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ACÓRDÃO CONSULTA AC-CON N. 00014/2020 – TCMGO – PLENO 

 

Processo n.   : 06198/2020 

Município    : Goiânia 

Órgão    : Poder Executivo 

Assunto    : Consulta 

Consulente   : Juliano Gomes Bezerra 

CPF    : 004.613.061-66  

Representante do MPC : José Gustavo Athayde 

Relator    : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo   

 

 

CONSULTA. PRESIDENTE DE AUTARQUIA. 
EQUIPARAÇÃO A AGENTE POLÍTICO. 
POSSIBILIDADE. SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. 
SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE 
VEDAÇÃO NO TEXTO CONSTITUCIONAL. 
NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo n. 

06198/20, que tratam de consulta formulada pelo Exmo. Sr. Juliano Gomes Bezerra, 

na qual suscita dúvidas concernentes à possibilidade de qualificar presidente de 

autarquia municipal como agente político. 

 

Considerando a Proposta de Decisão n. 133/2020 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 
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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: 

 

1 Conhecer da consulta, visto terem sido atendidos os requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 31, caput e § 1.º da Lei Orgânica 

deste Tribunal; 

 

2 Responder ao consulente que: 

2.1  em regra, nos municípios goianos, os Presidentes de Autarquias não 

são equiparados a agentes políticos. Contudo, a lei poderá atribuir ao Presidente de 

determinada autarquia a qualidade de agente político, desde que devidamente 

demonstrada e comprovada a natureza política da função; 

2.2  a forma de remuneração de Presidente de autarquia, qualificado 

legalmente como agente político, seja por vencimentos ou por subsídio em parcela 

única, deve ser prevista em lei.  

 

3 Conceituar, nos seguintes termos e para efeito desta decisão, o que 

seria a natureza política da função, compatível com a qualificação de agente político: 

3.1 agentes políticos, espécie do gênero agentes públicos, são aqueles 

que compõem o primeiro escalão do governo e que, independente da forma de 

investidura, exercem funções governamentais, judiciais e quase-judiciais, elaboram 

normas legais, conduzem negócios públicos, decidem e atuam com independência 

nos assuntos de sua competência. Portanto, possuem plena liberdade funcional, 

prerrogativas e responsabilidades próprias; 
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3.2 são considerados autoridades públicas supremas do governo, da 

administração e da política, não estando hierarquizadas, já que exercem funções de 

comando e de fixação das estratégias de ação. Cabe a eles traçar os destinos do 

ente. 

4 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, 2 de 

dezembro de 2020. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero de Azevedo Jambo. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim 

Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de 

Carvalho Júnior, 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. Vasco Cícero de Azevedo Jambo: Cons. Francisco 

José Ramos: Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso 

de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Sub. Irany de 

Carvalho Júnior, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo, Cons. Valcenôr Braz de 

Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 133/2020 – GABVJ 

 

Processo n.   : 06198/2020 

Município    : Goiânia 

Órgão    : Poder Executivo 

Assunto    : Consulta 

Consulente   : Juliano Gomes Bezerra 

CPF    : 004.613.061-66  

Representante do MPC : José Gustavo Athayde 

Relator    : Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo   

 

RELATÓRIO  

Tratam os autos de consulta formulada pelo Controlador-Geral do 

Município de Goiânia, Exmo. Sr. Juliano Gomes Bezerra, na qual suscita dúvidas 

concernentes à possibilidade de qualificar Presidente de autarquia municipal como 

agente político. 

2. Vieram os autos instruídos com o parecer jurídico de fls. 2/7. 

3. Inicialmente, por meio do Despacho n. 195/2020 - GABVJ (fl. 8), foram 

os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de que 

informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria semelhante. 

4. A Divisão de Documentação e Biblioteca informou, nos termos do 

Despacho n. 063/2020 (fl. 9), que não foram identificadas manifestações deste 

Tribunal a respeito do questionamento apresentado. 

5. Retornados à Relatoria, emitiu-se o Despacho n. 198/20 (fls. 10/12), no 

qual se realizou o juízo positivo de admissibilidade. Sendo assim, seguiram os autos 
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para a Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) para análise técnica, nos termos 

regimentalmente definidos. 

 

 

I – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA ESPECIALIZADA 

6. Após análise, a SAP exarou o Certificado n. 2540/2020 (fls. 13/17), no 

qual se manifestou nos termos abaixo transcritos: 

(...) 

II. FUNDAMENTAÇÃO 

Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para conhecimento 
da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do Regimento Interno 
desta Corte de Contas: (i) legitimidade ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) 
estar redigida de forma articulada; (iv) instrução do pedido com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente; (v) versar sobre tese jurídica 
abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 

Em relação à legitimidade ativa, a princípio, o Controlador Geral do Município 
não seria parte legitima para realizar consultas a esta Corte de Contas. Contudo, nos 
termos do Despacho nº 198/2020 – GABVJ (f. 10/12), o Conselheiro Relator 
ressalvou a ausência de legitimidade, tendo em vista que o órgão de Controle Interno 
possui direta ligação com o Chefe de Governo, legitimado ativo para a realização de 
consultas. 

O pedido de consulta foi instruído com o Parecer nº 2.843/2019 (f. 2/6) da 
Procuradoria-Geral do Município de Goiânia, bem como foi verificada a inexistência 
de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema, conforme Despacho Nº 063/2020 (f. 
9) da Divisão de Documentação e Biblioteca. Ademais, a consulta foi redigida de 
forma articulada 

O consulente, por meio do Ofício nº 0423/2020 – GAB (f. 1) indicou de forma 
objetiva o objeto da consulta, qual seja, a possibilidade de qualificação do Presidente 
de Autarquia Municipal como agente político.  

Importante ressaltar, entretanto, que a atribuição consultiva desta Corte se 
limita à interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria 
de sua competência, de forma que, por meio do procedimento descrito no Título VII 
do Regimento Interno, não se procede ao exame das particularidades de caso 
concreto. Bem por isso, o § 3º do art. 99 estabelece que: “A resposta à consulta a que 
se refere este artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento da tese, mas não 
do fato ou caso concreto”. 

