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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI Nº 2.911, DE 1997
(DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos
de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da
Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus.

(AS COMISSõES
CONSTIT

(ART.
E DE REDA AO - ART. 24,

54) ;

E

DE

•

•

Às Comissões ; Art , 2 4 . 11
Finanças e Tributação (Art,54.RI)
Constituição e Justiça e de Redação .

-
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PRESIDEN E

3 1 / 03 / 97

~OAAJ~ ch~~çayded
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LEI N',29 11 , BE

Altera o percentual de diferença entre u
remuneração dos cargos de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e dos JUíZE 5
da Justiça Federal de Primeiro e SegunJo
Graus .

o PRESIDENTE DA REPUBLlCA ,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei :
Art 1° O total da remuneração dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça
passa a corresponder a 95 % (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal , mantido idêntico referencial entre os cargos de Juizes dos Tribunais
Regionais Federais , de Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos .
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação .
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário , especialmente o parágrafo
único do art, 8° da Lei n° 7.727 , de 09 de janeiro de 1989.
Brasília-DF ,

de

de

JUSTIFICAÇÃO

o

equilíbrio social , pressuposto da estabilidade , exige dos organismos
governamentais respostas eficientes, justas e imediatas para a problemática da prestaç~o
jurisdicional que hoje se afigura como um dos compromissos mais sérios do processo de
democratização do País.
Compõem esse quadro os magistrados que cumprem papel fundamental
na solução das lides , procurando atender a contento à expectativa das partes que buscam a justiça
para dirimir seus conflitos no tocante à jurisdição contenciosa. Também é importante na atuação nos
processos de jurisdição voluntária , na medida em que entre os principais objetivos do juiz está a
presteza de sua atuação com eficiência, eficácia e celeridade .
Nesse sentido, cresce o nível de eXlgencia dos jurisdicionados ,
enquanto a cobrança da opinião pública em geral vem-se acentuando, dia-a-dia. Em conseqüência ,
aumenta ainda mais a responsabilidade daqueles que detêm o munus público de distribuir justiça .
A remuneração de um Juiz Federal Substituto , que equivalia à de um
Procurador da República em início de carreira, ficou defasada com o advento das Leis nO 7.725, de
06/01/89, nO 8.273, de 18/12/91, e nO 9.031 , de 13/04/95, que elevaram os vencimentos dos membros
do Ministério Público da União.

o fato vem gerando descontentamento entre os magistrados que, como

•

é cediço , exercem relevantes funções do Estado, imprescindível à consecução de seus fins e o árduo
labor diuturno que dispensam merece valorização , sob pena de desequilíbrio entre cargos de mesma
importância, embora pertencentes a esferas de poder distintas, para não dizer da necessidade de
estímulo para a carreira da magistratura . Impende, portanto, proceder a ajuste em relação à diferença
de remuneração entre estes magistrados federais , que hoje é de 10% de um para outro grau de
jurisdição, conforme determinação expressa no parágrafo único do art. 8° da Lei nO 7.727 , de
09/01/89 . A medida ora proposta pretende reduzir este percentual diferenciador para 5% do cargo de
Juiz de Tribunal Regional Federal para o de Juiz Federal e igual percentual deste em relação ao de
Juiz Federal Substituto. Igual gradação deve ser adotada para os Ministros do Superior Tribunal de
Justiça em relação aos membros do Supremo Tribunal Federal , considerando que a alteração destes
percentuais ocorre sempre de maneira uniforme e geral.
Por derradeiro , releva destacar que a providência decorrente da
proposta formulada no presente anteprojeto de lei encontra disponibilidade de recursos para o fim a
que se propõe.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

,.",

CONSTITUIÇAO
,

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
... " " " " " " " " ." " " ." " . " . " "

" "

.

""" """"""""""""" " """" "" " """ "" """ "" """" """""" " """" """" "" "" """"""" " "" "" "" "" """ """ "" """ " "

,

TITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
" "" " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

,

CAPITULO IH
Do Poder Judiciário

-

SEÇAO I
Disposições Gerais
" " """ " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " " "" "" " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " "

Art. 96. Compete privativamente:
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "" " " " " " " " " .. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " """ " " " " "" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

•

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de nlembros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos
de seus Inembros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias ~
...................................................................................................................................................................................... . ................................
.. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. ..

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 7.727 DE 09 DE JANEIRO DE 1989

DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO INICIAL
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E
SUA INSTALAÇÃO, CRIA OS RESPECTI,
VOS QUADROS DE PESSOAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS .
.. .... .. .. .. . .. . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .... .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. .... .. .. .. .. .. .. . .. ..

Art. 8° - Ficam criados 74 (setenta e quatro) cargos de Juiz de
Tribunal Regional Federal, que serão providos, na composição inicial,
de acordo com o estabelecido no Art. 3° desta Lei.
Parágrafo único. O vencimento e a verba de representação
dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais corresponderão a 900/0
(noventa por cento) do vencimento e da verba de representação dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça mantido idêntico referencial
entre as demais categorias da carreira .
.. .. . " ............................................................................................................................ " ........................................................................................ .
.. .. .. .. .. . . . .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..

•

.. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ..

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVO
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LEI N° 7.725 DE 06 DE JANEIRO DE 1989

DISPÕE SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.
"""""""" """ " """"" "" " """ " " " """" """" """""" " """ """"" "" """""" "" " " """" " "" """ "" "" """" """" """" "" " "" " " " "" " "" " " """ "" """ " "

Art. 10 - A remuneração e a verba de representação devidas aos
membros do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a partir de 10 de novembro de 1988, passam a ser as
constantes do Anexo desta Lei.
* Prejudicado pelo tempo.
" " "" " " " " " " " "" " " " " " " " " " " " " "

.. " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

"" """ "" "" " " " " " " " """ "" """ " """"" """" """" "" """ "" "" """" """ """" "" """ " "" """"" "" "" "" """" "" """"" "" """" " "" "" " " " "" " "" """" "

LEI N° 8.273 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1991

-

DISPOE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - É concedido aos Membros do Ministério Público da
União adiantamento no valor de 350/0 (trinta e cinco por cento), calculado sobre o vencimento básico e a verba de representação mensal, vigentes no mês itnediatamente anterior ao da publicação desta Lei, fixado pela Lei número 8.230, de 9 de setembro de 1991, corrigidos pelos reajustes gerais.
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"LEGISLAÇÃO crr ADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"
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Art. 2 - A verba de representação mensal dos Membros do Mi- ~
nistério Público da União, constante do Anexo da Lei número 7.725,
de 6 de janeiro de 1989, será acrescida em 12% (doze por cento), 70/0
(sete por cento), 40/0 (quatro por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente, para os cargos descritos nos itens I, lI, lU e IV.
·...............................................................................................................

"'J'

·............................................................ .......................................... ....... . .

LEI N° 9.031, DE 13 DE ABRIL DE 1995

- SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
DISPOE
,
,
MEMBROS
DO MINISTERIO PUBLICO DA
- ,
UNIAO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.
~

Art. 10 - O vencimento básico dos membros do Ministério PÚblico da União, a partir de 10 de fevereiro de 1995, é o constante dos
itens I, 11, 111, e IV do Anexo desta Lei.
Parágrafo único. A verba de representação dos membros do
Ministério Público da União é a constante do Anexo da Lei número
7.725 , de 6 de janeiro de 1989, com as modificações introduzidas
pelo Art. 20 da Lei número 8.273 , de 18 de dezembro de 1991 .
·.............................................................................................................. .
.. .......... ..... . . .. .. ................... ...... ........................ ............... ...... .. ..... .. . .........
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Brasília ,

J I de março de 1997

Senhor Presidente ,
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos
ilustres membros das Casas do Congresso Nacional , de acordo com o disposto no art.
96 , li , da Constituição Federal , o incluso projeto de lei , que altera o percentual de
diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça
e dos Juízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, acompanhado da
justificação em anexo.
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Ministro BUENO DE SOUZA
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho da Justiça Federal

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO . Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

CÃMARA DOS DEPUTADOS
E R R A TA

..
..

(Republica-se em virtude de novo despacho do Sr. Presidente:)
ONDE SE

L~:

PROJETO DE LEI Nº 2.911, DE 1997
(DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça
Federal de Primeiro e Segundo Graus.
(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24, 11)

DE

CONSTITUIÇÃO

E

LEIA-SE:
PROJETO DE LEI Nº 2.911, DE 1997
(DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça
Federal de Primeiro e Segundo Graus.
(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24, 11)

E

ART.

54);

E

DE

,

•
I

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COORDENAÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES
Memorando nO 34/98-CCP
Brasília-DF, 23 março de 1998.

Do Diretor da Coordenação de Comissões Permanentes

À Senhora Secretária da Comissão de Finanças e Tributação

Senhora Secretária

Tendo em vista despacho do Sr. Presidente no Requerimento de autoria do Deputado Arnaldo Madeira, em anexo, solicito os préstimos de V. Sa . no
sentido de apensar o Projeto de Lei nO 2.980/97 ao de nO 2.911/97 , juntando ao processo este expediente.

Atenciosamente,

-== .

CíCERÜROD~GU
- Diretor-

GER 3.17. 23 .004-2 (JUN/96)

D

t,. .

,
CÂMARA

DOS

DEPUTAD(

Defiro a apensação, nos termos do artigo 142 do
RICO. Apense-se o PL. nO 2.980/97 ao PL. nO
2.911/97.
Oficie-se ao Requer
após,
\
publique-se.
Em clOI C 3 198.

~I~~N

E

R E QUE R I M E N T O

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 142 do Regimento Interno,
a apensação do Projeto de Lei n° 2.980, de 1997, ao Projeto de
Lei n° 2.911, de 1997.

Sala das Sessões,

GER 3.1723004-2 (JUN/96)

em !~

de março de 1998.

Revejo o despacho aposto ao PL

nO 2.9.11197. para que a

Comissão de Finanças e Tributação manifeste-se , também ,

quanto ao mérito . Oficie-se à Comiss60 Requerente e
após, publique-se.
c AM A R A o o S o E P U T A o o S

Em J-D I D'5 l er}

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIE

Of. P-n o 40/97

Brasília, 29 de abril de 1997.

Senhor Presidente,

Tramita nesta Comissão o PL nO 2.911/97 , do Superior
Tribunal de Justiça, que "altera o percentual de diferença entre a remuneração dos
cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de
Primeiro e Segundo Graus" ,

para exame de adequação financeira e orçamentária .

Consta do despacho da Mesa que à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação
caberia se manifestar quanto à admissibilidade e mérito.
Entendendo ter havido equívoco na distribuição da matéria,
solicito de V. Exa. revisão do referido despacho, para que esta Comissão possa se
manifestar não só quanto à adequação, mas , também , quanto ao mérito, nos termos do
art. 32 , IX, i, do R.I.

Cordiais Saudações ,

/lJ@lJ~

iliz CARLOS HAULY

Deputado

Presidente

A Sua Excelência o Senhor

Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

GER 3. 17.23.004·2 · (NOV/95)

I

Defiro. Apens;e
RICD o PL ~ -:e,,, n 0 s tennos do art. 142 do
n~. 98 2l97 ao PL nO 2.911/97
.
OficIe-se a Requerente e. após. publi
y

CÂM ARA

DOS

DEP UTA DO S

......

,

,

~p~s

Em.:>:) /0 3 f 98.

R E QU E R I M E N T O

"l.'"

,)

11

@V
J

.

~c
~

_ ,
"/

.......... ~~. .'"

Dep uta dos :
Exc ele ntís sim o Sen hor Pre sid ent e da Câm ara dos

nto Int ern o,
Req uer emo s, nos term os do Art . 142 do Reg ime
7, ao Pro jeto de
a ape nsa ção do Pro jeto de Lei n° 2.9 82, de 199
Lei n° 2.9 11, de 199 7.

Sal a das Ses sõe s, em .26 de mar ço de 199 8.

/

..

_ - --

bif :V AL DA

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)

Defiro. Apense-se, nos tennos do art. 142 do
RI~~~ o \ PL n'J 2.981/97 ao PL n ') 2.911/97 .
CÂM ARA

DOS

DEP UTA DO !

OficIe-se a Requerente e. após. publique-se.

Em).:j / 03 / 98.

R E QU E R I M E N T O

Dep uta dos :
Exc ele ntís sim o Sen hor Pre sid ent e da Câm ara dos

nto Int ern o,
Req uer emo s, nos term os do Art . 142 do Reg ime
7, ao Pro jeto de
a ape nsa ção do Pro jeto de Lei n° 2.9 81, de 199
Lei n° 2.9 11, de 199 7.

Sal a das Ses sõe s, em. ,i6d e mar ço de 199 8.

)

J)eP.

GER 3.17.2 3.004 -2 (JUN/96)

------bi6 VA -LD A G.

