatora,	 para	

negar	provimento	ao	recurso	adesivo.	
	
É	como	voto.	
	
	
	
DES.	CORRÊA	JUNIOR	‐	De	acordo	com	o(a)	Relator(a).	
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SÚMULA:	 "<<DAR	 PARCIAL	 PROVIMENTO	 AO	 APELO	 PRINCIPAL	 E	 NEGAR	
PROVIMENTO	AO	APELO	ADESIVO	>."	
	
	