Nesse sentido, conforme demonstrado acima, bem como o teor do Parecer nº 
2.843/2019 da Subprocuradoria Especial de Assuntos Administrativos (f. 2/6) a 
presente consulta responderá os seguintes questionamentos: a) a possibilidade ou 
não de qualificação de Presidente de Autarquia Municipal como agente político; b) a 
possibilidade ou não dos Presidentes de Autarquia serem remunerados por meio de 
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subsídio. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Da qualificação de Presidente de Autarquia Municipal como agente 
político 

Por meio do Ofício nº 0423/2020 – GAB (f. 1), o consulente, a fim de obter 
maior segurança jurídica na interpretação do art. 43 da Lei Complementar Municipal 
nº 276/2015, solicita manifestação sobre a possibilidade de qualificação de 
Presidente de Autarquia Municipal como agente político. Assim, antes de qualquer 
juízo sobre a questão proposta, inicialmente se faz necessária a delimitação do que 
vem a ser o conceito de agente político, para ao final responder à questão proposta. 

Em relação ao conceito de agente político, destaca-se que ele deriva do 
conceito e da classificação de agente público. Nesse sentido, segundo a Lei de 
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), em seu art. 2º, o agente público é 
conceituado como “todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
mencionadas no artigo anterior1”.  

Trata-se, pois, de um gênero, no qual se enquadram diversas espécies de 
agente públicos, dentre as quais se encontra o agente político.  

Assim, em primeiro, necessário esclarecer que não há um conceito legal que 
define as espécies de agente público, de modo que tal classificação decorre de 
construção realizada no âmbito da doutrina e jurisprudência do Direito Administrativo. 
Em segundo, destaca-se que não há um consenso doutrinário que estabelece uma 
classificação definitiva das espécies de agentes públicos. 

Contudo, no âmbito doutrinário, evidencia-se a classificação adotada por Hely 
Lopes Meirelles, segundo a qual os agentes públicos são todas as pessoas físicas 
incumbidas, definitivamente ou transitoriamente, do exercício de alguma função 
estatal2. Nesse sentido, segundo a classificação defendida pelo autor, os agentes 
públicos se subdividem em 5 espécies: agentes políticos, agentes administrativos, 
agentes honoríficos, agentes delegados e agentes credenciados3.  

Desse modo, encontrando-se a definição de agente político inserida na de 
agente público, necessário destacá-la para melhor compreensão. Nesse passo, 
segundo ensinamento de Meirelles, os agentes políticos são os componentes de 
primeiro escalão do Governo, investidos em cargos, funções, mandatos ou 
comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de 
atribuições constitucionais. Atuam com liberdade funcional, com as prerrogativas e 
responsabilidades próprias. Possuem normas privativas para sua escolha, 
investidura, conduta e processos por crimes funcionais e de responsabilidade 

                                                           
1 Art. 1° Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração 
direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou 
custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
serão punidos na forma desta lei.  

2 SILVA Gustavo Scatolino e CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Manual de Direito Administrativo. Salvador: 

JusPodium, 2016, Pag. 394. 

3 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2010, Pag. 75. 
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cometidos4. Continua o autor: 

“Os agentes políticos exercem funções governamentais, judiciais e quase-
judiciais, elaboram normas legais, conduzem negócios públicos, decidem e 
atuam com independência nos assuntos de sua competência. São 
autoridades públicas supremas do Governo e da Administração na área de 
sua de atuação, pois não estão hierarquizadas, sujeitando-se apenas aos 
graus e limites constitucionais e legais de jurisdição. Em doutrina, os 
agentes políticos têm plena liberdade funcional, equiparável à 
independência dos juízes em seus julgamentos, e, para tanto, ficam a salvo 
de responsabilização civil por seus eventuais erros de atuação, a menos 
que tenham agido com culpa grosseira, má-fé ou abuso de poder” 

Celso Antônio Bandeira de Mello traz conceituação semelhante, contudo, adota 
um conceito um pouco mais restrito, excluindo de sua abrangência os membros do 
Poder Judiciário (magistrados); membros do Ministério Público e os membros dos 
Tribunais de Contas. Nesses termos: 

“(...) são os titulares dos cargos estruturais à organização política do país, 
ou seja, ocupantes dos que integram o arcabouço constitucional do Estado, 
o esquema fundamental do Poder. Daí que se constituem nos formadores 
da vontade superior do Estado. São agentes políticos apenas o Presidente 
da República, os Governadores, Prefeitos e os respectivos vices, os 
auxiliares imediatos dos Chefes do Executivo, isto é, Ministros e Secretários 
das diversas Pastas, bem como os Senadores, Deputados federais e 
estaduais e Vereadores”.5 

Assim, segundo o autor, incluem-se nessa categoria, apenas, os Chefes do 
Poder Executivo Executivo (Presidente, Governadores e Prefeitos), seus auxiliares 
imediatos (Ministros e Secretários); membros das Corporações Legislativas 
(Senadores, Deputados e Vereadores). 

Destaca-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal – STF, 
independentemente da doutrina, considera que os membros do Poder Judiciário se 
enquadram na espécie de agente político6.  

Por outro lado, segundo o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro7, a 
ideia de agente político está ligada, indissociavelmente, à de governo e à de função 
política. A primeira dando ideia de órgão, em seu aspecto subjetivo (conjunto de 
agentes que exercem função administrativa) e, a segunda, de atividade, em seu 
aspecto objetivo (o desempenho do interesse público na forma da lei).  

Nesse sentido, agente político seria aquele agente que investido de função 

                                                           
4 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, São Paulo: Malheiros, 2010, Pag. 76. 

5 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo, São Paulo: Malheiros, 2016, Pag. 257. 

6 A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados 
enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, 
sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas 
próprias e legislação específica. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual – responsável 

eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições –, a qual, 
posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou 
culpa. Legitimidade passiva reservada ao Estado. [RE 228.977, rel. min. Néri da Silveira, j. 5-3-2002, 2ª T, DJ de 
12-4-2002.] = RE 553.637 ED, rel. min. Ellen Gracie, j. 4-8-2009, 2ª T, DJE de 25-9-2009 

7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2016, Pag. 3. 
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política e exercem a função pública, desempenhando atividades de governo em 
benefício do interesse público. Estabelece, ademais, que as funções políticas ficam a 
cargo dos órgãos de governo, concentrando-se nas mãos do Poder Executivo e, em 
parte, do Legislativo. Nesse sentido, explicam Fabrício Motta e Maria Sylvia Zanella 
Pietro8: 

“(...)Essas funções políticas ficam a cargo dos órgãos governamentais, ou 
governo propriamente dito, e se concentram, em sua maioria, nas mãos do 
Poder Executivo, e, em parte, do Legislativo; no Brasil, a participação do 
Judiciário em decisões políticas praticamente inexiste, pois a sua função se 
restringe, quase exclusivamente, à atividade jurisdicional, sem grande poder 
de influência na atuação política do governo, a não ser pelo controle a 
posteriori. (...)” 