~GNgZES

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 2.911, DE 1997

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou , pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
do Projeto de Lei 2.911/97 , e dos apensados PL nOs 2.981/97 , 2.982/97 , e, com
emenda , 2.980/97 nos termos do parecer do relator, Deputado Max Rosenmann , contra
o voto dos Deputados Messias Gois, Manoel Castro e Israel Pinheiro. Absteve-se de
votar o Deputado Vanio dos Santos.
Estiveram

presentes

os

Senhores

Deputados

Germano

Rigotto ,

Presidente; Fetter Júnior e Júlio Cesar, Vice-Presidentes; Augusto Viveiros , Manoel
Castro , Messias Góis, Osório Adriano, Arnaldo Madeira, Luiz Carlos Hauly, Max
Rosenmann , Silvio Torres, Edinho Bez, Gonzaga Mota, Hermes Parcianello, Pedro
Novais, Firmo de Castro, Vanio dos Santos, Zaire Rezende, Félix Mendonça. Israel
•

Pinheiro, José Augusto, José Carlos Vieira , Luciano Castro, Paulo Mourão, Paulo
Ritzel e Coriolano Sales.

998.

S la da Comissão,

~

(}URQUN
Deputado Gt""-HJIUI
nte \
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PROJETO DE LEI N° 2.980, de 1997

EMENDA ADOTADA - CFT

Suprima-se o art.2°, do PL n° 2.980, de 1997.

~ala da Comissão,

" 20

Deputado GER
Presi
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Projeto de Lei N.o 2.911, de 1997
(apensos os PL's N.o 2.980/97,2.981/97 e 2.982/97)

"Altera o percentual de diferença entre a
remuneração dos cargos de Ministros do Superior
Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal
de Primeiro e Segundo Graus. "

SUPERIOR TRIBUNAL DE
Autor
JUSTiÇA
Relator: Deputado MAX ROSENMANN

I - RELA TÓRIO

o projeto de lei em exame, de autoria do Superior Tribunal de Justiça,
estabelece que o total da remuneração dos seus Ministros passa a corresponder a
950/0 (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Supremo Tribunal FederaL mantido idêntico referencial entre os cargos de
Juízes dos Tribunais Regionais Federais, de Juízes Federais e Juízes Federais
Substitutos.

o art. 3° do projeto revoga as disposições em contrário, especialmente
o parágrafo único do art. 8° da Lei n.o 7.727, de 09 de janeiro de 1989, que
estipulava em 10% a diferença de remuneração entre os diversos níveis da
Justiça Federal.
Ao projeto original foram apensados os PL's N.o 2.980/97, 2.981/97 e
2.982/97, de autoria do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal
Militar e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
respectivamente, todos com o objetivo de promover exatamente as mesmas
alterações nas remunerações de seus respectivos Ministros e Juízes.
Originalmente distribuída à Comissão de Finanças e Tributação, para
dar parecer somente quanto à adequação financeira e orçamentária, o despacho
foi posteriormente revisto por solicitação do ilustre Presidente, Dep. Luiz Carlos
Hauly, cabendo agora à Comissão de Finanças e Tributação pronunciar-se
também quanto ao mérito da proposta. Por requerimento apresentado nos termos

, ~~
~
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regimentais, os projetos se encontram em regime de urgência. Aberto e esgotado
o prazo de cinco sessões, não foram apresentadas emendas.
Durante a discussão da matéria, ocorrida na reunião ordinária desta
Comissão realizada no dia 27 de agosto de 1997, o nobre Deputado Vânio dos
Santos sugeriu a supressão do art. 2°, do PL n.o 2.980/97, que mantém inalterada
a gratificação por audiência concedida pelo Decreto-Lei n.o 5.452/43 aos j uízes
classistas da Justiça do Trabalho.

11- VOTO DO RELA TOR
Do ponto de vista fmanceiro e orçamentário, nada há que se contestar
a qualquer dos projetos ora em exame. O Plano Plurianual (Lei n.O 9.276, de 09
de maio de 1996), para o quadriênio 1996/1999, não faz referência à matéria em
tela, nada havendo lá que possa constituir obstáculo à sua aprovação.
Quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n° 9.473 , de 22 de
julho de 1997), a maioria dos dispositivos relacionados com despesas de pessoal
e encargos na União (arts. 47 a 53) refere-se a condições para a abertura de
novas vagas ou ao preenchimento das vagas já existentes. Há, porém, que se
considerar duas exigências estabelecidas naqueles dispositivos, ambas
observadas pelos projetos em tela:

•

I) o art. 50 detennina que "no exercício financeiro de 1998, as despesas com
pessoal ativo e inativo, dos três Poderes da União, observarão o limite
estabelecido na Lei Complementar nO 82, de 1995";
2) o § 1° do art. 47 exige que "os Poderes Legislativo e Judiciário, assim como
o Ministério Público da União, observarão o cumprimento do disposto neste
artigo, bem como no art. 3°, § 3°, VIf' , o que significa que não podem ser
criadas novas vagas além daquelas j á publicadas até 31 de agosto de 1997 e
que deve-se incluir, quando for o caso, o detalhamento, por unidade
orçamentária da administração pública federal que destine recursos para
entidades de previdência fechada, do valor de suas contribuições a título de
patrocinadores.
Vejamos, em primeiro lugar, o problema do limite imposto para as
despesas de pessoal pela Lei Complementar n.O82/95, fixado em 60% (sessenta
por cento) das receitas correntes líquidas. Sabemos que, para o exercício de
1997, o total de receitas correntes foi previsto em 182,73 bilhões de reais, de
onde se devem subtrair as transferências a Estados, Distrito Federal e

, ~'~
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Municípios (33 ,54 bilhões) e os beneficios previdenciários (46,89 bilhões), para
se encontrar a chamada " Receita Corrente Líquida". Esta, portanto, estaria
fixada em 102,30 bilhões de reais e, tendo em vista que as despesas de pessoal
da União nos três Poderes foram estabelecidas em 45 ,06 bilhões de reais,
encontra-se o percentual de 440/0 (quarenta e quatro por cento) das receitas
correntes líquidas, muito abaixo portanto do limite de 600/0 previsto na já
mencionada Lei Complementar n.o 82/95 .
Quanto à segunda exigência estabelecida pela LDO, os projetos não
criam novas vagas, nem mesmo dispõem sobre a ocupação das vagas
previamente existentes. No caso em exame, discutem-se tão-somente diferenças
de remuneração daqueles que já são titulares dos cargos. Também não há
qualquer referência à destinação de recursos para entidades de previdência
fechada. Como podemos ver, foram observadas todas as exigências da LDO.
A lei orçamentária anual, por sua vez, também não constitui qualquer
empecilho à aprovação dos projetos. Não se pode exigir que o orçamento já
contenha previsão de recursos para uma despesa que ainda não foi autorizada
em lei. Somente depois de aprovada a norma, poderá o Congresso alterar as
dotações próprias do Poder Judiciário, para acomodar a nova situação, coisa que
é feita de forma corriqueira na Comissão Mista de Orçamentos por meio de
créditos adicionais, nos termos do disposto no art. 166 da Constituição Federal.
No mérito, não podemos deixar de estar de acordo com uma
proposição que tenha por objetivo minorar distorções que levam magistrados
brasileiros a uma remuneração desvantajosa em relação a inúmeros outros
servidores públicos.
nível de responsabilidade e a carga de trabalho que lhes
recai sobre os ombros justificaria salários bem mais elevados, como aliás
acontece em quase todos os países do mundo, mas sabemos das dificuldades
inerentes a uma elevação salarial exclusiva para os magistrados, que se tomaria
inviável diante de vinculações e repercussões diversas em outras carreiras. A
solução de reduzir os percentuais que separam os níveis judiciais nos parece
assim tão justa quanto viável.

°

Devemos, fmalmente, examinar a sugestão de supressão do art. 2° do
PL n. O 2.980/97. Somos de opinião que
nobre Dep. Vânio dos Santos está
certo, quando afirma que a redação desse dispositivo se presta a uma
interpretação dúbia e autoriza uma discrimmação inaceitável, razão por que
apresentamos uma emenda de Relator, com o objetivo de suprimir o artigo.

lo
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À vista do exposto, somos pela adequação orçamentária ou financeira
e, no mérito, votamos pela aprovação dos Projetos de Lei N.o 2.911 /97, 2.981 /97
e 2.982/97, e pela aprovação do PL N.o 2.980/97, com a emenda que
apresentamos.

Sala da Comissão, em

ti ~
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AX ROSENMANN
Relator
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Projeto de Lei N.o 2.980, de 1997

"Altera o percentual de diferença entre a
remuneração dos cargos de Ministros do Tribunal
Superior do Trabalho e dos Juízes da Justiça do
Trabalho."

TRIBUNAL SUPERIOR
TRABALHO
Relator: Deputado MAX ROSENMANN
Autor

Emenda de Relator

Suprima-se o art. 2°, do PL N.O 2.980, de 1997.

Sala da Comissão, em

A4
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AX ROSENMANN
Relator

•
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RE QU ER IM EN TO

Req uer urg ênc ia par a apre ciaç ão do Pro jeto de
Lei n° 2.911/97, do Sup erio r Trib una l de Just iça.

Exc elen tíss imo Sen hor Pre side nte da Câm ara dos Dep utad os:

•

rno ,
Req uere mos , nos term os do Art . 155 do Reg ime nto Inte
r Trib una l de
urg ênc ia par a apre ciaç ão do Pro jeto de Lei n° 2.911/97, do Sup erio
o dos carg os de
Just iça, que "alt era o perc entu al de dife renç a entr e a rem une raçã
tiça Fed eral de
Min istr os do Sup erio r Trib una l de Jus tiça e dos Juíz es da Jus
Prim eiro e Seg und o Gra us" .

Sala das Sessões, em !9 de mar ço

,; / . ) '/

de 1998.
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TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.911/97

Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 23/05/97, por CinCO
sessões . Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 03 de junho de 1997.

u.G-~ c. '-'- "c '~.LÚ~
Maria Linda Magalhães
Secretária
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROJETO DE LEI N° 2.911, de 1997
Aprovados:
- o Substitutivo oferecido pelo relator designado para substituir a Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação , ressalvado o destaque.
Mantido:
- o art. 5° do Substitutivo, objeto de destaque para votação em separado;
Não acolhidas:
- as Emendas de Plenário de nOs 1, 2, 3, 4 , 5, tendo em vista que o parecer foi pela
inadequação financeira e orçamentária;
Prejudicados:
- a proposição inicial ;
- os Projetos de Lei de nOs 2.980/97 , 2.981/97 e 2.982/97, apensados.

A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL.

)

Em 26.05.98.

\Nu

j

nna de Paiva
S cretário- eral da Mesa
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 2.911-A, DE 1997
( Do Superior Tribunal de Justiça)
Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior
Tribunal de Justiça e dos Juizes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus. Pendente de
pareceres das Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Redação.

(PROJETO DE LEI N° 2.911 DE 1997, TENDO APENSADOS OS DE N°S 2.980/97,
2.981 /97 e 2.982/97)

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

•

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art . 1° O total da remuneração dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça
passa a corresponder a 95% (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, mantido idêntico referencial entre os cargos de Juízes dos Tribunais
Regionais Federais , de Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos .
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário , especialmente o parágrafo
único do art. 8° da Lei nO 7.727, de 09 de janeiro de 1989.
Brasília-DF,

de

de

2
JUSTIFICAÇÃO

o

equilíbrio social , pressuposto da estabilidade, exige dos organismos
governamentais respostas eficientes, justas e imediatas para a problemática da prestaç~o
jurisdicional que hoje se afigura como um dos compromissos mais sérios do processo de
democratização do País .
ComiJõem esse quadro os magistrados que cumprem papel fundamental
na solução das lides, procurando atender a contento à expectativa das partes que buscam a justiça
para dirimir seus conflitos no tocante à jurisdição contenciosa . Também é importante na atuação nos
processos de jurisdição voluntária , na medida em que entre os · principais objetivos do juiz está a
presteza de sua atuação com eficiência , eficácia e celeridade.
Nesse sentido , cresce o nível de eXlgencia dos jurisdicionados ,
enquanto a cobrança da opinião pública em geral vem-se acentuando, dia-a-dia . Em conseqüência ,
aumenta ainda mais a responsabilidade daqueles que detêm o munus público de distribuir justiça.
A remuneração de um Juiz Federal Substituto, que equivalia á de um
Procurador da República em início de carreira , ficou defasada com o advento das Leis nO 7.725, de
06/01/89, nO 8.273, de 18/12/91 , e nO 9.031 , de 13/04/95, que elevaram os vencimentos dos membros
do Ministério Público da União.

o fato vem gerando descontentamento entre os magistrados que, como
é cediço , exercem relevantes funções do Estado, imprescindível à consecução de seus fins e o árduo
labor diuturno que dispensam merece valorização , sob pena de desequilíbrio entre cargos de mesma
importância, embora pertencentes a esferas de poder distintas, para não dizer da necessidade de
estímulo para a carreira da magistratura. Impende, portanto, proceder a ajuste em relação á diferença
de remuneração entre estes magistrados federais , que hoje é de 10% de um para outro gr~u de
jurisdição, conforme determinação expressa no parágrafo único do art. 8° da Lei nO 7.727, de
09/01/89. A medida ora proposta pretende reduzir este percentual diferenciador para 5% do cargo de
Juiz de Tribunal Regional Federal para o de Juiz Federal e igual percentual deste em relação ao de
Juiz Federal Substituto. Igual gradação deve ser adotada para os Ministros do Superior Tribunal de
Justiça em relação aos membros do Supremo Tribunal Federal , considerando que a alteração destes _
percentuais ocorre sempre de maneira uniforme e geral.
..
Por derradeiro, réleva destacar que a providência decorrente da
proposta formulada no presente anteprojeto de lei encontra disponibilidade de recJ,Jrsos para o fim a
que se propõe.

