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CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS, brasileiro,  

casado, advogado, registrado na OAB/SP sob o nº 346.140, 

com e-mail para publicações e intimações: 

carlosklomfahs@adv.oabsp.org.br, com fundamento no art. 

5º , XXXIV, "a", da Constituição Federal de 1988, e arts. 48 e 49 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, vem respeitosamente, no 

exercício do seu Direito Constitucional de Petição, em nome 

da Sociedade Brasileira apresentar 

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO com 

pedido liminar 



em desfavor do ATO ADMINISTRATIVO DO 

PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pelas 

seguintes razões de fato e de direito a seguir aduzidas. 

 

EGRÉGIA CORTE, 

                                                   ILUSTRES MINISTROS, 

                                               

 

EMENTA. 

Direitos Fundamentais. Direito Constitucional. Direito de Petição. Soberania popular. 

Reajuste subsídios ministros do Supremo Tribunal Federal em 16,38%. Reconsideração. 

Aumento da inflação 2017 (IPCA) em 2,95%. Reajuste do salário mínimo 2017 em 

1,81%. Violação aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade. 

Objetivos da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e 

solidária e reduzir as desigualdades sociais. Contribuição para aumentar a 

concentração de renda no país. Inteligência dos arts. 48 e 49 da Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Res publicae. Mecanismo de accountability. Sobrestamento do 

reajuste por 12 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I – SÍNTESE DOS FATOS 

 

Em 08 de agosto de 2018, por sete votos a quatro, a 
maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) 
aprovou a proposta de aumento dos subsídios dos 
ministros da Corte para 2019. O valor atualmente é de R$ 
33,7 mil e o percentual de reajuste, de 16%.  

A inclusão, que foi decidida em uma sessão 
administrativa, é tratada anualmente e deve ser enviada ao 
Ministério do Planejamento até o dia 31 deste mês para 
compor o Orçamento dos Três Poderes que será analisado 
pelo Congresso. 

Ocorre que além do reflexo no Poder Judiciário da 
União, há o efeito nos Poderes Executivo e Legislativo, que 
não podem ter valores diferentes entre si. 

Não se desconsidera a importância do Poder 
Judiciário (dos agentes públicos e dos agentes políticos), e 
uma consequente boa remuneração, muito menos a perda 
inflacionária e a necessidade de recomposição dos 
subsídios, desde que não destoem dos índices oficiais e do 
reajuste do salário mínimo de que depende mais de 50 
milhões de brasileiros.  

É que. 



Segundo pesquisa divulgada em 29 de novembro de 
2017 pelo IBGE1, 50% dos brasileiros recebem por mês, em 
média, 15% a menos que o salário mínimo. O 
levantamento foi feito ao longo de 2016 com base no PNAD, 
mostrou que dos quase 100 milhões de trabalhadores, 44 
milhões recebiam em média R$ 747,00 por mês.  

De igual sorte, deve conviver em plena harmonia 
com essas necessidades e valorização das carreiras públicas 
o princípio da solidariedade e da responsabilidade social 
dos Poderes da República, uma vez que é a sociedade a 
verdadeira titular da Soberania. 

Assim, causa espécie e furor à sociedade brasileira, 
que tomando como parâmetro o percentual do aumento do 
salário mínimo de 2017 para 2018, que foi de 1,81%, e o 
índice oficial da inflação (IPCA) de 2,95%, temos que aceitar 
passivamente o percentual de reajuste do Judiciário e seus 
consectários, de 16,38, que notadamente viola os princípios 
da razoabilidade, da proporcionalidade e dos objetivos da 
República Federativa do Brasil em construir uma sociedade 
livre, justa e solidária e reduzir as desigualdades sociais. 

Ao revés.  

A soberania Popular pressupõe igualmente a 
participação e consideração da opinião da sociedade sobre 
valores que ela mesma irá subfinanciar com tributos e 
impostos. 

Nesse sentido, é o presente Direito de Petição de 
titularidade de qualquer cidadão, o promotor por 
                                                           

1 https://g1.globo.com/economia/noticia/metade-dos-trabalhadores-brasileiros-
tem-renda-menor-que-o-salario-minimo-aponta-ibge.ghtml 



excelência do princípio constitucional da participação 
popular, na medida em que exige do Poder Público uma 
postura razoável e proporcional não somente em relação a 
situação fiscal do país, como de respeito a opinião da 
sociedade, verdadeira titular do mandato conferido aos 
Poderes da União. 