Acompanha esse entendimento José dos Santos Carvalho Filho9, que 
argumenta que os agentes políticos são aqueles que exercem efetivamente função 
política, de governo e administração. Nesses termos: 

Alguns autores dão sentido mais amplo a essa categoria, incluindo 
Magistrados, membros do Ministério Público e membros dos Tribunais de 
Contas. Com devida vênia a tais estudiosos, parece-nos que o que 
caracteriza o agente político não é só o fato de serem mencionados na 
Constituição, mas sim o de exercerem efetivamente (e não eventualmente) 
função política, de governo e administração, de comando e, sobretudo, de 
fixação das estratégias de ação, ou seja, aos agentes políticos é que cabe 
realmente traçar os destinos do país. 

Nesse passo, considerando o entendimento doutrinário, a qualificação de 
determinado agente público como agente político depende de quais são as suas 
atribuições e funções no quadro administrativo e de governo. Assim, se exerce 
funções políticas, pode ser considerado agente político, ao contrário, se não exerce 
função política, não deverá ser considerado como agente político. 

Corrobora tal entendimento, decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, 
em sede da ADIN nº 3289, segundo a qual pode-se considerar a hipótese de a lei 
atribuir a um agente público, originalmente não enquadrado na espécie de agente 
político, o mesmo status, desde que a função exercida seja de natureza política. 
Nesses termos: 

“Ação direta de inconstitucionalidade contra a Medida Provisória n.º 
207, de 13 de agosto de 2004 (convertida na Lei n.º 11.036/2004), que 
alterou disposições das Leis n.º 10.683/03 e n.º 9.650/98, para equiparar 
o cargo de natureza especial de Presidente do Banco Central ao cargo 
de Ministro de Estado. 2. Prerrogativa de foro para o Presidente do Banco 
Central. 3. Ofensa aos arts. 2.º, 52, III, ‘d’, 62, § 1.º, I, ‘b’, § 9.º, 69 e 192, 
todos da Constituição Federal. 4. Natureza política da função de 
Presidente do Banco Central que autoriza a transferência de 
competência. 5. Sistemas republicanos comparados possuem 

                                                           
8 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Servidores públicos. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella; MOTTA, Fabrício; 
FERRAZ, Luciano de Araújo. Servidores públicos na Constituição de 1988. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014, Pag. 
333/334. 

9 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 17. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2007, p. 512 
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regulamentação equivalente para preservar garantias de 
independência e imparcialidade. 6. Inexistência, no texto constitucional 
de 1988, de argumento normativo contrário à regulamentação 
infraconstitucional impugnada. 7. Não caracterização de modelo linear 
ou simétrico de competências por prerrogativa de foro e ausência de 
proibição de sua extensão a Presidente e ex-Presidentes de Banco 
Central. 8. Sistemas singulares criados com o objetivo de garantir 
independência para cargos importantes da República: Advogado-Geral 
da União; Comandantes das Forças Armadas; Chefes de Missões 
Diplomáticas. 9. Não violação do princípio da separação de poderes, 
inclusive por causa da participação do Senado Federal na aprovação dos 
indicados ao cargo de Presidente e Diretores do Banco Central (art. 52, III, 
‘d’, da CF/88). 10. Prerrogativa de foro como reforço à independência das 
funções de poder na República adotada por razões de política 
constitucional. 11. Situação em que se justifica a diferenciação de 
tratamento entre agentes políticos em virtude do interesse público evidente. 
12. Garantia da prerrogativa de foro que se coaduna com a sociedade 
hipercomplexa e pluralista, a qual não admite um código unitarizante dos 
vários sistemas sociais. 13. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente”. (ADI 3289 / DF - DISTRITO FEDERAL - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, 
Julgamento: 05/05/2005, Publicação: 24/02/2006, Órgão julgador: Tribunal 
Pleno (Grifo nosso). 

 

Assim, no que se refere aos Presidentes das Autarquias, conforme se 
depreende da decisão supracitada, a possibilidade de seu enquadramento como 
agente político depende da natureza da função do cargo, ou seja, depende que a 
função de Presidente de determinada autarquia tenha natureza política.  

Nesse ponto, deve-se ressaltar que não se considera prudente, portanto, 
considerar que todo e qualquer Presidente de Autarquia seja automaticamente 
considerado como agente político para todos os fins legais. Do mesmo modo, 
entende-se, nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal supracitada, que a 
qualificação de Presidente de Autarquia como agente político depende, além do 
exercício de função política, de expressa previsão legal. 

Nesse passo, considerando os conceitos doutrinários sobre agentes políticos, 
bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, esta 
Especializada manifesta entendimento no sentido de que, em regra, os Presidentes 
de Autarquias não são equiparados a agentes políticos. Contudo, a lei poderá atribuir 
ao Presidente de determinada autarquia à qualidade de agente político, desde que 
devidamente demonstrada e comprovada a natureza política da função. 

2.2.2. Da possibilidade de remunerar os Presidentes de Autarquia por 
subsídio 

Apesar de não constar como questionamento central realizado pelo consulente, 
em análise do Parecer nº 2.843/2019 da Subprocuradoria Especial de Assuntos 
Administrativos (f. 2/6) pode-se constatar que a questão referente ao enquadramento 
ou não dos Presidentes de Autarquia como agentes políticos tem por objetivo verificar 
a possibilidade ou não destes agentes serem remunerados por meio de subsídio. 

Nesse passo, considerando a importância e relevância do tema, entende-se 
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necessária sua análise para fins de melhor compreensão. Assim, superada a análise 
sobre à possibilidade de qualificar os Presidentes de Autarquias como agentes 
políticos, necessário refletir sobre a possibilidade ou não de a administração pública 
remunerá-los por meio de subsidio. 

Sobre o tema, o art. 39, §4º, da Constituição Federal estabeleceu quais os 
agentes públicos serão remunerados exclusivamente por subsídio, fixado em parcela 
única, vedado o acréscimo de qualquer espécie remuneratória. Nesses termos: 

Art. 39, § 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. 