"LEGISLAÇÃ-Q. CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"
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CONSTITUIÇAO
,

RLPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
................................................................................................................

•

TÍTÚLO IV
DA ORGANIZAÇÃO DO~ PODERES
•.••••••.•••.........•.•••...... . ...•..... _............... . - .•............................ ...... ...... ..........
,

CAPITULOIII
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
••••••••.••••.....•••••••.•.......•....•........••.•....•.... ...•.....••....••.••.........•..•...... ..•.•• •.....

Art.

96. Compete privativamente:

•••••..•..•..•..•....•..•..••.•..•.•....•.....•.......•• •.. ••......• .•.....••....•••..•.......... .......... .....

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
••••••... •.••••••..•...•••..•.••.••.•.•• ••..•. •..••.•..•...•.....•..........•.....................•.••.••.• ..•••

.............................. ................ ..... . ... . .. .. . . .... ....... . . ........... .. . .. . . . . . . .. .. .. .. ..... . ...... ....
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 7.727 DE 09 DE JANEIRO DE 1989
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO INICIAL
DOS TRIB UNAIS REGIONAIS FEDERAIS E
SUA INSTALAÇÃO, CRIA OS RESPECTIVOS QUADROS DE PESSOAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .
......... .................... ............... .. ...... ...... .............. .......... .. ..... .. ..... .. ... ...... .. ... .... .
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Art. 8° - Ficam criados 74 (setenta e quatro) cargos de Juiz de
Tribunal Regional Federal, que serão providos, na composição inicial,
de acordo com o estabelecido no Art. 3° desta Lei.
Parágrafo único. O vencimento e a verba de representação
dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais corresponderão a 900/0
(noventa por cento) do vencimento e da verba de representação dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça mantido idêntico referencial
entre as demais categorias da carreira .
..••.•.•........................................•.................................•..•....•....................•

·.............................................................................................................. .
LEI N° 7.725 DE 06 DE JANEIRO DE 1989
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.....

DISPÕE SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO .

..... 00

.....
N
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N
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·...............................................................................................................
Art. 1° - A remuneração e a verba de representação devidas aos
membros do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a partir de 1ode novembro de 1988, passam a ser as
constantes do Anexo desta Lei.
• Prejudicado pelo tempo,

••...•....•.....................................................................................................

·...............................................................................................................
LEI N° 8.273 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1991
DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS
DOS
,
,
MEMBROS DO MINISTERIO PUBLICO DA
UNIÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5
,

Art. 10 - E concedido aos Membros do Ministério Público da
União adiantament~ no valor de 35% (trinta e cinco por cento), calculado sobre o vencimento básico e a verba de representação mensal, vigentes no mês imediatamente anterior ao da publicação desta Lei, fixado pela Lei número 8.230, de 9 de setembro de 1991, corrigidos pelos reajustes gerais.
Art. 20 - A verba de representação mensal tios Membros do Ministério Público da União, constante do Anexo da Lei número 7.725,
de 6 de janeiro de 1989, será acrescida em 12% (doze por cento), 7%
(sete por cento), 4% (quatro por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente, para os cargos descritos nos itens I, lI, III e IV .
.... ..... .. ... .... ... .... ... .... ... ... ...... ... ... ... ... ........ .. .. .. .. ... ... .... ............... ..... .. .... ... .
................................................................................................................

LEI N° 9.031, DE 13 DE ABRIL DE 1995

DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - O vencimento básico dos membros do Ministério PÚblico da União, a partir de 10 de fevereiro de 1995, é o constante dos
itens I, II, IlI, e IV do Anexo desta Lei.
Parágrafo único. A verba de representação dos membros do
Ministério Público da União é a constante do Anexo da Lei número
7.725, de 6 de janeiro de 1989, com as modificações introduzidas
pelo Art. 20 da Lei número 8.273, de 18 de dezembro de 1991 .
........................................................................... .....................................
.......... .... .. .................. .. .... .... ... .... ........ ...... . ........ .... .-............................... .
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OFICIO N° 70/97-STJ/CJF

BraSília, 31 de março de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos
ilustres membros das Casas do Congresso Nacional , de acordo com o disposto no art.
96, 11, da Constituição Federal , o incluso projeto de lei, que altera o percentual de
diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça
e dos Juízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, acompanhado da
justificação em anexo.
Valho-me .do ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Ministro BUENO DE SOUZA
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho da Justiça Federal
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Defiro a apensação, nos termos do artigo 142 do
RICO. Apense-se o PL. nO 2.980/97 ao PL. nO
2.911/97. Oficie-se ao Requer
após,
publique-se.
'"
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. Excelent1ssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

e

7
Requeremos, nos termos do Art. 142 do Regimento Interno,
a apensação do Projeto de Lei n° 2.980, de 1997, ao Projeto de
Lei n° 2.911, de 1997.

Sala das Sessões,

em/1 de

março de 1998.

, ,

,l... ,

h ......

PROJETO DE LEI N~ 2.980, DE 1997
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Altera o perc~ntual de diferença ~ntre a remuneração dos cargos
de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e dos Juízes da
Justiça do Trabalho.

(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART.
CONSTITUrçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24. lI}

o

P R E S I D E N T E

D A

54);

E

DE

R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art.

1° -

O total da remuneração dos Ministros do

Tribunal Superior ' do Trabalho corresponderá a 95%

(noventa e cinco por

cento) da remuneração total dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
m~

.. _-,- 00 idêntico referencial entre os cargos dos Juízes dos Tribunais

Regionais do Trabalho, dos Juízes do Trabalho Presidentes de Junta de
Conciliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos.
Art. 2° - A gratificação por audiência, a que se refere

o art.

666

do Decreto - Lei n°

5.452,

de 1%5/43; é

mantida no

valor vigente até a data da publicação desta lei.
Art.

3°

- Esta Lei

entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília -DF. ,
Independência e 109 ° da Repúbli ca,

de

de 199

176 °

da
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A estabilidade

~

~

~

O)

N
o
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Estado,

máxl.me do Judiciário,

institucional

exige

dos

a tuaç ão .eficiente , sábia,

pode r es

do

justa e céle-

re , de modo a cumprir a prestação jurisdicional segundo as exigências
do regime democrático.

L J

A magistratura reali·za at ividade fundamental

.3 ~

lução

dos

conflitos

sociais,

procurando ·atender

na so-

satisfatoriamente

à

expectativa dos cidadãos que buscam a justiça para dirimir os conflitos no tocante à

jurisdição cont enciosa ,

desde os Juí zos situados no

ínteiior mais r e mo t o do País às Cortes Supe ri ores.

o reconhecimento,
reit o s

inerentes à

cidadania e

em nível

o

constituc i onal ,

seu amplo e x ercício

dos

di-

tem elevado o

grau de exigência dos jurisdicionados e a cobrança d a sociedade pela
atuação eficiente, eficaz e imediata da justiça, requer endo maior preparo e mais respons abilidade dos magistrados.
A remuneração dos Juízes é uma das preocupações que
.ão pode ser desconsiderada,

para motivar o l.ngresso na carrel. r a dos

bacharéis em direito mais cultos e preparados para o desempenho desse
elevado mister e preservar a independência do magistrado,

com a neces-

sária exação profi ss i o nal , bem assim o acesso a um nível quanto menos
razoável de vida pessoal e familiar.
Assim, os magistrados,

bem come os demais de t ento res

dos poderes do Estado , deveriam perceber valores remuneratórios superiores aos atualmente auferidos. Na ausência . de inciativa nesse senti do,

busca-se,

mento

da

com o anteprojeto de lei aqui o f erec i do , um reescalona-

remuneração

ou t ro gra u de

percebida ,

jurisdição,

de 10%

a pro ximando

a

diferença

(dez por cento)

para 5%

de

um para

(cinco por

cento)
Essa pro posta ajusta-se a o s ditames constituci o nais,
uma vez que o art. 95 , inciso 111, da Constituição Federal , ao assegura a garantia da irredutibilidade de vencimentos dos juízes, determina
a ap l icação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, que
prescreve : na lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre
a maior e a menor remuneração dos servidores públi co s, o bservados como
limites

e

no

âmbito dos

respectivos

poderes,

os

valores

percebidos

como remun eração, em espécie, a qualquer títul o , por ( ... ) Ministros
do Supremo Tribunal Federal". De outra parte, o art. 93 , inciso v ~ da
Consti t uição Federal prevê que "o s vencimentos dos magistrados serão
f i x ados com diferença não superior a dez por cento de uma para outra
\
d as categorias da carreira, não podendo, a título nenhum, exceder os
dos Mi nis t r os do Supremo Tribunal Federal".

Mantém-se, a final , inalterado o val o r da gratificação de que trata o art.

666 do Decreto Lei n°

6.452,

de 1%5/43, p o r

9
ne cessá r io ajustamento dos efeitos financeiros decorrentes da aplicação da l ei .
Blasilia-DF. ,

)0 de

abril de 1997.

RRMR RDR'!!.AN!

Minis ro-Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TITULO 111
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃO I
DisposiçÕes Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

Xl - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a
maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados,
como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os· valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por
membros do Congresso Nacional , Mini stros de Estado e Ministros do
Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no
Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pe lo Pre feito ;

10
Ti 'l ULO IV

SEÇÃO IV
Dos Juízes Classista s Temporários das Juntas

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODE!U:S
.....•........................ . . . ........................ . ............ • .

. . ...•.................. . ..... . . ..•...... . ........................... . .••.. . ........ . ..• .. . ••.•. ... •. ••• ..• .. ..

CAPiTULO 111
Do Poder Judiciári o

Art. 666 - Por audiência a que comparece rem , até o máximo de
20 (vinte) por mês, os Juízes classistas temporários das }unias e seus
suplentes perceberão a gratifi cação fixada em lei .

SEÇ'ÃO I
Disposições Gerais

.

. .. . .. .. . .. . . .. . .... . .. ... .. . . . .. . . . .. . .. . . .. . . ...... ..... .... . .. . . . .... . .. ... .. . . . . .. . ... . .. .- ... . ... .. . . .. . .

Art, 93. 'Lei complementar. de iniciat iva do Suprem o Tribunal
. Federa l, di sporá sobre o Estatuto da Magistratura. obse rvados os seguin tes princ íp ios:

• .~/(T Iíl5tS (Om rt'da~âo dada fria 1.(" número -I -I.W de:}7 lO 1'.Jlí-l.

.. ...................... ..... ..... .. .... ............ , ..................... "

..... ...................... .. ...... .

.................................. ................ ......... ............................. .........................

.......... ... .... ............. ..... ................................... ..... ................................ .....

V - os ven cime ntos dos magi strados serão fixado s com diferença nào su perior a dez por ce nt o de uma para outra das ca tegor ias da
carreira, não podendo, a títul o nenhum , excede r os dos Ministros do
Supremo Tribunal Federa l;

OF. STST .GDGCA.GP.N °

. .,(

~

/ 97.

....................... .. ... ....................................................................................

Art. 95. Os juízes gozam da s seguintes garan tias:
....... -........ . ... . ......... . .... . ...

"

Brasília -D F. ! : de abril de 1997 .

.............. . ............. .. ... . ................................. .

111 - irredutibilidade de vencimentos, obse rvado, quanto à remunera <;ão, o que di spõe m os arts. 37, XI, 150, li , 15 3, 111 , e 15 3, §
2°, '-

Pres~dente.

S enhor

............ .......... .. ... ............ ................ .............. ........ .......... ................... .....
7enno a ho nra

Ar!. 96. Compete privativamente:
............................................................................................... .. ........

li - ao Supremo Tribuna l Federnl , aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legi slativo re spectivo, observado o di spos to no art. 169:
a) a alte ração do número de membros dos tribunni s inferiore s;
b) a cri ação e a extinção de ca rgos e a fix ação de vencimentos
de se us membros. dos juízes, inclusive dos tribunai s in ferio res, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lh es fo rem
vinculados;
c) a criação ou ex tinção dos tribunais inferiore s;
d) a alteração da organi zação e da divi são judiciárias;
............. ............ ........."':".:•... ... ... ..................... ......... ........... ...... .. ... .......... ....
....... ........... .. ...... .......... .. ............... .......... .... ........ ............... ....... ........... ....

