
Valorização da Magistratura 

da União
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Pauta de Reivindicações 

(AGE/Outubro/2012)
 Recomposição integral das perdas inflacionárias

do subsídio (28,86%);

 Pagamento do passivo do auxílio-alimentação;

 Implantação do adicional por tempo de
serviço/jurisdição;

 Alinhamento remuneratório entre a Magistratura
Federal e o Ministério Público da União e as
Magistraturas Estaduais;

 Implantação do direito à ajuda de custo para
moradia, nas localidades em que não houver
residência oficial (art. 65, II, LOMAN)

 Uniformização do Auxílio-Saúde nos patamares
praticados no STF e STJ

 Retribuição pelo exercício de funções
administrativas extraordinárias (tais como
substituições) ou diretivas



Medidas de Tencionamento

(AGE/Outubro/2012)

 Não participação da Semana de 

Conciliação

 Paralisação de 2 dias (7 e 8 de 

novembro)

 Entrega das Funções Administrativa 

não-remuneradas, exceto direção do 

foro



Contextualização...



Revisão Geral Anual: 
desrespeito ao artigo 37, inc. X, da CF/88

“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 índice” (artigo 37, inc. X, da CF/88)
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Violação Sistemática à Constituição

• Desde a sua adoção, em
2005, o valor do subsídio foi
revisto uma única vez,
acumulando perdas da ordem
de 28,86%

• Todo ano tem sido intenso o
desgaste para reajustar o
valor do subsídio, com grave
ameaça da própria
independência do Judiciário

Por que não aceitar a 
proposta de 5+5+5?

• Tal proposta congela um valor
defasado do subsídio

• Os percentuais oferecidos não
repõem a inflação passada,
nem garantem sequer a
correção da inflação futura

• Haverá um risco de
desvalorização do subsídio a
partir de 2015, dado o cenário
de incerteza (gastos com a
Copa e Olimpíada, novo
governo etc.)



Passivo do Auxílio-Alimentação:
desrespeito à autonomia do Judiciário

“Considerando que não há qualquer provimento judicial nestes

autos suspendendo a Resolução nº 133, de 21 de junho de 2011,

do Conselho Nacional de Justiça, que permanece integralmente

válida e apta a produzir seus regulares efeitos, e tendo em vista

que o mero ajuizamento de uma ação não acarreta um obstáculo

ao cumprimento de normas jurídicas em vigor, defiro a expedição

de certidão nos termos em que requerida, a fim de que nela

conste a seguinte informação: „não existe óbice ao cumprimento

integral do disposto na Resolução nº 133, de 21 de junho de

2011, do Conselho Nacional de Justiça, especialmente quanto

aos efeitos financeiros pretéritos dos direitos por ela

assegurados‟” (Min. FUX – STF)
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O Grave Risco à Autonomia Orçamentária do Judiciário

• Apesar das decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho da Justiça
Federal, o pagamento do passivo do auxílio-alimentação dos juízes federais está
sendo inviabilizado pela SOF e AGU, sem justificativa legítima

• As várias medidas judiciais tomadas para questionar o mérito das decisões proferidas
pelo CNJ e pelo CJF têm sido indeferidas pelo STF, não havendo qualquer óbice
concreto para o pagamento da referida vantagem



Simetria Plena: 
desrespeito à decisão do CNJ

“não é possível admitir a configuração do esdrúxulo panorama segundo o

qual, a despeito de serem regidos pela mesma Carta Fundamental e de

terem disciplina constitucional idêntica, os membros da Magistratura e do

Ministério Público brasileiros passaram a viver realidades bem diferentes,

do ponto de vista de direitos e vantagens” (Decisão CNJ no Pedido de

Providências apresentado pela AJUFE)
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Direitos reconhecidos aos 
Procuradores da República e 

negados aos Juízes Federais, apesar 
da decisão do Conselho Nacional de 

Justiça

• Licença-prêmio (3 meses a cada 5 
anos)