Depreende-se, assim, que a remuneração de membros de Poder, dos 
detentores de mandato eletivo, dos Ministros de Estado e dos Secretários Estaduais e 
Municipais, nos termos da Constituição Federal, deverá ser realizada por subsidio 
fixado em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer outra espécie 
remuneratória.  

Percebe-se, portanto, que os agentes citados pelo art. 39, §4º, da Constituição 
Federal, são aqueles que, conforme demonstrado no item 2.2.1 acima, são 
classificados pela doutrina e jurisprudência como agentes políticos. Dessa forma, é 
praxe que se afirme que a remuneração dos agentes políticos é realizada por meio de 
subsídio. 

Contudo, ao teor do artigo supracitado, a Constituição Federal obriga o regime 
do subsídio apenas aos ocupantes dos cargos citados pelo art. 39, §4º, que, a 
despeito de incluírem os agentes políticos municipais eletivos (prefeito, vice-prefeito e 
vereadores) e não eletivos (secretários municipais), não inclui em seu rol todos os 
agentes políticos. 

 Nesse passo, não é correta a inferência de que os Presidentes de Autarquia, 
uma vez equiparados a agentes políticos, devem ser remunerados por meio de 
subsídio, tendo em vista que o artigo citado não o elenca dentre os cargos 
remunerados obrigatoriamente por subsídio. 

Nesse ponto, destaca-se que a equiparação dos Presidentes de Autarquia a 
agentes políticos não tem o condão de classifica-los como secretários. Isso porque, 
os primeiros exercem suas atribuições no âmbito da administração indireta, com 
todas as características que a descentralização administrativa impõe, enquanto o 
segundo atua na administração direta, nos órgãos da própria administração. 

Por outro lado, o regramento constitucional não veda que os entes da 
federação regulamentem a remuneração dos demais agentes públicos, não incluídos 
no rol citado, por subsídio. Ocorre que a própria Constituição elege quem - à 
discricionariedade do legislador ordinário -, poderá ser também remunerado por 
subsídio, na forma do art. art. 39, §4º. De acordo com o art. 39, §8º, da Constituição 
Federal10, a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser 
fixada por meio de subsídio. 

                                                           
10 Art. 39, §8º - A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do 
§ 4º. 
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Este também parece não ser o caso dos Presidentes de Autarquias, tendo em 
vista que tal cargo não se enquadra como servidor público organizado em carreira. 
Trata-se, em regra, de cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração pelo 
Chefe do Poder Executivo, para o exercício de atribuições de direção e/ou chefia, 
conforme art. 37, V, da Constituição Federal11. Assim, não é possível afirmar que 
integra a estrutura de determinada carreira. 

Nesse passo, sua remuneração deverá ser estabelecida em lei, como a de 
qualquer outro agente público, conforme art. 39, X, da Constituição Federal12. Nota-
se, portanto, ante a ausência de expressa previsão constitucional, que a remuneração 
dos Presidentes de Autarquias não deve ser regulamentada por meio de subsidio. 

Nesse passo, entende essa Especializada pela impossibilidade de se 
regulamentar a remuneração dos Presidentes de Autarquia, mesmo que 
caracterizados como agentes políticos, por meio de subsídio, tendo em vista que não 
se enquadram nas hipóteses trazidas pelo art. 39, §4º e §8º, da Constituição Federal. 

 

III. CONCLUSÃO 

Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em especial as 
regras constitucionais e legais que regem a Administração Pública e os conceitos 
doutrinários sobre agentes políticos, bem como o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal sobre o tema, esta Unidade Técnica opina seja respondido ao consulente 
que: 

I. em regra, os Presidentes de Autarquias não são equiparados a agentes 
políticos. Contudo, a lei poderá atribuir ao Presidente de determinada autarquia à 
qualidade de agente político, desde que devidamente demonstrada e comprovada a 
natureza política da função; 

II. não é possível a regulamentação da remuneração dos Presidentes de 
Autarquia, mesmo que caracterizados como agentes políticos, por meio de subsídio, 
tendo em vista que não se enquadram nas hipóteses trazidas pelo art. 39, §4º e §8º, 
da Constituição Federal. 

 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

7. O Ministério Público de Contas (MPC), por meio do Parecer n. 

2819/2020 (fls. 18/21), manifestou-se nos termos que seguem: 

(...) 

Em preliminar. 

                                                           
11 Art. 37, V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 
cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais 
mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

12 Art. 37, X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão 
ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão 
geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 
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Dispõe a Lei Orgânica deste Tribunal - Lei Estadual nº 15.958/07: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, 
compete, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida 
nesta Lei: 

(...) 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade 
competente, a respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos 
legais e regulamentares concernentes à matéria de sua competência, na 
forma estabelecida no Regimento Interno; 

Mais adiante, ao tratar especificamente do tema, estabelece os pressupostos 
autorizadores da formulação consultiva:  

Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na 
aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria 
de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes 
autoridades: 

I - Governador do Estado, Presidente da Assembléia Legislativa, Presidente 
de Tribunal, Prefeito ou Presidente da Câmara Municipal; 

II - Chefe do Ministério Público Estadual; 

III - Presidente de Comissão da Assembléia Legislativa ou da Câmara 
Municipal; 

IV - Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de 
nível hierárquico equivalente; 

§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser 
formuladas articuladamente e instruídas com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

§ 2º Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as autoridades 
referidas nos incisos III e IV deverão demonstrar a pertinência temática da 
consulta às respectivas áreas de atribuição das instituições que 
representam. 

§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo 
e constitui prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. 

Art. 32. O relator ou o Tribunal não conhecerá de consulta que não 
atenda aos requisitos do art. 31 ou verse apenas sobre caso concreto, 

devendo o processo ser arquivado após comunicação ao consulente. (grifei) 

 

Tais disposições constam também do Regimento Interno deste Tribunal, em 
seus arts.199 a 201.  

Ante o expresso texto legal, vê-se que o consulente - Controlador-Geral do 
Município - não consta do rol, que é taxativo, dos legitimados ativos para a presente 
postulação, tampouco parece haver subscrição de quem o seja, convalidando a 
autorização para o questionamento proposto, como se deduz do Despacho nº 198/20, 
do Conselheiro Relator do feito.  

De igual modo, não foi apresentado parecer jurídico nos termos requeridos pelo 
§ 1º, do art. 31, da norma em referência.   
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A peça de fls.02/06 trata de caso específico, exarada em processo que tramita 
no âmbito interno da administração do Município de Goiânia, sob o nº 78787040/19 – 
GOIANIAPREV e versa sobre o pagamento dos agentes da referida entidade, relativo 
ao mês de maio de 2019. 