ção

:ios

t::<celenl: i!3S1mOS

'lresso :iaclonal .
:!,

,;3,

le

Juízes

dos

Trabalho

F-!det'.ll..

r-;-.emor05

L l:-:.clL.:~O

ele vada aprecla-

das
:".0

Casas
art.

do

Trlbu na~s

Tr~bunal

Regionais

P re stdentes de ';un ta

Superlo r
do

de C',;)r:cl liação

Co n -

~nciso

ce

l~ i ,

remuneraçâo do s

do

irabalho,

do

95 ,

~:1t:cp rojeto

perc~ntuLll de dL!erCr!ca "ntre a

;-'lin~stros

cargos

S.:!nnot'es

.le acordo cc~ o (.11Sp0:51:0

C:nStl': ·. .!lÇ50

que a!t:e~.l o

1 '~ ~~C~~:!lf:3~ ~

Trabalho,
dos
e

dos

Ju izes

do

Julgament.o

dos J~í=es co Trabalho Subst1tutos .
Va lr. o - me- do ,-nse)o

para

t' enovar

a

V.Ex ·

~ ro 

testos de elevado apreço e dlsttnta conslde ração .

•

DEC RETO- LEI NU5.452 DE OI DE MAIO DE 19.t3
I

APROVA A CONSO LIDA ÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.

ro-Preside nt
Tribunal Superior do Trabalho

.................. ............ .. .......................... .. ....................... . .... ................. ......

TíTULO VIII
Da Justiça do Trabalho
......... ..... ......... ...................................................... ................. ..... ...

A Sua Excelênci a o Senhor
Depu tad o MICHEL TEMER
00. Pre sidente da Câmara dos Deputado s
BRASÍLIA _D F

Defiro. ;\pense-se. nos termos do art. 142 do
RICD. ,_, PL n-' 2.981/97 ao PL n) 2,911/97
Oficie-::e à Requerente e. após. publique-se.

N
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.

~

)(

'õõ

UI'-

Em

O)
O)

....
-........
O)

N

o

~Z

~ -1

3Cl.

e

Y8 .

PRESIDENTE

~

M

R E QUE R I M E N T

o

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

11

•

Int ern o,
Req uer emo s, nos term os do Art . 142 do Reg ime nto
7, ao Pro jeto de
a ape nsa ção do Pro jeto de Lei n° 2.9 81, de 199
Lei n° 2.9 11, de 199 7 .
Sal a das Ses sõe s, em. .t6d e mar ço de 199 8.

--G.
)

----~

GT 6V A-L DA

~GNgZES

PROJETO DE LEI N~ 2.981, DE 1997
(Do Supe rior Trib unal Militar)
dos Mag istra dos
Alte ra o perc entu al de dife renç a dos venc imen tos
da Just iça Mili tar.
.
( AS COMISSOES DE FINANÇ AS E TRIBUTAÇAO (ART
11)
24,
CONSTITUIÇAO E JUST IÇA E DÉ REDAÇAO - ART.

o

PR ESI DE NT E

D A

54);

E

DE

RE PU BL ICA

te Lei :
Faço saber que o Congr esso Nacional decret a e eu sancio no a seguin
al Milita r passam a
Art. 1° - Os vencim entos dos ~linistros do Super ior Tribun
dos Minis tros do Supre mo Tribunal
corre spond er a 95% (nove nta e cinco por cento) dos vencim entos
s de Juiz-A uditor Corre gedor , de Juizo,
Federal, adotad o idênti co percen tual entre os vencimentos dos cargo
da verba de repres entaçã o mensal
Audi tor e Juiz-A uditor Substi tuto, e observ ados os percen tuais
1987.
estabe lecido s pelo Decre to-Lei nO 2 .371, de 18 de novem bro de
Art . 2° - Esta Lei entra em vigo r na data de sua public ação.

o § 3° do artigo 1° da Lei
Art . 3° - Revog am-se as disposições em contra rio, em especial
n° 7.723 , de 06 de janeir o de 1989.
Brasíl ia-DF ,

IO

de O~

de 1997; 176° da Indep endên cia e 109° da

Repub lica .

JUS TIFI CAÇ ÃO
uditor Subs tituto em início de
Os venci mento s de um Juíz-A
".
tos e quare nta e oito reais e
ca rreira estão fixado s em R$5.2 48 ,80 (cinco mil , duzen
por cento de uma para outra
oitent a centa v'o s), sendo atribu ída uma difere nça de dez
M ili tar.
das categ orias que integr am a Magis tratur a da Justiç a

É evide nte a defas agem remu nerat ória entre os magis trado s
, após a ediçã o da Lei n°
de carre ira e os mem bros do Minls téno Públi co da União
9 .031, de 13 de abril de 1995 .
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Registre -se. ainda. que. com o advento da Lei nO 9.421, de
1996, há função comissionada destinada a servidor que atua em Juízo, na Ptimeira
Instância, tom valores superiores aos fi xados para magistrado em início da carreira.

o presente anteprojeto de lei objetiva um reescalonamento
dos vencimentos dos Magistrados , fixando em 5% (ci nco por cento) a d,iferença dos
valores de um para outro grau de ju risdição
Visa-se, dessa forma , a restabelecer o crit éri o trad ici onql de
diferença dos vencimentos entre as categorias de Magi stra dos, tendo por referencial
a Lei n° 7.723, de 06 de jane iro de 1989, que fixou as remun erações e vantagens dos
integrantes da Magistratura da Justiça Militar, a partir de 06 de outubro de 1988,
observados , assim , os limites previstos na Constitu ição Federal (art. 93 , inciso V) .
E, por último, importa assinalar que as despesas decorrentes
deste anteprojeto de lei correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do
Superior Tribunal Militar no corrente exercício .
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOROE:"A('ÃO DE ESTlIDOS LEGI SLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
·.. ... .... ... ....... ... .. .... ... ..... ........ .. ... .. ... ... ........... ... ........... ........ ... ... ....... .... ... .
TIT ULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
·.. ....... .. .. ...... .. ....... ... .. ... ... .. .. ... ..... ... ... ........ ...... .... ...... ...................... ....... .
CAPÍT ULO 111
Do Poder Judici ári o
SEÇÃO I
Di sposições Gerais

·.... ........ .. .. .. ... .... ... .. ............ .... ......... ......... ... ... .. ... ... ... .. ... .. ...... .. .... .. .. .. .....
Art . 93. lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal , disporá sobre o Estatuto da Mag istratura, observados os seguintes princípios:
..... ... .... ....... .... .. ... .... ..... ... .... .......... .. .... .......... .... ........ .. ............. .............. .

V - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a dez por cento de uma para outra das categorias da
carreira, não podendo, a títul o nenhum , exceder os dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;
·.... ................. .... ........ ......... ... .... .. ...... .... ... .. ...... ............ ........... ...... ..... .. ... .
Art. 96. Compete privativamente:
• . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • •• •••••• • • • ••• • • ••••• ••• o . . . . . . . . . . . . . . . .

. "

• • • o ••• o •••••

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e '
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
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forem
houv er, dos servi ços auxi liare s e os dos juízo s que lhes
vinc u lados;
c) a criaç ão ou extin ção dos tribu nais infer iores ;
d) a alter ação da orga niza ção e da divis ão judic iária s;
.............................. ... ... ...... ..... ........ .. .... ..... ..... ....... ....... ....... .......

.............

LEI N° 9.031, DE 13 DE ABR IL DE 1995
DISP ÕE SOB RE OS VEN CIM ENT OS DOS
MEM BRO S DO MIN ISTÉ RIO PÚB LICO DA
UN IÃO E DÁ OUT RAS PRO VID ÊNC IAS.
Art. 1° - O venc imen to básic o dos mem bros do Mini stéri o PÚdos
blico da Uniã o, a parti r de J ° de feve reiro de 1995, é o cons tante
itens I, 11, 111, e IV do Anex o desta Lei.
Parágrafo único. A verb a de repre senta ção dos mem bros do
ero
Mini stéri o Públ ico da Uniã o é a cons tante do Anex o da Lei núm
pelo
7.72 5, de 6 de jane iro de 1989, com as mod ifica ções intro duzi das
Art.2° da Lei núm ero 8.27 3 , de 18 de deze mbro de 1991.

LEI N° 9.421 DE 24 DE DEZ EMB RO DE 1996
CRIA AS CAR REIR AS DOS SER VID ORE S
DO POD ER JUD ICIA RIO , FIXA OS V ALO RES DE SUA REM UNE RAÇ ÃO E DÁ ouTRA S PRO VID ÊNC IAS.
Art. 10 - Fica m criad as as carre iras de Aux iliar Judic iário , TécPode r
nico Judic iário e Anal ista Judic iário , nos Quad ros de Pess oal do
estaJudic iário da Uniã o e do Distr ito Fede ral e Terr itóri os, na form a
belec ida nesta Lei .
•

•••• ••• •• •

•

•

•• •

O "

••••••••••••••••••

•••••••••• •

•••• •••

•

•

•• •

•• •

•• •

•••• •

••••••••••••••••••

••••••••••••••••••

•••••

LEI N° 7.723, DE 6 DE JAN EIR O DE 1989
DISP ÕE SOB RE AS REM UNE RAÇ ÕES DOS
MIN ISTR OS DO SUP ERIO R TRIB UNA L MILITA R E DOS JU ÍZES DA JUST IÇA MIL IT AR FED ERA L.
O PRE SIDE NTE DA REP ÚBL ICA , faço sabe r que o
Cong resso Naci onal decr eta e eu sanc iono a segu inte Lei:
Art. 10 A remu nera ção básic a dos Mini stros do Supe rior Trib umil e
nal Mili tar é fixad a no de CZ$ 812 .067 ,00 (oito cento s e doze
sesse nta e sete cruz ados ) .
• • o •••••••••
•••••••••••••••• o •••••• o •
••••••• • • •• • • •••••••••• • •
•••• • • ••• ••• • • • •• ••• ••• • •
• •• • • • • • • • • , ••••• • •• •• •• •

14
§ 3° As remunerações dos Magistrados de que cogita esta Lei,
considerado o básico, a verba de representação e vantagens pessoais
observarão o limite previ sto no inciso V do artigo 93 da Constituição
Federal.
••••••••• •• •••• •••••••• • •••••••••••• • •••••••• ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• •• •• o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N

'"

~

DECRETO-LEI N° 2.371 DE 18 DE NOVEMBRO DE ]987

DISPÕE SOB RE OS VENCIMENTOS E A
REPRESENTAÇÃO MENSAL DEVIDA AOS
SERVIDORES QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Os vencimentos e a representação mensal devida aos
ocupantes dos cargos de natureza especial e aos membros do Poder
Judiciário da União, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de
Contas da União são os especificados nos anexos deste decreto-lei.
••••••••••••••• o •••••• •••••••••• o ••••••••••••••••••• • •••••••••••••••••••••••••••• o • • •••••••••••• • ••••• • •• • • •• •••

.... ... ......... ........ ............ .. .......... .. ....... ... .. ..... ....... ....... .. .... ...... .. . ... ..............
SUPERIOR

TRIBUNAL

MILITAR

OFíCIO N° 17 7 /PRES-DIREG

Brasília-DF, 10 de abnl de 1997

SENHOR PRESIDENTE,

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos ílustres
membros das Casas do Congresso NaCional, de acordo com o disposto no art. 96, /I,
da Constituição Federal, o incluso projeto de lei, que altera o percentual de diferença
dos vencimentos dos Magistrados da Justiça Militar, acompanhado da anexa
justificação.
Valho-me do ensejo para renovar" i! Vossa Excelência protestos
de elevado apreço e distinta consideração.

/

/'

l_t

.~

C;

~~AQUIM

- ///

Cc

~L

Gen Ex ANTONIO
SO RES MOREIRA
ry!inistro-PreSide?te

/

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD.Presidente da C~mara dos Deputados
BRAS[UA -DF
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Defiro. Apense-se. nos termos do art. 1-+2 lL
RICD. o PL ;1,) 2.982/97 ao PL n.) :.91 li97
- ..
OfIcIe-se à Requerente e. após. publique-se.

PRESIDENTE

98.

Em

R E QU E R I M E N T o
Dep uta dos :
Exc ele ntís sim o Sen hor Pre sid ent e da Câm ara dos
nto Int ern o,
Req uer emo s, nos ter. mos do Art . 142 do Reg ime
7, ao Pro jeto de
a ape nsa ção do Pro jeto de Lei n° 2.9 82, de 199
Lei n° 2.9 11, de 199 7.
Sal a das Ses sõe s, em 26d e mar ço de 199 8.