 

III - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO 
PEDIDO 

 

A)     PRESSUPOSTOS DO REAJUSTE DOS SUBSÍDIOS 

DOS MINISTROS DO STF NÃO OBSERVADOS 

 

Repisamos que não se desconsidera a importância do 
Poder Judiciário (dos agentes públicos e dos agentes 
políticos), e uma boa remuneração, muito menos a perda 
inflacionária e a necessidade de recomposição dos 
subsídios, desde que não destoem dos índices oficiais e do 
reajuste do salário mínimo de que depende mais de 50 
milhões de brasileiros.  

Segundo pesquisa divulgada em 29 de novembro de 
2017 pelo IBGE2, 50% dos brasileiros recebem por mês, em 
média, 15% a menos que o salário mínimo. O levantamento 
foi feito  ao longo de 2016 com base no PNAD, mostrou que 

                                                           
2 https://g1.globo.com/economia/noticia/metade-dos-trabalhadores-brasileiros-

tem-renda-menor-que-o-salario-minimo-aponta-ibge.ghtml 



dos quase 100 milhões de trabalhadores, 44 milhões 
recebiam  em média  R$ 747,00 por mês.  

Dessarte deve conviver harmonicamente com essas 
necessidades de reajuste do Judiciário e seus reflexos, com o 
princípio da solidariedade e da responsabilidade social 
dos Poderes da República, uma vez que é a sociedade a 
verdadeira titular da Soberania. 

Assim, temos que os pressupostos desejáveis do 
reajuste dos subsídios dos ministros do STF, dados os 
reflexos que produzem nos Estados da Federação, no 
Ministério Público da União (MPU) (que engloba: 1º: Os 
seguintes ramos: a) O Ministério Público Federal (MPF); b) 
O Ministério Público do Trabalho (MPT); c) O Ministério 
Público Militar (MPM); d) O Ministério Público do Distrito 
Federal e Territórios (MPDFT). E 2º: Os Ministérios Públicos 
dos Estados (MPE)).   

E seus reflexos na isonomia “salarial” entre os Três 
Poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário, disposto no 
art. artigo 37, inciso XII, da Constituição Federal de 1988, 
verbis:  

 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário 

não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 

 

Portanto, os pressupostos de reajuste dos subsídios 
devem ser a razoabilidade e a proporcionalidade, uma vez 
que tomando como parâmetro o percentual do aumento do 



salário mínimo de 2017 para 20183, que foi de 1,81%, e o 
índice oficial da inflação (IPCA), medido pelo IBGE4 (vide 
art. 2º, § 1º, “a” da Lei nº 8.383/91) de 2,95%, temos que o 
percentual de reajuste do Judiciário e seus consectários, de 
16,38%, viola, por qualquer vetor em que se vislumbre, os 
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da 
moralidade administrativa e dos objetivos da República 
Federativa do Brasil em construir uma sociedade livre, 
justa e solidária e reduzir as desigualdades sociais.  

 

B) DAS CONSEQUÊNCIAS DO REAJUSTE E DO 
PREJUÍZO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

  

A adoção desse reajuste além de agravar ainda mais a 
crise político-econômica do país, também aumentaria a 
concentração de renda do país, sendo que, como exemplo 
do reflexo, o Estado do Rio de Janeiro elevaria sua folha 
mensal de pagamentos em, no mínimo, R$ 224 milhões. 

Também o Conselho Superior do Ministério Público 
Federal5 (CSMPF) aprovou ontem (10 de agosto de 2018), 
por unanimidade, o orçamento do MPF para o ano de 2019, 
incluindo reajuste de 16,38% para todos os procuradores da 
República, a exemplo do que fizeram os ministros do STF; 
caso o reajuste seja confirmado pelo Congresso, o salário de 
um procurador da República deve superar os R$ 33 mil; 
                                                           

3 https://economia.uol.com.br/empregos-e-
carreiras/noticias/redacao/2018/01/01/salario-minimo-r-954-entra-em-vigor-2018.htm 

4 https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2013-agencia-de-
noticias/releases/19447-ipca-sobe-0-44-em-dezembro-e-fecha-2017-em-2-95.html 

5 https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/364827/MPF-segue-ministros-do-
Supremo-e-aumenta-sal%C3%A1rios-em-1638.htm 



com isso, 80,2% de todo o orçamento do MPF - que para 
2019 é de R$ 4,067 bilhões - passa a ser destinado ao 
pagamento de salários. 