Discorre-se no referido documento sobre a possibilidade ou não de percepção, 
por Presidente de Autarquia Municipal, da gratificação por desempenho institucional, 
com base na qualificação pela Controladoria-Geral do Município do mencionado 
presidente como agente político.  

Expõe-se ali alguns elementos que caracterizariam essa qualificação (de 
agente político) e sugere-se ao final que se faça consulta a esta Corte de Contas 
quanto à qualificação de Presidente de Autarquia Municipal como agente político e 
dos efeitos jurídicos decorrentes, a fim de se obter maior segurança jurídica na 
interpretação do art. 43 da Lei Complementar Municipal nº 276/15. E a conclusão do 
parecerista cinge-se unicamente ao caso concreto tratado naquele processo. 

Não há, assim, um parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da 
autoridade consulente a instruir o presente questionamento, nos termos requeridos 
pelo § 1º do art. 31, da Lei Estadual nº 15.958/07, e sim uma peça extraída de 
processo interno da administração municipal, que não emite um posicionamento 
acerca do tema aqui indagado, mas limita-se a sugerir a formulação de consulta a 
este tribunal.    

Ausentes, portanto, dois dos pressupostos processuais para a formulação de 
consulta a este Tribunal, requeridos pelo caput do art. 31 e pelo seu § 1º, da norma 
em questão, respectivamente, quanto à legitimidade ativa e ao parecer instrutivo que 
deve acompanhar o questionamento. 

Desse modo, em preliminar, opina este Órgão Ministerial pelo não 
conhecimento da postulação, por inobservância de requisitos legais prescritos pela 
Lei Estadual nº 15.958/07, em seu art. 31, caput e § 1º, consistentes em falta de 
legitimidade do postulante e ausência de parecer jurídico instrutivo, respectivamente, 
com o consequente arquivamento do feito, comunicando-se o interessado, nos 
termos do art. 32 do diploma legal em referência. 

Entretanto, em vista do disposto no art. 115, § 2º do Regimento Interno13, 
manifesta-se a seguir quanto ao mérito.   

Ao tratar da Administração Pública, dispõe a Constituição Federal: 

Art. 37. 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 eficiência e, também, ao seguinte:                  (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

                                                           
13 Art. 115.Compete aos Procuradores de Contas, em sua missão de guarda da lei e fiscal de sua execução, 
além de outras estabelecidas neste regimento: 

(...) 

§ 1ºNa oportunidade em que emitir seu parecer, o Ministério Público, mesmo que suscite questão preliminar, 
manifestar-se-á também quanto ao mérito, ante a eventualidade daquela não ser acolhida.(§ 1ºacrescido pela 
RA nº331/2013, art. 1º) 
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I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 
que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei;              (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 
a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em 
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei 

de livre nomeação e exoneração;        

(...) 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o 
§ 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei 
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada 

revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;      

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, 
dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e 
dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no 
Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder 
Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do 
Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do 
subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 
no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do 
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;     

 

À frente, ao tratar dos servidores públicos, estabelece: 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado 
por servidores designados pelos respectivos Poderes (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4) 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 
sistema remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 
componentes de cada carreira;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

 (...) 
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§ 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.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

(...) 

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira 
poderá ser fixada nos termos do § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) (grifei) 

 

Vê-se, de tais disposições, que a Constituição Federal traçou regras gerais, 
remetendo à legislação infraconstitucional tudo o que não ficou consignado 
expressamente em seu texto.  

Nesse contexto e por força do disposto no caput do art. 37, achando-se a 
Administração Pública totalmente sujeita ao princípio da legalidade, nada pode fazer 
sem que seus atos estejam devidamente respaldados em lei.  

Assim sendo, concordamos com a Especializada, com base nos fundamentos 
por ela expostos, quanto à possibilidade de presidente de autarquia ser qualificado 
como agente político, desde que haja expressa previsão legal. 

Essa a leitura que se extrai da ADI 328914, citada pela Unidade Técnica: não 
haver óbice no texto constitucional à regulamentação infraconstitucional quanto à 
matéria ali tratada: 

 

EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade contra a Medida Provisória 
nº 207, de 13 de agosto de 2004 (convertida na Lei nº 11.036/2004), que 
alterou disposições das Leis nº 10.683/03 e Lei nº 9.650/98, para equiparar 
o cargo de natureza especial de Presidente do Banco Central ao cargo de 
Ministro de Estado. 2. Prerrogativa de foro para o Presidente do Banco 
Central. 3. Ofensa aos arts. 2º, 52, III, "d", 62, §1º, I, "b", §9º, 69 e 192, 
todos da Constituição Federal. 4. Natureza política da função de Presidente 
do Banco Central que autoriza a transferência de competência. 5. Sistemas 
republicanos comparados possuem regulamentação equivalente para 
preservar garantias de independência e imparcialidade. 6. Inexistência, no 
texto constitucional de 1988, de argumento normativo contrário à 
regulamentação infraconstitucional impugnada. 7. Não caracterização 
de modelo linear ou simétrico de competências por prerrogativa de foro e 
ausência de proibição de sua extensão a Presidente e ex-Presidentes de 
Banco Central. 8. Sistemas singulares criados com o objetivo de garantir 
independência para cargos importantes da República: Advogado-Geral da 
União; Comandantes das Forças Armadas; Chefes de Missões 
Diplomáticas. 9. Não-violação do princípio da separação de poderes, 
inclusive por causa da participação do Senado Federal na aprovação dos 

                                                           
14 ADI 3289 Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento 05/05/2005 
Publicação: 24/02/2006 
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indicados ao cargo de Presidente e Diretores do Banco Central (art. 52, III, 
"d", da CF/88). 10. Prerrogativa de foro como reforço à independência das 
funções de poder na República adotada por razões de política 
constitucional. 11. Situação em que se justifica a diferenciação de 
tratamento entre agentes políticos em virtude do interesse público evidente. 
12. Garantia da prerrogativa de foro que se coaduna com a sociedade 
hipercomplexa e pluralista, a qual não admite um código unitarizante dos 
vários sistemas sociais. 13. Ação direta de inconstitucionalidade julgada 
improcedente. (grifei) 

 

Na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade, que tratou especificamente do 
Presidente do Banco Central, discutiu-se a equiparação desse cargo (presidente de 
autarquia) de natureza especial ao de Ministro de Estado, sob o ethos da prerrogativa 
de foro (um dos efeitos jurídicos decorrentes da equiparação), afirmando-se ali não 
haver no texto constitucional de 1988, argumento normativo contrário à 
regulamentação discutida.  