PR OJE TO DE LEI

N~

2.982, DE 1997

(Do Trib unal de Justi ça do Distr ito Fede ral e Terri tório s)
neraç ão dos carg os
Alte ra o perc entu al de dife renç a entr e a remu
rito Fede ral e
de Dese mbar gado res do Trib unal de Just iça do Distes de Dire ito
Terr itóri os e dos Juíz es de Dire ito e dos Juíz
Sub stitu t os da Just iça do Dist rito Fede ral.
.
(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART
11)
21,
ART.
CONSTITUIÇAO E JUST IÇA E DE REDAÇAO -

54);

E

DE

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei :
Art. 1°. O total da remuneração dos Desembargadores do
sponder a
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios passa a corre

.AJ3'fLf

16
95% (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, mantido idêntico referencial entre os cargos
de Juízes de Direito e Juízes de Direito Substitutos.
Art. 2°. As despesas ~~su ltantes desta Lei correrão à conta

de recursos previstos no orçamento do Tribunal de 'Justiça do Distrito
Federal e Territórios.
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, DF,IO de abril de 1997.
JUSTIFICAÇÃO

o

Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça,

dando cumprimento a decisão do Conselho de Justiça Federal, acaba de
encaminhar ao Congresso Nacional. nos termos das atribuições que lhe
são conferidas constitucionalmente, projeto de lei que tem por objeto
reescalonar a remuneração dos Magistrados da Justiça Federal. .As
razões de justificação alinhadas naquela Mensagem bem espelham os
problemas que os Juízes integrantes da Justiça da União estão
enfrentando nos últimos anos.
Perm.lto-me assinalar, em complemento àquelas razões,
outras que afetam diretamente

a Justiça do Distrito Federal. Tem-se

observado, nos últimos anos, grave desestímulo ao ingresso na Carreira ,
tanto que vários são os candidatos aprovados que desistem da posse. As

.

responsabilidades sempre crescentes dos JL,ízes devem ser exercidas,

.;"

o .....
O')
O')

para perfeita garantia do direito do cidadão, em clima de satisfação e

..... -.::t

segurança, sob penas de comprometer a prestação jurisdicional.

.....

Q;M

Nesse- quadro de responsabilidades inesgotáveis e

N

o
~ z

E -I

.3 0..

graves, não se pode negar relevo à remuneração atribuída aos
magistrados, que estão alcançados por severas limitações constitucionais
no que tange ao exercício de outras atividades. Os vencimentos desses
servidores públicos especiais devem ser tratados de maneira também
especial. tanto quanto possível dentro do contexto das demais obrigações
do Estado.
É sabido - e parecE2 repetitivo -

mencionar que os

membros do Minisiério Público Federal. de que faz parte o Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios. alcançaram
vencimentos mais elevados

patamar de

do que os concedidos aos membros do

17
/

Poder Judiciário. caus ando acentuada

defasagem

entre as duas

categonas .
fato tem-se tornado fator de descontentamento entre.
stímulo.
os Magistrados e vem atuando como forte mecanismo de dese
proceder
para a Carre ira da Magistratura Mostra-se , portanto, necessário
strados
a reajuste em relação à diferença de remuneração entre os Magi

o

outro de
da Justiça do Distrito Federal , hoje de 10% de um grau para
ntual , um
jurisdição. Visa a proposta a estabelecer, reduzindo aquele perce
Distrito
novo de 5% entre os diversos graus de jurisdição da Justiça do
res do
Federal , de tal maneira que a remuneração dos Desembargado
a 95% da
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corresponda
remuneração total dos Ministros do Superior Tribunal e Justiça.
A

retoma

proposta

medida

o

mesmo

percentual

União, e,
diferenciador que tradicionalmente era adotado na Justiça da
grau.
dentro desta , é indispensável a paridade entre Juízes do mesmo
encargos
Importa, finalmente , .registrar que os
lei serão
decorrentes da prop osta formulada no presente anteprojeto de
átend idos pelos rect rs lá dispon ive,s para o fim que se propõe

I +-

Brasília. 10 I~ Cj
\

,

tl\vv~c/

')

Desembar9-a or CARLOS AUGUSTO MA~FARIA
.,./
'Pres iaente do
~\
Tribunal d~\JUstiça do Distrito Federal e Territórios
"LEGISLA ÇÃO CITA DA ANEXADA PELA
COO RD EN AÇÃO DE ESTl mOS LEGI SLAT IVOS - CeDI "

C O N ST IT U IÇ Ã O
REP UBL ICA FED ERA TIV A DO BRA SIL
1988
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Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ' ou Comissão da .Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federãl~ aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição. ,
§ 10 São de iniciativa privativa dp Presidente da República as
leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
li - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na,
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;
• • • • • • • • • ••• • • • •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••• ••• ••••••• • o. o • ••••• • • • • • • • • • • • • •• • •••• ••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••

o ••••••••••••••••••• •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '''- •
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Brasília, 07 de abril de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, para os
fins de que trata o art. 61 da Constituição Federal, apresentando-lhe o
anexo Anteprojeto de Lei , em que se propõe o reescalonamento da
remurieração da Justiça do Distrito Federal e Territórios, com a
lustificação que o acom
Se

para renovar a

ossa Excelência

protestos de meu

Desembargad

A

S~ACH

A

Tribu~de Justiça do Distrito FeIoral e Territórios

Presidente do

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO . Presidente da Câmara dos Deputados

NESTA

Secreraria ,Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal - Brasília - DF
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RESULTADO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO OR DIN ÁRI A
DE
Ter ça- feir a, 26 de ma io de 1998. (14:00)
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Página: 00 1
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MA TE RIA SOBRE A MESA:
1 - Re que rim ent o par a Dis pen sa de Inte rstí cio :

- Requerimento de Srs. Líderes solicitando a dispensa do praz
o do interstício regimental
para inclusão, na Ordem do Dia , da Redação para Segundo Turn
o de Discussão da PEC
n° 33/95.
VOT AÇÃ O NOM INAL *: SIM =270 NÃO =119 ABS TEN ÇÃO =6
TOT AL=3 95

APR OVA DO

2 - Re que rim ent o de Urg ênc ia (art. 155, RICO):
- o Requerimento de Srs . Líderes solicitando, nos termos do art.
155 do RICO , urgência
para a apreciação do PL nO4.505/98, do Poder Exe cutivo , o qual
"Con cede pensão
especial a Elysiário Távora Filho."
RET IRA DO DE PAU TA, DE OFICIO.

ORDEM DO DIA:

Item 1
PL .29 11 /97
Auto r:
Eme nta:

SUP ERI OR TRIB UNA L DE JUS TiÇA
Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos carg
os de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de
Primeiro e
Segundo Graus.
APR OVA DO:

- o Substituti vo oferecido pelo relator desig nado para substituir
a Com issão de
Constituição e Justiça e de Redação, ressalvado o Destaque
;
- o art. 5° do Substitutivo , objeto de Dest aque de Banc ada (PDT
).
Man tido o texto .
NÃO SUB MET IDO A \'OT AÇÃ O:
- as Eme ndas olt:;1 ecidas em Plenario.
Obs .: Eme ndas não subm etida s a vota ção, devi do ao pare
cer pela
inad equa ção finan ceira prof erid o pelo relat or desi gnad
o em subs tituiç ão à
CFT .
PRE JUD ICAD O:

• Resu ltado divers o da listag em do sistem a eletró nico de votaç
ão. em virtud e de regist ro de votos no microfone.
GER 3 17 2300 4-2 (JUN/ 96 )
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Página: 002

- O

Projeto Original;

- os Projetos nOs 2.980/97, 2.981 /97 e 2.98 2/97, apen sado s
.

Resultado: A MATERIA VAI AO SENADO FEDERAL.
---~--~~--

-

Item 2
PL .20 22 /91
Autor:

DEP .ED UAR DOJ ORG E

Ementa:

Dispõe sobre a proibição do uso de marca comercial ou de fant
asia nos produtos
farmacêuticos.

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM VIRTUDE DO ENC
ERRAMENTO DA SESSÃO.
~-

----~-

--

-

-

--~

-

-

Item 3
PL .22 40 /96
Autor:

lUIZ MAINARDI

Ementa:

Altera dispositivos da lei nO8.436, de 1992, que institucionaliz
a o Prog ram a de
Créd ito Educativo para estudantes carentes, modificada pela
lei nO 9.288, de 1996.

Resultado: ADIADA A DISCUSSAO,
EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA SESSAO
.

Item 4
PL .40 53 /98
Autor:

PAULO lUS TOS A

Ementa:

Projeto de lei que anistia e reescalona parte das dívidas oriundas
dos
financiamentos aos pequenos e miniprodutores rurais da área
do Polígono das
Secas .

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM VIRTUDE DO ENC
ERRAMENTO DA SESSÃO.
----

-

-

-

---- -

---

---

Item 5
PL .43 00 /98
Autor:

SAULO QUE IRO Z

Ementa:

Projeto de lei que dispõe sobre renegociação de dívidas originária
s do crédito rural
de que trata o art. 13 da lei nO 7827 , de 1989, e dá outras prov
idências .

GER 3 17 2300 4-2 (JUN/ 96)

I

C AMARA

DOS

DEPUTADOS

------

--- - - - - - - - - - -

Seção de Autógrafos

Página: 003

Resultado: ADIADA A DISCUSSÃO, EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO.
--- --

GER 3.17 23.004-2 (JUN/96)
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ITEM
PROJETO DE LEI N° 2.911, DE 1997
(DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA)

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNlCO, DO PROJETO DE LEI N° 2.911, DE 1997, QUE
ALTERA O PERCENTUAL DE DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE
MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS JUIZES DA JUSTIÇA FEDERAL
DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS ( TENDO APENSADO OS DE N°S 2.980/97, 2.981/97 E
2.982/97): TENDO PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO PELA
ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E, NO MÉRITO, PELA APROVAÇÃO
DESTE, DOS DE N°S. 2.981 /97 E 2.982/97, APENSADOS, E DO DE N° 2.980/97,APENSADO,
COM EMENDA, CONTRA O VOTO DOS DEPUTADOS MESSIAS GOlS, MANOEL CASTRO E
ISRAEL PINHEIRO.

P ARA OFERECER PARECER EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDA ÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO
IBRAHIM ABI-ACKEL (
)...... .

NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS.

DECLARO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

(SE HOUVER EMENDAS)

PARA OFE RECER PARECER ÀS EMENDAS, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DE PUTADO ........ ~~

... ·.1?A.t1i;~P À::"&,l G"t:t
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PARA OFERECE R PARECER ÀS EMENDAS, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO D E
CONST ITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONC EDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO
;Ç)3/2... .1:1./.M ... ....q.-.B .L.-:-: . .A .?~.. ~ .1-. ....... ............................. .... ... ....... ................................................. .
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REQUERI

Requeiro, nos termos regimentais o encerramento da

doe a)

'Y L

discussão

~ ~ 01- i- J '1 1I

Salas das

Deputado

.-

<..

ItD )\

I

EM VOTAÇÃO AS

ENDAS DE PLENÁRIO N°S .......... ... .. ..... .. ... .... .... ..... .... ... ...... ... ..... ...... ...... .

. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...................... .... .. .... ........ ...... ...... ........ .............................. .

.... .... ...... ... ......... .... ...... ..... ........ ....

. ......... ...... ....... ..... ..... ..... ... ....., COM PARECER FA VORÁ VEL.

OREM PELA APROVAÇÃO

Ln.... U

NEÇAM COMO SE ACHAM .

,

EM VO AÇÃO

S EMENDAS D

....•........ ~..~. . . . .~ . . ..... . ~~.

~ ~

j---

LENARIO N°S ... ...... ~{ ................................ .. ......... ....... ........ ..

;;{,~Çf~-

' COM PARECER CONTRÁRIO!

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PE RMANEÇAM COMO SE ACHAM
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DOS

DEPUTADOS

G
íV

REQUERIMENTO DE DESTAQU
(BANCADA DO PT)

Senhor Presidente

Requeremos, nos tem10S do art. 161 , § 2°, destaque para votação em
separado da emenda n°
, oferecida ao Projeto de Lei n° 2.911-A, de
1997.

03

Sala das

a ,

••

GER 3.1723004-2 (JU N/96)

Sessões~ de maio de 1998
---- --

EM VOTAÇÃO O PROJETO.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

1
CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

EMENDA SUPRESSIV A
(Ao PL-2 .980 de 1.997)

PL-2.980, de 1997, "que altera o percentual
de diferença entre remuneração dos cargos
de Ministros do Tribunal Superior do
Trabalho e dos Juízes da Justiça do
Trabalho".

Suprima-se o Art. 2° do Projeto de Lei 2.980/97, '"que altera o
percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do
Tribunal Superior do Trabalho e dos Juízes da Justiça do Trabalho".

ala das Sessões, em 07 de abril de 1.998.
r

Deputado

~

FARIA DE SÁ
~.-.L......t PB

?L
GER 31723004-2 (JUN/96)

2
CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

Emenda de Plenário ao
Substitutivo para os Pis 291 l-A, 2980, 2981 e 2982/97

"Altera o percentual de diferença entre remuneração
dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de
Justiça e dos Juízes da Justiça de Primeiro e Segundo
Graus".