O melhor conceito de patrimônio público é o 
conjunto de bens, direitos e valores pertencentes a todos os 

cidadãos forma o patrimônio público e social do Brasil.  

Ipso facto, os princípios éticos, por exemplo, embora 
não sejam bens, fazem parte do patrimônio moral de nossa 
sociedade, deve ser protegidos pelo Estado e observados 
por todos os agentes públicos. 

Da mesma forma, o dinheiro público deve ser bem 
cuidado e aplicado. Por isso, existem princípios 
constitucionais que orientam sua utilização. Um exemplo 
de uso desse dinheiro é o respeito à moralidade 
administrativa pela redução das desigualdades sociais. 

Portanto, contribui para a concentração de renda se 
tomados os dados do IBGE6 sobre o tema, em que 10% da 
população concentrava 43,3% da renda do país em 2017, 
considerando apenas os 1% que ficam no topo, a renda 
média do brasileiro foi de R$ 27.213 por mês - 36,1 vezes a 
média recebida pela metade mais pobre da população, que 
ganhava R$ 754 por mês. A desigualdade é maior na região 
Nordeste, onde a razão foi de 44,9 vezes, e menor na Sul. 

O que é inadmissível, desarrazoado e 
desproporcional. 

                                                           
6 https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/04/11/concentracao-renda-

ibge.htm 



Ao menos neste momento em que passa o país por 
crise fiscal, política e econômica. 

 
C) DO PREENCHIMENTO DA REGRA MATRIZ DE 

INCIDÊNCIA DAS LEIS E/OU DE REGRA 

CONSTITUCIONAL 

 

Observa-se a existência de um consenso na literatura 
pesquisada de que a accountability é um subconjunto da 
democracia, pois como afirmam Anastasia & Melo (2002), 
apesar da controvérsia suscitada pelo último conceito esta 
diz respeito à, no mínimo, “processos através dos quais 
cidadãos comuns exercem um grau relativamente alto de 
controle sobre líderes”. 

Esse é o caso da petição. 

Notadamente a obrigação do governante ou quem 
administre dinheiro público/ ou tenha dever apresentar 
projeto de lei de iniciativa privativa quanto à seus 
próprios subsídios, de prestar contas dos seus atos, com 
suficiente transparência para que a cidadania (sociedade 
brasileira) possa avaliar sua proposta e, mediante 
procedimentos democráticos, ratificá-las ou rechaçá-la. 

Assim, o preenchimento da regra matriz de 
incidência das leis e/ou de regra constitucional disposto no 
arts. 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal “controlável” 
pela sociedade, verbis:  

 



CAPÍTULO IX 

DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO  

Seção I 

Da Transparência da Gestão Fiscal 

        Art. 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos 
quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de 
acesso público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes 
orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo parecer 
prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o 
Relatório de Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses 
documentos. 

 § 1o   A transparência será assegurada também 
mediante:                     (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, 
de 2016) 

        I – incentivo à participação popular e realização de audiências 
públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos 
planos, lei de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos;                 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 
2009). 

         II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 
público;                 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

         II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 
execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso 
público; e                (Redação dada pela Lei Complementar nº 156, de 
2016) 

        III – adoção de sistema integrado de administração financeira e 
controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo 
Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-
A.                 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 
2009)              (Vide Decreto nº 7.185, de 2010) 

         § 2º  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e 
fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo 
órgão central de contabilidade da União, os quais deverão ser 
divulgados em meio eletrônico de amplo acesso 
público.                (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016) 

§ 3o  Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na 
periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão, 
as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico 
centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, de 
que trata o § 4o do art. 32.                   (Incluído pela Lei 
Complementar nº 156, de 2016) 



§ 4o  A inobservância do disposto  nos §§ 2o e 3o ensejará as 
penalidades previstas  no § 2o do art. 51.                 (Incluído pela Lei 
Complementar nº 156, de 2016) 

§ 5o  Nos casos de envio conforme disposto no § 2o, para todos 
os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
cumprem o dever de ampla divulgação a que se refere o 
caput.              (Incluído pela Lei Complementar nº 156, de 2016) 

§ 6o  Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos 
autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e 
fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de 
execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo 
Poder Executivo, resguardada a autonomia.                  (Incluído pela 
Lei Complementar nº 156, de 2016) 

        Art. 48-A.  Para os fins a que se refere o inciso II do parágrafo 
único do art. 48, os entes da Federação disponibilizarão a qualquer 
pessoa física ou jurídica o acesso a informações referentes 
a:                 (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009). 