No caso aqui trazido, a questão subjacente à indagação formulada na inicial 
refere-se à hipótese de a remuneração de presidente de autarquia, uma vez 
qualificado como agente político, poder se dar ou não por subsídio.      

Do texto constitucional transcrito e da interpretação contida na citada ADI pode-
se concluir que, não havendo no texto constitucional de 1988 argumento normativo 
contrário à regulamentação discutida (equiparação do Presidente do Banco Central – 
presidente de autarquia – ao cargo de Ministro de Estado – agente político, 
expressamente mencionado na Constituição Federal) e dos efeitos jurídicos dela 
decorrentes, nada obsta a que a questão seja resolvida no plano infraconstitucional.  

Disso resulta o entendimento esposado pela Especializada e com o qual 
concorda este Parquet, no sentido de que pode a lei atribuir a um agente público, 
originalmente não enquadrado na espécie de agente político, o mesmo status, desde 
que a função exercida seja de natureza política, ou a ela possa ser equiparada.  

Discorda-se, todavia, da Unidade Técnica, quanto ao seu posicionamento no 
sentido da impossibilidade de se regulamentar a remuneração de presidente de 
autarquia, mesmo que caracterizado como agente político, por meio de subsídio, por 
não se achar nas hipóteses trazidas pelo art. 39, § 4º e § 8º, da Constituição Federal. 

Embora a Constituição Federal consigne no § 4º do seu art. 39, de forma 
expressa, um elenco daqueles que deverão ser remunerados por subsídio, dele não 
consta vedação a que outros também possam ser remunerados dessa forma, 
requerendo-se, tão somente, ao final do texto, que sejam obedecidas as normas 
constantes dos incisos X e XI do seu art. 37.   

Este último, inclusive, ao tratar do limite do subsídio mensal a ser pago, 
menciona os ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração 
direta, autárquica e fundacional, os membros de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os detentores de mandato eletivo e os 
demais agentes políticos. 

Da expressão “dos demais agentes políticos” pode-se inferir que tal vedação 
alcança todos os agentes políticos, sejam os mencionados expressamente no texto 
constitucional, sejam aqueles assim qualificados por lei. 
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Nesse contexto, se há a possibilidade, mediante lei, de que presidente de 
autarquia seja qualificado como agente político, como afirma a Unidade Técnica, não 
se nos afigura razoável haver impedimento a que um dos possíveis efeitos jurídicos 
dessa qualificação se efetive, ou seja, que não possa, ainda que qualificado como 
agente político, ser remunerado por subsídio, por não constar do rol do § 4º do art. 37 
da Constituição Federal. 

Tanto mais que, ressalte-se, referido dispositivo legal traz um elenco expresso 
daqueles que devem ser assim remunerados, mas não diz que somente estes é que 
poderão ser remunerados por subsídio.  

O rol do § 4º, do art. 39, não é exaustivo, mas reflete a ordem constitucional de 
que aqueles ali expressamente mencionados somente podem ser remunerados 
daquela forma e que seja obedecido o disposto nos incisos X e XI do art. 37. É isso o 
que o texto nos diz. Corrobora tal entendimento o fato de que membros do Ministério 
Público, por exemplo, são remunerados por subsídio.  

O fundamento de validade há que ser o mesmo. Se a lei pode atribuir 
qualificação de agente político a presidente de autarquia, pois não há vedação 
constitucional que o impeça, também o regime remuneratório tem que ser 
estabelecido por lei, vez que a Constituição Federal não traz expressamente em seu 
texto todas as hipóteses possíveis, remetendo ao plano infraconstitucional o que ali 
não fora tratado nem vedado.   

Assim sendo e não havendo vedação constitucional expressa quanto à 
regulamentação infraconstitucional da matéria em comento e, estando, ademais, a 
Administração Pública totalmente adstrita ao princípio da legalidade, só podendo agir 
em observância estrita à lei, sob pena de serem os atos nulos e não gerarem 
quaisquer efeitos jurídicos, responde-se o questionamento no sentido de que tanto a 
qualificação de agente político quanto a sua forma de remuneração – seja por 
vencimentos, seja por subsídio em parcela única – tem que estar previstas em lei.  
(CON) 

 

8. É o Relatório. 

 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

9. Preliminarmente, em relação ao previsto no art. 31 da Lei Orgânica do 

TCMGO, verifica-se que a presente consulta atende aos seguintes requisitos: o 

objeto consultado constitui matéria de competência do Tribunal; a consulta contém 

indicação precisa do objeto; foi formulada articuladamente; e demonstra a 

pertinência temática à área de atribuição da instituição que o consulente representa. 
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10. Apesar de ter se originado de uma situação enfrentada pelo Município, 

conforme se depreende do Parecer apresentado, nota-se que a dúvida foi formulada 

in abstrato nos seguintes termos: 

(...) solicitamos consulta a fim de obter maior segurança jurídica na interpretação do 
art. 43 da Lei Complementar Municipal n° 276/2015, quanto à qualificação do 
Presidente de Autarquia Municipal como agente político, conforme recomendação 
assentada às folhas Parecer n° 2.843/2019-SEAA da Procuradoria Especial de 
Assuntos Administrativos, o qual foi acata pelo Procurados Geral, através do 
Despacho n° 1887/2020 (docs. anexos). (sic) 

 

11. Esclarece-se que a maioria das dúvidas dos jurisdicionados surge no 

enfrentamento de situações fáticas cotidianas e são, por vezes, de interesse de 

todos os municípios, elevando o grau de relevância da resposta. É o caso dos autos. 

12. Quanto à legitimidade ativa para apresentar consulta, salienta-se que o 

Controlador Geral não a possui. No entanto, tendo em vista a sua ligação direta com 

o Chefe de Governo, sabe-se que não haveria dificuldade em obter um simples “de 

acordo” na peça inicial. Em razão disso e em prestígio à celeridade processual, 

dispensa-se esse excesso de formalismo para cumprir tal exigência. 