• Venda de 1/3 de férias por ano

• Diárias de 1/30 do valor do subsídio

• GEL

• Quintos Incorporados

• Sistema de Saúde próprio

• Ajuda de custo na posse

• Subsídio 5% maior do que o do juiz 
federal recém-empossado

• Maior democracia interna
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Unidade da Magistratura Nacional: 
desrespeito à decisão do STF nas ADIs 3367 e 

3854
“Não encontro nem concebo nenhuma razão lógico-jurídica suficiente 

para legitimar tal disparidade na disciplina de restrições que, impostas a 

certo conjunto de membros de um Poder, o qual é de caráter nacional e 

unitário, se graduam e distribuem segundo critério discretivo que lhe 

nega esse mesmo caráter” – voto do Min. Peluso na ADI 3854/DF
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Vantagens contidas na Resolução CNJ 13/2006 que os juízes estaduais podem receber e 

os juízes federais não recebem

Indenização - comarca de difícil provimento (GEL)

Gratificação pelo exercício de Presidência e Vice-Presidência de Tribunal,

Corregedor e Conselho de Magistratura

Diretoria de Foro

Exercício cumulativo de atribuições

Substituições

Diferença de entrância

Coordenação de juizados

Direção de Escola

Juiz Auxiliar

Participação em turma recursal

Auxílio-funeral



Unidade da Magistratura Nacional: 
desrespeito à decisão do STF nas ADIs 3367 e 

3854
“Não encontro nem concebo nenhuma razão lógico-jurídica suficiente 

para legitimar tal disparidade na disciplina de restrições que, impostas a 

certo conjunto de membros de um Poder, o qual é de caráter nacional e 

unitário, se graduam e distribuem segundo critério discretivo que lhe 

nega esse mesmo caráter” – voto do Min. Peluso na ADI 3854/DF
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Vantagens 
recebidas pelos 

ministros de 
tribunais superiores 

e negadas aos 
juízes federais

Auxílio-moradia 
ou apartamento 

funcional

Cota de 
passagem aérea 

para retorno à 
cidade de origem

Plano de Saúde 
Especial

Gratificação por 
cargos de 

direção 
(presidência, 

corregedoria etc)



Remuneração e Responsabilidade: 
desrespeito ao artigo 39 da CF/88

“A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do 

sistema remuneratório observará: 

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira” (artigo 39, §1º, inc. I, da CF/88) 
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Intoleráveis Distorções

• Atualmente, um analista legislativo
possui uma remuneração líquida
maior do que a de um ministro do
Supremo Tribunal Federal

• A imensa maioria das carreiras de
estado, sobretudo as jurídicas, possui
um regime jurídico mais vantajoso e
atraente do que o da magistratura
federal

• A título de ilustração, em vários
estados, um Procurador de Estado,
recebe subsídio próximo ao valor do
teto, tem direito a gratificação por
diversas atividades, ganha honorários
de sucumbência, tem uma jornada de
trabalho reduzida e ainda pode
advogar

• Enquanto isso, um juiz federal em
final de carreira recebe cerca de R$
16.000,00 (líquidos)



Plano de Carreira para a Magistratura da 

União: 
olhar prospectivo
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Por uma 
carreira 

valorizada e 
respeitada

LOJF

LOMAN

Reforma do 
Judiciário 
(2ª Fase)

Retorno de um ATS ou 
Adicional por Tempo de 

Jurisdição

• Uma carreira como a
magistratura federal,
que é remunerada por
subsídio de parcela
única, precisa de uma
sistema de elevação
orgânica do subsídio.
O retorno do ATS ou
de um adicional por
tempo de jurisdição
seria capaz de
recuperar o sentido
de carreira que
desapareceu com o
regime de subsídio.

Democracia no Poder 
Judiciário

• Participação dos juízes na
administração do
Judiciário, inclusive na
escolha de seus dirigentes