EMENDA SUPRESSIVA

Suprima-se, do texto do Substitutivo, o art. 5°.

JUSTIFICATIVA

o

art. 5° do Substitutivo para o Projeto de Lei nO
2.911-A/97 e de seus apensos, PIs n° 2.980/97, 2.981 /97 e 2.982/97 é
discriminatório e contraria princípios assegurados no texto constitucional,
confonne detennina o inciso VI do art. 7° da Constituição Federal, transcrito in
verbis:
«Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
I - ................... ... ...... ... .. ... ... .. .... ..... ........... ...... ........ .

VI - Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em
convenção ou acordo coletivo. "
Outra agressão constitucional do art. 5° do
Substitutivo é seu desrespeito ao direito adquirido, confonne expresso no inciso
XXXVI do art. 5° da Constituição Federal. «A lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"

GER 3 17 23 004-2 (JUN/96)
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As campanhas desenvolvidas ultimamente no Brasil e
em outros países latino-americanos, visando o enfraquecimento da Justiça do
Trabalho, fazem parte de um processo de aniquilamento das relações trabalhistas
desses países e a ruptura do tecido social, o que não interessa a nós brasileiros,
mas, sim, a alguns países ávidos em colocar seus produtos manufaturados em
nosso mercado, em troca de matéria prima.
Nessa campanha mentirosa, anti-nacional
e
demagógica, escolheu-se os juízes classistas como alvo das deslavadas mentiras
para se criar o conflito, a confusão e a deterioração da Justiça do Trabalho.
Necessário se faz esclarecer, e a bem da verdade, que
os pouco mais de dois miljuízes classistas que atuam nas Juntas de Conciliação e
Julgamento, espalhados pelo País, são elementos essenciais na rápida e eficiente
resolução dos milhares de processos trabalhistas que tramitam diariamente nas
,
mais de mil Juntas de Conciliação e Julgamento. E preciso notar que um grande
número de processos são resolvidos na primeira audiência, onde são buscados
acordos para a conciliação das partes, através dos juízes classistas representantes
dos empregadores e empregados.
As denúncias sobre os altos salários dos juízes
classistas, para justificar cortes na verba destinada ao Poder Judiciário, não têm
sustentação, pois seu rendimento é determinado por lei (art. 666, da Lei nO5.452,
de I° de maio de 1943, CLT), que destina aos juízes classistas 1/30 dos
vencimentos do Juiz Presidente da Junta, por sessão a que comparecerem, até o
máximo de vinte por mês. Mesmo assim, dados oficiais comprovam que só as
Juntas de Conciliação e Julgamento das grandes cidades alcançam aquele total
mensal de vinte sessões. Os suplentes só perceberão vencimentos, na mesma
base, quando convocados.
A assiduidade às sessões da Junta de que faz parte é
uma das obrigações dos juízes classistas, sua ausência por três reuniões
consecutivas, sem motivo justificado, será punida pelo Presidente do Tribunal
Regional com a sua imediata substituição.
Os juízes classistas são hoje fundamentais ao
funcionamento especializado, racional e harmônico da Justiça do Trabalho, pois
não atuam apenas como valorosos auxiliares do Juiz Presidente (Juíz Vitalício),
mas, sobretudo, na busca da conciliação entre as partes e no fornecimento de
importantes subsídios técnicos para o bom entendimento da matéria pela Junta,
pois em se tratando de pessoas oriundas das áreas litigantes, têm o conhecimento
técnico indispensável à resolução dos conflitos, caracterizando-se em
discriminação e congelamento de sua remuneração assegurada por lei, desde o
inicio da Justiça do Trabalho em nosso paiS!

GER 3 1723004-2 (JUN/96\
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Sendo portanto ilegítimo e inconstitucional o art. 5° do
Substitutivo, que é discriminatório e ilegal, pois contraria os princípios que regem
a Consolidação das Leis do Trabalho em seu artigo 666, que correlaciona os
vencimentos dos juízes classistas com o do Presidente da Junta, e,
inconstitucional, pois contraria conforme citado, cláusulas pétreas de nossa
Constituição Federal.
Solicitamos a compreensão dos nobres colegas
Parlamentares para a supressão do art. 5° e a ordenação dos demais artigos do
Substitutivo ao PL 2.911-A/97, para que desta forma possamos preservar ajustiça
e o respeito à Carta Magna .

Sala das Sessões, 16 de abril de 1998.
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PROJETO DE LEI N° 2 .911 , DE 1997

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 6° do Substitutivo aos Projetos de Lei n°
2 .911 , 2 .981 e 2 .982/97 a seguinte redação :

"Art. 60. Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono
variável , com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1998
e até a data da entrada em vigor da lei que vier a fixar o subsídio
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal , correspondente à
diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado
e o valor total de remuneração decorrente da aplicação dos
fatores de proporção estabelecidos nesta Lei sobre os valores de
remuneração atualmente percebidas pelos Ministros do Supremo
Tribunal Federal ."

JUSTIFICAÇÃO
A redação dada ao art . 6° pelo Substitutivo fixa como período de
vigência do abono variável o período a parti rde 1° de janeiro de 1998 até a
data da promulgação da Emenda Constitucional n019 , resultante da PEC
173/95. No entanto , o valor do subsídio dos Ministros do STF , parâmetro
para a aplicação das demais regras fixadas na lei em discussão , não terá
vigência imediata . Até que seja aprovada a lei específica prevista no art. 37 ,
XI , permanecerá em vigor a estrutura remuneartória atual dos Ministros do
STF . Porisso , a regra de transição deve levar em conta o valor da
remuneração percebida efetivamente até a aprovação dessa lei pelos
Ministros do STF , para aplicação do fator de proporção , e não "o valor de
subsídio que for fixado " futuramente .
Sala das Sessões ,
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EMENDA DE PLENARIO N°
ao Substitutivo para
os PLs 2.911-A, 2.980, 2981 e 2.982/97

"Altera o percentual de diferença entre remuneração
dos cargos de Ministro do Superior Tribunal de
Justiça e dos Juízes da Justiça de Primeiro e Segundo
Graus. "

EMENDA MODIFICA TIV A

Dê-se ao Art. 5° do Substitutivo aos PLs 2.911-A, 2.980, 2.981 e 2.982/97 a
seguinte redação:

"Art. 5° - A gratificação por audiência, a que se refere o art. 666 do
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1.943 é mantida na mesma proporcionalidade e
condições vigente."

JUSTIFICAÇÃO

Em se tratando de verba de caráter remuneratório em contrapartida a
serviços prestados e, fazendo parte do nosso ordenamento jurídico há mais de 50 anos,
estando integrada ao patrimônio do representante paritário, a alteração dos critérios até aqui
adotados significa grave discriminação contra parcela minoritária do Judiciário trabalhista.
Solicitamos portanto a compreensão dos nobres colegas Parlamentares para
a modificação da redação do Art. 5° do Substitutivo, visto tratar-se de preservar a Justiça,
evitando-se perpetrar flagrante inconstitucionalidade.

Sala das Sessões,
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

DESTAQUE DE BANCADA

Senhor Presidente:

I

Nos tennos do art. 161 , ,§ 2°, ~b.jrnento Interno,

Sala das Sessões,o!{ de

GER 3 1723.004-2 (JU N/96)
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I~ JJ

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 2.911/97
(apensados os PLs nOs 2.980/97, 2.981 /97 e 2.982/97)
Autor: Superior Tribunal de Justiça
"Altera o percentual de diferença entre a
remuneração dos cargos de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes
da Justiça Federal de Primeiro e Segundo
Graus."

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Os subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores
correspondem a noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os
Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Art. 2° Os subsídios dos juízes dos Tribunais Regionais correspondem
a noventa por cento dos subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores, mantido
idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos cargos de
juízes e de juízes substitutos, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.
Art. 3° Os subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e Territórios correspondem a noventa por cento dos subsídios dos
Ministros dos
Tribunais
Superiores,
mantido
idêntico
referencial,
sucessivamente, entre os subsídios daqueles e dos cargos de Juízes de Direito e de
Juízes de Direito Substitutos.
Art. 4° O subsídio do cargo de Juiz -Auditor Corregedor corresponde a
noventa por cento do subsídio do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar,
mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsídios dos cargos de
Juiz-Auditor e de Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar.
Art. 5° A gratificação por audiência a que se refere o art. 666 do
Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943, permanece fixada no valor vigente à
data da publicação desta Lei , sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos
servidores públicos federais .
Art. 6° Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono
variável,
com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1998 e até a data da
promulgação da Emenda Constitucional que alterou o art. 93, V, da Constituição,
correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e
o valor do subsídio que for fixado quando em vigor a referida Emenda
Constitucional.
Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data da publicação da Emenda
Constitucional de que trata o art. 6°, com exceção do art. 5°, que entra em vigor na
data da publicação desta Lei , revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em ~'&- de maio de 1998

'~\L-Lu.,6
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Dep tado
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FOLHA DE INSC RiÇÃO PARA DISC USSÃO, EM TURNO ÚN ICO,
DO PROJETO DE LEI N° 2.911, DE 1998
(J USTIÇA FEDERAL)

RELAÇÃO DE ORADORES A FAVOR DA MATÉRIA
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FOLHA DE INSCRJÇÃO PARA DISCUSSÃO, EM T URNO ÚN ICO,
DO PROJETO DE LEI N° 2.911 , DE 1998
(JUSTIÇA FEDERAL)
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14 ................................................................................................................................................. .
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18 ........................ .. .. .. .. ...... .... .. .................................................... .. .. .. ..................................... .. .... .
19 ............................................................................................................. .................................... .
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EM VOTAÇÃO A REDAÇÃO FINAL.

AQUELES QUE FOREM PELA APROVAÇÃO PERMANEÇAM COMO SE ACHAM.

A MATÉRIA VAI AO SENADO FEDERAL.

•

Submeta-se ao Plenário.

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

Em:

/

PRESIDEITE

/98

REQUERIMENTO

Requer urgência para apreciação do Projeto de
Lei n° 2.911/97, do Superior Tribunal de Justiça.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno,
urgência para apreciação do Projeto de Lei n° 2.911/97, do Superior Tribunal de
Justiça, que "altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de
Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de
Primeiro e Segundo Graus".
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FOLHA DE INSCRIÇÃO PARA ENCAMINHAMENTO, EM TURNO ÚNICO,
DO PROJETO DE LEI N° 2.911, DE 1998
(J USTIÇA FEDERAL)

RELAÇÃO DE ORADORES CONTRÁRIOS À MATÉRIA
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PROJETO DE LEI N° 2.911 , DE 1997
(DO SUPERIOR TRIB UNA L D E J USTIÇA)

e

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LE I N° 2.911 , DE 1997, Q UE
ALTERA O PERCENTUAL DE DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE
MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS JUíZES DA JUSTIÇA FEDERAL
DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS (TENDO APENSADO OS DE N°S 2.980/97, 2.981 /97 E
2.982/97); PENDENTE DE PARECERES DAS COMISSÕES : DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO .
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PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO .... .... PAULO LUSTOSA

PARA OFE RECE R PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE CONSTI TU IÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO ..... .... IBRAHI M
A BI-ACKEL ..... ..................... ....................... .... .. ................ ......... .. ............. ... ... .... .... .. ............. ..... ....... .... .

•
NÃO HAVENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENC ERRADA A DISCUSSÃO.

PROJETO DE LE I N° 2.911, DE 1997
(DO SU PERIOR TRIB UNAL DE JUSTIÇA)

_

..

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJETO DE LEI N° 2.911, DE 1997, QUE
ALTERA O PERCENTUAL DE DIFERENÇA ENTRE A REMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE
MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DOS JUíZES DA JUSTIÇA FEDERAL
DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS (TENDO APENSADO OS DE N°S 2.980/97, 2.981 /97 E
2.982/97); PENDENTE DE PARECERES DAS COMISSÕES: DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E
DE CONSTITUIÇÃO E JUST,IÇA E DE REDAÇÃO. ,
/J
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PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO ........ MAX- ROgI5m1ANN ·
/PAULO LUSTOSA .. ...... .... ... .... .. ............................................... ........ ....... ......... .. ............... ................... .

PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE REDAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO ....... IBRA HI M
A BI-ACKEL ..... ........ .. ........ ............... .. ... ..... .. ... .......... ......... .. ... ... .. ...... ...... .... .............. ........................... ..

•
NÃO HA VENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLA RO ENCERRADA A DISCUSSÃO.