13. Em relação à exigência de parecer do órgão de assistência técnica ou 

jurídica da autoridade consulente, é entendimento desta relatoria que a sua ausência 

pode, em tese, ser suprida por outro parecer, mesmo não tendo sido elaborado 

exclusivamente para instruir a consulta ao TCM e desde que trate do assunto. Seria 

um despropósito exigir que o jurisdicionado elaborasse novo documento, 

semelhante a outro já existente, apenas para atender ao requisito. O apego à 

formalidade, em situações como esta, depõe contra a eficiência do Tribunal e 

poderia expô-lo a um desgaste desnecessário.   

14. Consta dos autos, às fls. 2 a 6, cópia do Parecer n. 2843/2019-SEAA, 

da Subprocuradoria Especial de Assuntos Administrativos da Prefeitura de Goiânia, 

peça de instrução do Processo n. 78787040/2019, que visa averiguar a legitimidade 
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do pagamento de GDI (gratificação por desempenho institucional) ao Presidente da 

GOIANIAPREV, considerado agente político pela Controladoria Geral do Município.  

15. Na peça, em suas folhas 04 e 05/10, são apresentadas conceituações 

doutrinárias sobre o termo “agente político”, cujos teores condizem plenamente com 

o exposto anteriormente pela Secretaria. Em suas folhas 06 e 07/10 encontram-se 

os seguintes trechos:  

Especificamente no tocante ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Município de Goiânia, (GOIANIAPREV), é forçoso realçar, com respaldo no artigo 
12, da Lei Complementar Municipal nº 312/2018, que a Presidência da GOIASPREV 
qualifica-se como um órgão de administração e de execução de políticas e diretrizes 
previdenciárias do RPPS desta municipalidade ...  

(...) 

Ressalta-se, igualmente, que o Instituto dos Servidores do Município de Goiânia 
caracteriza-se como pessoa jurídica de direito público, de natureza autárquica em 
regime especial, dotado de autonomia administrativa, patrimonial, contábil e 
financeira, no cumprimento de suas obrigações de previdência social (artigo 3º, §2º, 
da Lei Complementar Municipal nº 312/2018). Aludida autarquia municipal pode 
desempenhar suas atividades sem subordinação hierárquica, sujeitando apenas ao 
controle finalístico a ser exercido pela Secretaria Municipal de Finanças ... 

Conjugando-se as asserções precedentes e a despeito da existência de divergência 
jurídica sobre esse tema, orienta-se no sentido da caracterização do Presidente 
do GOIANIAPREV como agente político, visto que o mesmo ocupa cargo 
integrante dos mais altos escalões do Poder Público Municipal, por meio de 
nomeação direta do chefe do Executivo, conduzindo negócios públicos, por 
intermédio de uma atuação marcada por atos decisórios, de administração e de 
implementação das políticas públicas governamentais, com o consequente 
enquadramento do aludido Presidente Autárquico nos elementos 
configuradores do termo ‘agente político’.  

... Salienta-se, em soma, que a preceituação extraível do §4º, do artigo 43, da Lei 
Complementar nº 276/2015, no sentido da percepção, pelo ocupante do cargo de 
Presidente Autárquico, do mesmo valor de subsídio dos Secretários Municipais, 
igualmente apoia a recomendação exposta no parágrafo anterior. 

Complementarmente, frisa-se que, da orientação atinente à classificação do 
Presidente da GOIANIAPREV como agente político, decorre o efeito jurídico 
referente à sujeição do mesmo ao regime remuneratório de ‘subsídio’.  

(grifou-se) 

 

16. O documento possui a conclusão, em sua folha 10/10, onde consta o 

seguinte trecho: 

III – CONCLUSÃO 
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Portanto, à luz do exposto e de tudo o mais que consta nestes autos, forte nos 
princípios fundamentais da legalidade estrita e da indisponibilidade do interesse 
público, opina-se, salvo melhor juízo, pela impossibilidade de recebimento, pelo 
Presidente do GOIANIAPREV, da gratificação por desempenho institucional, tendo 
em vista que se recomenda a qualificação do mesmo como agente político, fato 
que acarreta a sua sujeição ao obrigatório regime remuneratório por subsídio, 

previsto no artigo 39, §4º, da CF/1988. 

(grifos originais e aplicados) 

17. Em suma, o Parecer n. 2843/2019-SEAA, documento interno da 

Prefeitura de Goiânia, apresenta inicialmente conceituações sobre o termo agente 

político, “orienta” em seu teor e “recomenda” em sua conclusão a qualificação como 

agente político do presidente da autarquia GOIANIAPREV. Da mesma forma, 

“orienta” e “conclui” que decorre dessa qualificação a sujeição da sua remuneração 

ao regime de subsídio. 

18. Percebe-se, contrariamente ao alegado pelo MPC, que há claro 

posicionamento acerca do tema aqui tratado.  

19. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta. 

20. Passa-se à análise meritória do feito. 

 

II – DO MÉRITO 

21. No mérito, acompanha-se parcialmente a SAP e totalmente o MPC, 

conforme razões que seguem. 

22. A dúvida central da consulta aborda a possibilidade de Presidente de 

autarquia ser qualificado como agente político. Neste ponto, adota-se como razões 

de decidir os fundamentos da manifestação da SAP, corroborados pelo MPC. 

23. Como bem argumentado, os agentes políticos, espécie do gênero 

agentes públicos, são aqueles que compõem o primeiro escalão do Governo e que, 

independente da forma de investidura, exercem funções governamentais, judiciais e 

quase-judiciais, elaboram normas legais, conduzem negócios públicos, decidem e 
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atuam com independência nos assuntos de sua competência. Portanto, possuem 

plena liberdade funcional, prerrogativas e responsabilidades próprias. 

24. São considerados autoridades públicas supremas do governo, da 

administração e da política, não estando hierarquizadas já que exercem funções de 

comando e de fixação das estratégias de ação. Cabe a eles traçar os destinos do 

ente. 

