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EXMO. SR. CONSELHEIRO GILBERO MARTINS VALENTE, DD. RELATOR DO 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0006845-87.2014.2.00.0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS - AMB, vem, 

respeitosamente, por seus advogados, nos autos do Pedido de Providências n. 

0006845-87.2014.2.00.0000, requerer a adoção de “providência acauteladora” 

(RICNJ, art. 99), nos termos e pelos motivos que se seguem. 

 

.  A requerente protocolou nesse CNJ, no dia 25 de novembro último, 

pedido de providências visando a garantiar a eficácia máxima da norma constitucional 

contida no art. 93, V, que estabelece um escalonamento vertical a partir do subsídio 

dos Ministros do STF em face dos Desembargadores dos Tribunais de Justiça, nos 

Estados da Federação que resistem a edição de lei destinada a essa finalidade. 

 

.  Requereu, para tanto, que esse CNJ deferisse pedido para inserir na 

Resolução n. 13 ou 14 dispositivo destinado a garantir aos membros da magistratura 

estadual o recebimento do mínimo constitucional, a título de subsídio, considerado o 

escalonamento vertical, a partir do valor do subsídio dos Ministros do STF sempre que 

houver alteração deste. 

 

.  Na última sessão realizada no ano de 2014 o pedido de providências foi 

submetido a julgamento no Plenário, oportunidade em que, após a prolação de 9 

votos deferindo o pedido nos termos do voto do relator, foi interrompido o julgamento 

em razão do pedido de vista conjunta dos eminentes Conselheiros Paulo Teixeira, 

Fabiano Silveira e Gisela Gondim. O Conselheiro Emmanoel Pereira aguarda esses 

votos para proferir o seu voto. 
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.  Ainda na referida sessão o em. Ministro Presidente ponderou para a 

possibilidade de os Conselheiros que pediram vista abdicassem do pedido de vista 

para, desde logo, pronunciarem-se pelo deferimento ou indeferimento, com 

apresentação do voto na próxima sessão, de sorte a permitir a edição do ato 

normativo objeto de deferimento pela maioria. 

 

.  Diante das ponderações do em. Conselheiro Fabiano Silveira no 

sentido de que precisaria meditar melhor sobre o tema para formar sua convicção, 

proclamou a decisão “não terminativa”. 

 

.  Como é do conhecimento comum, os subsídios dos Ministros do 

STF seriam alterados no próximo dia 1º de janeiro de 2015, em razão do disposto 

no inciso III, do art.. 1º, da Lei n. 12. 771/2012: 

 

Art. 1
o
  O subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV do art. 

48 da Constituição  Federal,  observado  o  disposto  no art. 4
o
, será de:   

I - R$ 28.059,29 (vinte e oito mil e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos) a partir de 

1
o
 de janeiro de 2013; 

II - R$ 29.462,25 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) 

a partir de 1
o
 de janeiro de 2014; e 

III - R$ 30.935,36 (trinta mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) a 

partir de 1
o
 de janeiro de 2015. 

 

.  Acresce que, no dia de ontem, foi aprovado no Congresso Nacional 

Projeto de Lei majorando esse valor para R$ 33.763,00, de forma negociada 

“com o poder executivo”, como esclarecido em notícia veiculada no site da Câmara 

dos Deputados: 

 

“17/12/2014 - 17h41 

Câmara aprova salário de R$ 33.763 para parlamentares e ministros do STF 

Também foram aprovados nesta quarta-feira (17) pelo Plenário os aumentos dos subsídios 

do procurador-geral da República, para o mesmo valor, e da presidente e do vice-presidente 

da República e dos ministros de Estado, para R$ 30.934,70. 

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (17), propostas de aumento dos 

salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF); do procurador-geral da República; dos 

deputados e senadores; da presidente e do vice-presidente da República; e dos ministros de 

Estado. Nos casos do Legislativo e do Judiciário, os subsídios passam a ser de R$ 33.763,00. Já 

os do Executivo serão de 30.934,70. As matérias ainda precisam ser votadas pelo Senado. 

De acordo com os projetos de lei 7917/14, do STF, e 7918/14, do Ministério Público da União 

(MPU), os salários dos ministros do Supremo e do procurador-geral da República aumentam de 

R$ 29.462,25 (2014) para R$ 33.763,00 a partir de janeiro de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art48xv.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art48xv.
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A Lei 12.770/12 determinava que, a partir de 2015, os subsídios seriam de R$ 30.935,36. 

Entretanto, os projetos pediam um aumento maior, para R$ 35.919,05 (16% de elevação). A 

diminuição para R$ 33.763,00 foi negociada com o Executivo. 

O reajuste do subsídio dos ministros da Corte, usado como teto salarial do funcionalismo público, 

terá impacto em todo o Judiciário, pois os salários dos juízes são calculados a partir do que é 

pago ao STF. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ganham 95% do valor recebido 

pelos ministros do Supremo, enquanto os juízes da segunda instância ganham 95% do recebido 

pelos integrantes do STJ. Finalmente, os juízes de primeira instância ganham 95% dos de 

segunda instância. 

Já o reajuste do procurador-geral da República terá impacto nos demais cargos de procuradores 

do Ministério Público.” 

 

.  Então, se tal projeto foi objeto de negociação com o Executivo, dúvida 

não pode haver que é iminente a aprovação e sanção do projeto de lei que fixará 

novos valores para os subsídios dos Ministros do STF. 

 

.  Se no momento em que vier a ser editada tal lei já houver alguma 

modalidade de ato desse CNJ impondo aos Tribunais de Justiça o dever de fixar, 

concomitantemente ao STF, o valor dos subsídios dos seus Desembargadores e 

Juízes, observado o escalonamento vertical e o limite de 10%, terão os Tribunais de 

observar o ato desse CNJ. 

 

.  Se, no entanto, não houver essa determinação, corre-se o risco de, 

mesmo diante da publicação do novo ato normativo em fevereiro de 2015, entenderem 

os Tribunais que tal norma somente será aplicável em face das leis supervenientes a 

ela, vale dizer, não teria efeito retroativo. 

 

.  Tratando-se, ainda, de ato que resultará na observância de norma 

constitucional pertinente a direito alimentar, compreende a AMB que está esse CNJ 

diante da possibilidade de deferir medida liminar para impor, desde logo, aos 

Tribunais, a observância do texto constitucional, nos termos da norma sugerida pelo 

eminente Conselheiro relator quando da sessão de julgamento. 

 

.  É que, quanto à fumaça do bom direito, d.v., está mais do que 

configurada em razão da prolação de 9 votos favoráveis  --  entre os 15 possíveis  --  

no sentido da sua aprovação. 
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.  E quanto ao perigo da demora, por igual, está igualmente configurado o 

risco da demora no provimento reclamado, uma vez que, vindo a norma a ser editada 

somente após a edição da lei que fixa os subsídios dos Ministros do STF ou após o 

dia 1º de janeiro de 2015, dificilmente poderá ter efeito retroativo. 

 

.  Em face do exposto, requer a AMB se digne o eminente Conselheiro 

Relator de deferir, cautelarmente, o presente pedido incidental de antecipação 

dos efeitos da norma já aprovada, para evitar a perda da sua eficácia no ano de 

2015, determinando que os Tribunais de Justiça a observem desde logo. 

 

Brasília, 18 de dezembro de 2014. 

 

 

     P.p. 
      ALBERTO PAVIE RIBEIRO 
            (OAB-DF, nº 7.077) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(AMB-CNJ-PP-Subsidio-Sem-Lei-liminar) 