PROJETO DE LEI N° 2.911 , DE 1997
(DO SU PERIOR TRIBlJNAL DE JtJSTIÇA)

e

DISCUSSÃO, EM TURNO ÚNICO, DO PROJ ETO DE LE I N° 2.9 11 , DE 1997, Q UE
ALTERA O PERCENTUAL DE DIFE RENÇA ENTRE A R EMUNERAÇÃO DOS CARGOS DE
MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTfÇA E DOS JUíZES DA J USTIÇA FED ERAL
DE PRIMELRO E SEGUNDO GRAUS (TENDO APENSADO OS DE N°S 2.980/97, 2.981 /97 E
2.982/97); PENDENTE DE PARECERES DAS COMISSÕES : DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E
D E CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO .

PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS
TRIBUTAÇÃO, CONCEDO A PALAVRA AO SR. DEPUTADO .. .... .. !\IAU R6 ! Ii!f( !\t;Qm ...
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PARA OFERECER PARECER, EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DE CONSTfTUIÇÃO E
JUSTIÇA
E
DE
REDAÇÃO, CONC EDO A PALAVRA AO
SR.
DEPUTADO

······i (6 ·tL/f·(f..(M········· ·A·I; f. .... .fk··~f l- .....................................................................................

•

NÃO HA VENDO ORADORES INSCRITOS,
DECLARO ENCE RRADA A DISCUSSÃO.

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Ofício nO

11/98

Brasília , 19 de março de 1998.

Senhor Secretário-Geral :

Comunico a Vossa Senhoria que o Requerimento de Urgência ,
dos Senhores Líderes, que requerem urgência para a apreciação do Projeto de
lei nO 2.911/97, do Superior Tribunal de Justiça, que altera o percentual de
diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de
Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de Primeiro e segundo Graus", contém
número suficiente de signatários , constando a referida proposição de:

395 assinaturas , representadas por Líderes .

/ ,.

•

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAIVA
Secretário-Geral da Mesa
N E S TA

GER 3.1723004-2 (JUN/96)

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

REQUERIMENTO

Requer a retirada de pauta do Projeto de Lei n°
2.91l-A, de 1997.

Senhor Presidente,

Requeremos a V. Exa., nos termos regimentais, a retirada de
pauta do Projeto de Lei n° 2.911-A, de 1997, de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça,
"que altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus", constante do item 4 da Ordem do Dia.

Sala das Sessões, em

,

de maio de 1998

~ ~"-...

Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
Líder do PFL

GER 3 1723004-2 (JUN /96)

REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA

Senhor Presidente,

Nos tennos do art. 117 do Regimento Interno, ouvido o
Plenário, requeremos a V.Exa. a retirada de Pauta, por dez sessões, do Projeto de Lei nO
2.911 , de 1997, item nO 4 da Ordem do Dia de hoje.
Sala das Sessões, em L Ode maio de 1998
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 2.911, DE 1997

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária real izada
hoje, opinou , pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
do Projeto de Lei 2.911/97 , e dos apensados PL nOs 2.981/97 , 2.982/97 , e, com
emenda, 2.980/97 nos termos do parecer do relator, Deputado Max Rosenmann , contra
o voto dos Deputados Messias Gois, Manoel Castro e Israel Pinheiro. Absteve-se de
votar o Deputado Vania dos Santos.
Estiveram

presentes

os

Senhores

Deputados

Germano

Rigotto,

Presidente; Fetter Júnior e Júlio Cesar, Vice-Presidentes; Augusto Viveiros, Manoel
Castro, Messias Góis, Osório Adriano, Arnaldo Madeira, Luiz Carlos Hauly, Max
Rosenmann , Silvio Torres, Edinho Bez, Gonzaga Mota, Hermes Parcianello , Pedro
Novais, Firmo de Castro , Vanio dos Santos, Zaire Rezende , Félix Mendonça, Israel

•

Pinheiro, José Augusto, José Carlos Vieira, Luciano Castro, Paulo Mourão, Paulo
Ritzel e Coriolano Sales.

la da Comissão,

Deputado GE

GER 3.17.23.004-2 (JUN/96)
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

PROJETO DE LEI N° 2.980, de 1997

EMENDA ADOTADA - CFT

Suprima-se o art.2°, do PL

nO 2.980, de 1997.

r
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Sala da Comissão, em 20 de
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

Comissão de Finanças e Tributação

Projeto de Lei N.o 2.911, de 1997
(apensos os PL's N.o 2.980/97, 2.981/97 e 2.982/97)

"Altera o percentual de diferença entre a
remuneração dos cargos de Ministros do Superior
Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal
de Primeiro e Segundo Graus."
Autor

SUPERIOR TRIBUNAL DE

JUSTiÇA
Relator: Deputado MAX ROSENMANN

I - RELA TÓRIO

o projeto de lei em exame, de autoria do Superior Tribunal de Justiça,
estabelece que o total da remuneração dos seus Ministros passa a corresponder a
95% (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Supremo Tribunal FederaL mantido idêntico referencial entre os cargos de
Juízes dos Tribunais Regionais Federais, de Juízes Federais e Juízes Federais
Substitutos.

•

o art. 3° do projeto revoga as disposições em contrário, especialmente
o parágrafo único do art. 8° da Lei n.o 7.727, de 09 de janeiro de 1989, que
estipulava em 10% a diferença de remuneração entre os diversos níveis da
Justiça Federal.
Ao projeto original foram apensados os PL's N.o 2.980/97, 2.981/97 e
2. 982/97, de autoria do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal
Militar e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
respectivamente, todos com o objetivo de promover exatamente as mesmas
alterações nas remunerações de seus respectivos Ministros e Juízes.
Originalmente distribuída à Comissão de Finanças e Tributação, para
dar parecer somente quanto à adequação frnanceira e orçamentária, o despacho
foi posterionnente revisto por solicitação do ilustre Presidente, Dep. Luiz Carlos
Hauly, cabendo agora à Comissão de Finanças e Tributação pronunciar-se
também quanto ao mérito da proposta. Por requerimento apresentado nos tennos

~~
GER 3.1723004-2 (JU N/96)
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CÂMARA DOS

DEPUTADOS

Comissão de Finanças e Tributação
regimentais, os projetos se encontram em regime de urgência. Aberto e esgotado
o prazo de cinco sessões, não foram apresentadas emendas.
Durante a discussão da matéria, ocorrida na reunião ordinária desta
Comissão realizada no dia 27 de agosto de 1997, o nobre Deputado Vânio dos
Santos sugeriu a supressão do art. 2°, do PL n.o 2.980/97, que mantém inalterada
a gratificação por audiência concedida pelo Decreto-Lei n.o 5.452/43 aos j uízes
classistas da Justiça do Trabalho.

,,- VOTO DO RELA TOR
Do ponto de vista fmanceiro e orçamentário, nada há que se contestar
a qualquer dos projetos ora em exame. O Plano Plurianual (Lei n.o 9. 276, de 09
de maio de 1996), para o quadriênio 1996/1999, não faz referência à matéria em
tela, nada havendo lá que possa constituir obstáculo à sua aprovação.
Quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei na 9.473 , de 22 de
julho de 1997), a maioria dos dispositivos relacionados com despesas de pessoal
e encargos na União (arts. 47 a 53) refere-se a condições para a abertura de
novas vagas ou ao preenchimento das vagas já existentes. Há, porém, que se
considerar duas exigências estabelecidas naqueles dispositivos, ambas
observadas pelos projetos em tela:

•

1) o art. 50 determina que "no exerCÍcio financeiro de 1998, as despesas com
pessoal ativo e inativo, dos três Poderes da União, observarão o limite
estabelecido na Lei Complementar na 82, de 1995";
2) o § IOdo art. 47 exige que "os Poderes Legislativo e Judiciário, assim como
o Ministério Público da União, observarão o cumprimento do disposto neste
artigo, bem como no art. 3 0 , § 3°, VIf' , o que significa que não podem ser
criadas novas vagas além daquelas já publicadas até 31 de agosto de 1997 e
que deve-se incluir, quando for o caso, o detalhamento, por unidade
orçamentária da administração pública federal que destine recursos para
entidades de previdência fechada, do valor de suas contribuições a título de
patrocinadores.
Vejamos, em primeiro lugar, o problema do limite imposto para as
despesas de pessoal pela Lei Complementar n.O82/95, fiXado em 600/0 (sessenta
por cento) das receitas correntes líquidas. Sabemos que, para o exercício de
1997, o total de receitas correntes foi previsto em 182,73 bilhões de reais, de
onde se devem subtrair as transferências a Estados, Distrito Federal e
,

,~
"'J
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Municípios (33,54 bilhões) e os beneficios previdenciários (46,89 bilhões), para
se encontrar a chamada '"Receita Corrente Líquida". Esta, portanto, estaria
fixada em 102,30 bilhões de reais e, tendo em vista que as despesas de pessoal
da União nos três Poderes foram estabelecidas em 45 ,06 bilhões de reais ,
encontra-se o percentual de 44% (quarenta e quatro por cento) das receitas
correntes líquidas, muito abaixo portanto do limite de 60% previsto na já
mencionada Lei Complementar n.O 82/95 .
Quanto à segunda exigência estabelecida pela LDO, os projetos não
criam novas vagas, nem mesmo dispõem sobre a ocupação das vagas
previamente existentes. No caso em exame, discutem-se tão-somente diferenças
de remuneração daqueles que já são titulares dos cargos. Também não há
qualquer referência à destinação de recursos para entidades de previdência
fechada. Como podemos ver, foram observadas todas as exigências da LDO.
A lei orçamentária anual, por sua vez, também não constitui qualquer
empecilho à aprovação dos projetos. Não se pode exigir que o orçamento já
contenha previsão de recursos para uma despesa que ainda não foi autorizada
em lei. Somente depois de aprovada a norma, poderá o Congresso alterar as
dotações próprias do Poder Judiciário, para acomodar a nova situação, coisa que
é feita de forma corriqueira na Comissão Mista de Orçamentos por meio de
créditos adicionais, nos termos do disposto no art. 166 da Constituição Federal.
No mérito, não podemos deixar de estar de acordo com uma
proposição que tenha por objetivo minorar distorções que levam magistrados
brasileiros a uma remuneração desvantajosa em relação a inúmeros outros
servidores públicos. nível de responsabilidade e a carga de trabalho que lhes
recai sobre os ombros justificaria salários bem mais elevados, como aliás
acontece em quase todos os países do mundo, mas sabemos das dificuldades
inerentes a uma elevação salarial exclusiva para os magistrados, que se tomaria
inviável diante de vinculações e repercussões diversas em outras carreiras. A
solução de reduzir os percentuais que separam os níveis judiciais nos parece
assim tão justa quanto viável.

°

Devemos, fmalmente, examinar a sugestão de supressão do art. 2° do
PL n.O 2.980/97. Somos de opinião que lo nobre Dep. Vânio dos Santos está
certo, quando afirma que a redação desse dispositivo se presta a uma
interpretação dúbia e autoriza uma discriminação inaceitável, razão por que
apresentamos uma emenda de Relator, com o objetivo de suprimir o artigo.
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À vista do exposto, somos pela adequação orçamentária ou financeira
e, no mérito, votamos pela aprovação dos Projetos de Lei N.O 2.911 /97, 2.981 /97
e 2.982/97, e pela aprovação do PL N.o 2.980/97, com a emenda que
apresentamos.

Saia da Comissão, em

;( 4 oLL Q.~l oU- ( ~:j q ?

~

AX ROSENMANN
Relator
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Projeto de Lei N.o 2.980, de 1997

"Altera o percentual de diferença entre a
remuneração dos cargos de Ministros do Tribunal
Superior do Trabalho e dos Juízes da Justiça do
Trabalho. "

TRIBUNAL SUPERIOR
TRABALHO
Relator: Deputado MAX ROSENMANN
Autor

Emenda de Relator

Suprima-se o art. 2°, do PL N.o 2.980, de 1997.

Sala da Comissão, em

A4 c:L--

(~ d...~ J<11?

AX ROSENMANN
Relator
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Sessão: 062.4.50.0
Orador: IBRAHIM ABI-ACKEL
Taquígrafo: Rosária

!
I

o

Hora: 12:54

SEM SUPERVISÃO
118/1
Quarto:
Data: 07/05/98

Revisor: Márcia

SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB-MG . Sem revisão do orador.) - Sr.