25. Sendo assim, o Presidente de uma autarquia que atue nessa dimensão 

política, e logo se encontre numa situação singular, pode ser qualificado como 

agente político por lei. Este é o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal 

Federal, na ADIN n. 3289, já citada pela SAP e MPC e abaixo novamente transcrita, 

a fim de facilitar a compreensão: 

Ação direta de inconstitucionalidade contra a Medida Provisória n.º 207, de 13 
de agosto de 2004 (convertida na Lei n.º 11.036/2004), que alterou disposições 
das Leis n.º 10.683/03 e n.º 9.650/98, para equiparar o cargo de natureza especial 
de Presidente do Banco Central ao cargo de Ministro de Estado. 2. Prerrogativa 
de foro para o Presidente do Banco Central. 3. Ofensa aos arts. 2.º, 52, III, ‘d’, 62, § 
1.º, I, ‘b’, § 9.º, 69 e 192, todos da Constituição Federal. 4. Natureza política da 
função de Presidente do Banco Central que autoriza a transferência de 
competência. 5. Sistemas republicanos comparados possuem regulamentação 
equivalente para preservar garantias de independência e imparcialidade. 6. 
Inexistência, no texto constitucional de 1988, de argumento normativo contrário 
à regulamentação infraconstitucional impugnada. 7. Não caracterização de 
modelo linear ou simétrico de competências por prerrogativa de foro e ausência 
de proibição de sua extensão a Presidente e ex-Presidentes de Banco Central. 
8. Sistemas singulares criados com o objetivo de garantir independência para 
cargos importantes da República: Advogado-Geral da União; Comandantes das 
Forças Armadas; Chefes de Missões Diplomáticas. 9. Não violação do princípio da 
separação de poderes, inclusive por causa da participação do Senado Federal na 
aprovação dos indicados ao cargo de Presidente e Diretores do Banco Central (art. 
52, III, ‘d’, da CF/88). 10. Prerrogativa de foro como reforço à independência das 
funções de poder na República adotada por razões de política constitucional. 11. 
Situação em que se justifica a diferenciação de tratamento entre agentes políticos em 
virtude do interesse público evidente. 12. Garantia da prerrogativa de foro que se 
coaduna com a sociedade hipercomplexa e pluralista, a qual não admite um código 
unitarizante dos vários sistemas sociais. 13. Ação direta de inconstitucionalidade 
julgada improcedente”. (ADI 3289 / DF - DISTRITO FEDERAL - AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Julgamento: 
05/05/2005, Publicação: 24/02/2006, Órgão julgador: Tribunal Pleno 

(grifou-se). 
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26. Superada essa questão, em respeito ao caráter educativo do Tribunal 

de Contas e a relevância do tema, a SAP apreciou a possibilidade destes agentes, 

qualificados como políticos, serem remunerados por meio de subsídio, ampliando o 

questionamento inicial. 

27. Após exame, concluiu pela impossibilidade de se regulamentar a 

remuneração de Presidente de autarquia por meio de subsídio, mesmo quando 

caracterizado como agente político, tendo em vista o não enquadramento nas 

hipóteses trazidas pelo art. 39, §4º e §8º, da Constituição Federal. 

28. O MPC, discordando, entendeu ser possível regulamentar, em lei, a 

forma de remuneração desses agentes. Argumentou que o rol do § 4º, do art. 39, 

não seria exaustivo, mas refletiria a ordem constitucional, uma obrigação, de que 

aqueles ali expressamente mencionados somente podem ser remunerados por 

subsídio.  

29. Escorou-se ainda na interpretação contida na ADIN nº 3289, para 

defender que, não havendo no texto constitucional argumento normativo contrário à 

regulamentação discutida e dos efeitos jurídicos dela decorrentes, nada obsta a que 

a questão seja resolvida no plano infraconstitucional. Tratava-se da possibilidade de 

equiparação do Presidente do Banco Central – presidente de autarquia – ao cargo 

de Ministro de Estado – agente político expressamente mencionado na Constituição 

Federal. 

30. Ademais, corroborando esse posicionamento, vale lembrar que o § 8º, 

do art. 39, também citado pela SCE, estabelece apenas uma possibilidade de que 

os servidores públicos organizados em carreira venham a ser remunerados por meio 

de subsídios. Portanto, o dispositivo não estabelece a exclusividade de tal 

possibilidade a essa categoria de servidores.  

31. O entendimento do MPC encontra-se em consonância com o desta 

relatoria. De fato, da interpretação da Carta Magna, não se vislumbra ser vontade do 
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legislador a proibição de que agentes políticos, assim qualificados por lei, sejam 

remunerados por subsídio, tal qual os ocupantes dos cargos expressamente 

mencionados no art. 39, §4º.  

32. Dessa forma, reconhecendo-se a possibilidade de que legislação 

infraconstitucional conceda status de agente político a um Presidente de 

determinada autarquia, diante da excepcional natureza política de suas funções, não 

haveria impedimento de que nela lhe fosse atribuído a remuneração por meio de 

subsídio.  

33. A instituição do subsídio como forma de retribuição buscou simplificar, 

desfazer disparidades e evitar artifícios na composição remuneratória de carreiras e 

cargos públicos, propiciando plena transparência à sociedade nessa questão. 

34. Verifica-se que, para o servidor, não há vantagens na percepção da 

remuneração exclusivamente por meio de subsídio (parcela única), em relação à 

forma de remuneração em geral, uma vez não ser possível, na primeira, agregar 

outras verbas, tais como: 

a. adicionais de localidade inóspita, de periculosidade, insalubridade, 

de risco, ou qualquer outra remuneração na forma de adicional; 

b. adicional de serviço extraordinário hora extra; 

c. vantagens pessoais; 

d. adicional por tempo de serviço. 

35. Assim, afigurando-se como uma forma de remuneração mais rígida, 

não haveria razões para se pensar em eventuais favorecimentos e tampouco para a 

vedação da sua aplicação à autoridade que detenha status de agente político. 

36. Nesse sentido, mencione-se que há, tanto na esfera estadual quanto 

na federal, presidentes de autarquias que recebem por meio de subsídio. No Estado 

de Goiás são exemplos os Presidentes da Agência Brasil Central e Agência 

Estadual de Turismo (Lei n. 20.491/19). E, no Governo Federal, o Presidente do 
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Banco Central, cujo cargo foi transformado para Ministro de Estado pela Lei n. 

11.036/04. 

37. Portanto, quanto à questão da remuneração de agente político 

Presidente de Autarquia, acompanha-se o Ministério Público de Contas, no sentido 

de que a forma de retribuição, seja por vencimentos ou por subsídio, deve ser 

prevista em lei.  

 

38. Por fim, visando um melhor esclarecimento de interessados, manifesta-

se pela necessidade de se acrescentar na decisão uma breve conceituação quanto 

à qualificação de “agente político”, à semelhança do já exposto.  

 

39. 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. 

 

40. 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 26 de novembro de 

2020.  

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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