        I – quanto à despesa: todos os atos praticados pelas unidades 
gestoras no decorrer da execução da despesa, no momento de sua 
realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao 
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço 
prestado, à pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento e, 
quando for o caso, ao procedimento licitatório 
realizado;                  (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 
2009). 

        II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a 
receita das unidades gestoras, inclusive referente a recursos 
extraordinários.                  (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 
2009). 

       Art. 49. As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo 
ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no respectivo Poder 
Legislativo e no órgão técnico responsável pela sua elaboração, para 
consulta e apreciação pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

        Parágrafo único. A prestação de contas da União conterá 
demonstrativos do Tesouro Nacional e das agências financeiras 
oficiais de fomento, incluído o Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social, especificando os empréstimos e financiamentos 
concedidos com recursos oriundos dos orçamentos fiscal e da 
seguridade social e, no caso das agências financeiras, avaliação 
circunstanciada do impacto fiscal de suas atividades no exercício. 

 

 

Presente, portanto, dentro da regra matriz de 
incidência da Lei ou regra constitucional os requisitos de 



ausência de incentivo à participação popular e/ou 
realização de audiências públicas, durante os processos de 
elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamentos de transparência da gestão 
fiscal, para consulta e apreciação pelos cidadãos e 
instituições da sociedade, a fortiori, deveria no pré-
planejamento, como é o caso de envio de proposta de 
reajuste dos subsídios dos Ministros do STF. 

Como tais “direitos de consulta e opinião” se fazem 
ausentes, na medida em que os reajustes aprovados são 
desproporcionais, desarrazoados, e violam a moralidade 
administrativa por aumentarem a concentração de renda e 
não cumprem os objetivos da República Federativa do 
Brasil em reduzir as desigualdades sociais e construir uma 
sociedade justa e solidária. 

Então, a única conclusão lógica a que se chega é sua 
RECONSIDERAÇÃO E POSTERGAÇÃO por um prazo 
de 12 meses, até que a estabilidade fiscal-econômica e 
política retorne aos patamares que permitam um retorno ao 
crescimento e diminuição do desemprego no país. 

 

D) DA CONCESSÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA 

 
Nos termos do art. 301, do Código de Processo Civil e em 

face da gravidade e das consequências ao patrimônio 
público e a presença do fumus boni juris e periculum in mora 

do envio do projeto de lei de iniciativa privativa do STF, ao 



Ministério do Planejamento ao Congresso Nacional, requer 
o deferimento da tutela de urgência para sobrestar o 
andamento do ato administrativo ao Ministério do 
Planejamento. 

 

IV - DOS REQUERIMENTOS 

 

a) A intimação do Ministério Público na forma do 

artigo 4ª da Lei 4.717/65; 

b) O deferimento da gratuidade; 

c) O deferimento da tutela de urgência, nos termos 

do art. 301, do CPC, para sobrestar o andamento 

do ato administrativo; 

 

V - DOS PEDIDOS 

 

Ex positis, pede-se PRELIMINARMENTE seja sustado 
o andamento do ato administrativo e no mérito a 
confirmação com a PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial 
para RECONSIDERAÇÃO DESTA EGRÉGIA CORTE, em 
procrastinar o referido reajuste, pelo menos por 12 meses, 
por violação ao patrimônio público e aos princípios da 
razoabilidade, da proporcionalidade, da moralidade 
administrativa e dos objetivos da República Federativa do 
Brasil em construir uma sociedade livre, justa e solidária e 



reduzir as desigualdades sociais, todo protegidos pelo 
presente direito de petição. 

 

 

RES PUBLICA 

FIAT JUSTITIA 

 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 13 de agosto de 2018. 

CARLOS ALEXANDRE KLOMFAHS 

[assinatura por certificado digital] 

OAB/SP Nº 346.140. 
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