Presidente , Sras. e Srs. Deputados, considero lastimável que o projeto de lei tenha
tido a sua votação adiada a requerimento do ilustre Líder Inocêncio Oliveira.
Esse projeto foi alvo de longa , meticulosa e séria discussão no sentido de se
encontrar uma fórmula que atendesse imediatamente às justas reivindicações da
Justiça Federal no que diz respeito a sua remuneração e que, ao mesmo tempo ,
não contivesse artigo tão altamente discriminatório contra os juízes classistas , como
o que se encerrava no art. 5° da proposição.
Por intermédio de longas negociações com

representantes da área

econôm ica do Governo e contando com a lucidez, o talento e a dedicação do
Deputado Paulo Lustosa , encontramos uma fórmula que, ao mesmo tempo ,
distingue a situação do classista do togado, mas não discrimina o classista a ponto
de considerá-lo uma espécie de anomalia dentro do sistema geral da Justiça do
Trabalho .
O projeto está pronto para ser votado, e duvido que se possa obter fórmula
melhor do que essa . O Deputado Chico Vigilante , entretanto, atribuiu-me a

•

paternidade da idéia de extinção da Justiça do Trabalho .
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Sessão: 062.4.50.0
Orador: IBRAHIM ABI-ACKEL
Taquígrafo: Margarida

Hora: 12:56

SEM SUPERVISÃO
119/1
Quarto:
Data: 07/05/98

Revisor: Márcia

Aproveito a oportunidade para dizer a V.Exa., e particularmente aos Líderes de
Partido e ao Deputado Inocêncio Oliveira -

que espero esteja me ouvindo com a

atenção com que sempre distingue os seus companheiros - , para que se
esclareça definitivamente a questão, o seguinte: os juízes de trabalho de primeira
instância,

os

chamados classistas , representam

a tentativa de conciliação

extrajudicial dos conflitos entre o capital e o trabalho.
Por uma deformação da legislação ordinária brasileira , consagrada na
Consolidação das Leis do Trabalho, adquiriram impropriamente o título de juízes,
quando, na verdade, são apenas conciliadores. Mais do que isso, a lei ordinária mal
redigida deu-lhes o privilégio de subscrever sentenças judiciais, o que significa que
eles têm a prerrogativa de incorporar o seu pensamento a decisões judiciais que,
sob o amparo da ordem jurídica, se tornam coativamente impostas à parte
perdedora .
Em função da aposentadoria que também tinham como juízes togados e da
indevida participação do juiz classista leigo na prestação jurisdicional , criou-se no
País verdadeira oposição à existência do juiz classista. À semelhança do erro que
se cometeu com o Banco Nacional de Habitação que, por não estar ocasionalmente
funcionando bem , foi extinto , causando prejuízos indeléveis e inesquecíveis aos
que necessitam de moradia, quer-se agora eliminar prontamente os dois juízes
classistas que fazem parte de cada Junta de Conciliação e Julgamento.
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CAMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Sessão: 062.4.50.0
Orador: IBRAHIM ABI-ACKEL
Taquígrafo: Adriana

Hora: 12:58

SEM SUPERVISÃO
120/1
Quarto:
Data: 07/05/98

Revisor: Márcia

A primeira conseqüência desse ato impensado, Sr. Líder do Governo, será a
seguinte: para cada juiz classista , que ganha dois terços do que ganha um juiz
togado , a Justiça do Trabalho vai providenciar a nomeação de dois juízes togados
para as vagas. E dentro em breve , aí , sim, saberemos o que é aumento de despesa
na Justiça do Trabalho. Segundo: o que é preciso fazer é extrair-se do juiz classista
a denominação de juiz, porque não o é, e dar-lhe a nomeação de conselheiro ou
conciliador.
Então , ao se apresentar o trabalhador ou o patrão perante a Justiça do
Trabalho com seu pleito , esses conciliadores , em caráter vestibular, fora do
contencioso e antes dele, tentarão compor as partes por meio de um acordo. Se o
conseguirem , o termo de acordo será levado ao juiz togado Presidente da Junta de
Conciliação e Julgamento, para que o subscreva e comunique, portanto , o caráter
de prestação jurisdicional exeqüível.

o SR.

PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - Nobre Deputado Ibrahim Abi-Ackel ,

a Mesa interrompe V .Exa ., para prorrogar a presente sessão por mais uma hora .

o

SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Sr. Presidente , espero gastar dessa

prorrogação apenas mais dois minutos.

o

SR. PRESIDENTE (Heráclito Fortes) - A Mesa agradece a V .Exa. ,

Deputado .

o

SR. IBRAHIM ABI-ACKEL - Mas, Sr. Presidente , se porventura não

houver acordo , os conciliadores retiram-se de cena. E o pedido de indenização, a
proposta de demanda , a reclamação trabalhista sobe , então , à decisão do juiz
togado , sem maior interferência dos juízes conciliadores ou conselheiros.
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CAMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Sessão: 062.4.50.0
Orador: IBRAHIM ABI-ACKEL
Taquígrafo: Rosa

SEM SUPERVISÃO
Quarto:
121/1
Data: 07/05/98

Hora: 13:00
Revisor: Marlúcia

Na hora em que todo o mundo , principalmente o ocidental , está buscando
fórmulas crescentes e criativas para a solução de conflitos, por intermédio de juízos
arbitrais , para extrair do Poder Judiciário convencional a pretória de decisões que o
afoga , é absolutamente injustificável que o Brasil despreze uma instituição de
cinqüenta anos que necessita apenas de algumas retificações para adequar-se à
realidade brasileira .
Diminuam-se os seus vencimentos , exclua-se a possibilidade da sua
aposentadoria , como o Presidente Fernando Henrique Cardoso já o fez em Medida
Provisória

enviada

a

esta

Casa.

Extraia-se

o

título

restritivamente , a sua capacidade de negociação,

de

Juiz,

defina-se,

para evitar a demanda

trabalhista . Extingui-los significa , simplesmente , substituí-los por Juízes Togados , o
que irá triplicar as despesas da Justiça do Trabalho .
Foi dentro desse espírito que compusemos , em harmonia com o Deputado
Paulo Lustosa , o art. 5°, do Projeto que diz o seguinte:

A gratificação que hoje recebem os Juízes Classistas,
correspondente

a

2/3 do

que

ganha

o

Juiz

Togado ,

permanecerá sem alterações, para que os Juízes Togados
possam merecer o reajuste dos vencimentos que este projeto
lhes consagra.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Sessão: 062.4.50.0
Orador: IBRAHIM ABI-ACKEL
Taquígrafo: Waldecíria

Hora: 13:02

SEM SUPERVISÃO
Quarto:
122/1
Data: 07/05/98

Revisor: Marlúcia

Sr. Presidente , é uma pena que não se aproveite esta oportunidade para
resolver definitivamente o problema.
Quero deixar consignado, como Relator designado pela Mesa para dar
parecer em plenário, que estou convencido da excelência da forma e da
impossibilidade de caminhar ainda mais do que isso .
Por esta razão , aqui estarei, quando for colocada a matéria , para sustentar
esses mesmos pontos de vista e para proclamar a necessidade urgente da
aprovação do projeto de lei que ora se retira de pauta.

xxx

Pág.1

.-

_o,

CAMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Sessão: 062.4.50.0
Orador: PAULO LUSTOSA
Taquígrafo: Waldecíria

Hora: 13:02

SEM SUPERVISÃO
Quarto:
122/ 2
Data: 07/05/98

Revisor: Marlúcia

o SR. PAULO LUSTOSA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - Tem V.Exa. a palavra.
O SR. PAULO LUSTOSA (Bloco/PMDB-CE.Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente , Sras. e Srs. Deputados, quero fazer minhas as palavras do nobre
Relator, ex-Ministro , Deputado Ibrahim Abi-Ackel.
Sei

da relevância dos juízes classistas

nas Juntas de Conciliação ,

principalmente porque fui responsável , quando Ministro da Desburocratização , pela
implantação no País dos Juizados Especiais de Pequenas Causas. Tenho noção
precisa do que as organizações sociais representam hoje na forma de estruturação
do aparato institucional de qualquer nação.
Gostaria de dizer a todos que a fórmula encontrada, depois de penosa
negociação, buscou , acima de tudo, não engessar a remuneração dos juízes
classistas , permitindo que eles tivessem um mecanismo de reajuste dos seus
vencimentos ou das audiências que participarem dentro do sistema de reajuste dos
funcionários públicos federais.
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CÂMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
Sessão: 062.4.50.0
Orador: PAULO LUSTOSA
Taquígrafo: Jacinta

Hora: 13:04

SEM SUPERVISÃO
Quarto:
123/1
Data: 07/05/98

Revisor: Marlúcia

Cremos que só dessa forma não teremos o veto da Presidência República .
Devido à urgência urgentíssima da matéria, por quanto isso é crucial à Magistratura,
esperamos relatar o substitutivo na quarta-feira , com o conhecimento , apo io e
anuência dos demais partidos da Casa.
Peço a V. Exa . que distribua previamente aos Srs. Deputados o substitutivo
que será apresentado , para que possam tomar conhecimento do seu inteiro teor.

o SR. PRESIDENTE (Heraclito Fortes) - V .Exa . será atendido .

xxx
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PROJETO DE LEI N° 2.911 , DE 1997

EMENDA MODIFICATIVA

Dê-se ao art. 6° do Substitutivo aos Projetos de Lei n°
2 .911 , 2 .981 e 2.982/97 a seguinte redação :

"Art. 6° . Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono
variável , com efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1998
e até a data da entrada em vigor da lei que vier a fixar o subsídio
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal , correspondente à
diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado
e o valor total de remuneração decorrente da aplicação dos
fatores de proporção estabelecidos nesta Lei sobre os valores de
remuneração atualmente percebidas pelos Ministros do Supremo
Tribunal Federal ."

JUSTIFICAÇÃO
A redação dada ao art. 6° pelo Substitutivo fixa como período de
vigência do abono variável o período a parti rde 1° de janeiro de 1998 até a
data da promulgação da Emenda Constitucional n019 , resultante da PEC
173/95. No entanto , o valor do subsídio dos Ministros do STF , parâmetro
para a aplicação das demais regras fixadas na lei em discussão , não terá
vigência imediata. Até que seja aprovada a lei específica prevista no art. 37 ,
XI , permanecerá em vigor a estrutura remuneartória atual dos Ministros do
STF . Porisso, a regra de transição deve levar em conta o valor da
remuneração percebida efetivamente até a aprovação dessa lei pelos
Ministros do STF, para aplicação do fator de proporção , e não "o valor de
subsídio que for fixado" futuramente .
Sala das Sessões ,

01' U .r,5' f

")

..-:=,

------.....=....>~ L-----l~ ~ C .----:~
~_ __

Dep. Marcelo Deda
Líder do 8
<1
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N~ 2.980, DE 1997
(Do Tribunal Superior do Trabalho)
Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos
de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e dos Juízes da
Justiça do Trabalho.

( AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART.
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

o

P R E S I D E N T E

D A

54);

E

DE

R E P Ú B L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art.

1°

O total da

remuneração dos Ministros do

Tribunal Superior do Trabalho corresponderá a 95%
cento)

(noventa e cinco por

da remuneração total dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,

mantido idêntico referencial en tre os cargos dos Juízes dos Tribunais
Regionais do Trabalho,

dos Juízes do Trabalho Presidentes de Junta de
•

Conciliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos .

Art. 2°

fere

o art.

666

- A gratificação por audiência,

do Decreto-Lei

n°

5 . 452 ,

de

1%5/43,

a que se reé

mantida no

valor vigente até a da t a da publicação desta lei.
Art .

3°

Esta Lei

entra em vigor na data de

sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília-DF. ,
Independência e 109° da República.

de

de 199

176°

da

2

JUS T I F I C A ç A O

A estabilidade
Estado,
re,

máxime do Judiciário,

institucional

exige

atuação eficiente,

dos

sábia,

poderes

do

justa e céle-

de modo a cumprlr a prestação jurisdicional segundo as exigências

do regime democrático.
A magistratura realiza atividade fundamental
lução

dos

confl itos

sociais,

procurando

atender

na so-

satisfatoriamente

à

expectativa dos cidadãos que buscam a just iça para dirimir os conflitos no tocante à

jurisdição contenciosa,

desde os Juízos situados no

interi or mais remoto do País às Cortes Superiores.

o reconhecimento,
reitos

inerentes à

cidadania e

grau de exigência dos

em nível

constitucional,

dos

di-

o seu amplo exercíclo tem elevado o

jurisdicionados e a cobrança da sociedade pela

atuação eficiente, eficaz e imediata da justiça, requerendo maior preparo e mais responsabilidade dos magistrados.
A remuneração dos Juízes é uma das preocupações que
""tão pode ser desconsiderada,

para motivar o ingresso na carreira dos

oacharéis em direito mais cultos e preparados para o desempenho desse
elevado mister e preservar a independência do magistrado,
sária exação profissional,

com a neces-

bem assim o acesso a um nível quanto menos

razoável de vida pessoal e familiar .
Assim, os magistrados,
dos poderes do Estado,

bem como os demais detentores

deveriam perceber valores remuneratórios supe-

riores aos atualmente· auferidos . Na ausência de inciativa nesse sentido,

busca-se,

mento

da

com o anteprojeto de lei aqui oferecido,

remuneração

outro grau de

percebida,

jurisdição,

aproximando

de 10%

a

um reescalona-

diferença

(dez por cento)

de

para 5%

um para

(c inco por

cento)
Essa proposta ajusta-se aos ditames constitucionais,
uma vez que o art.

95, inciso 111, da Constituição Federal, ao assegu-

ra a garantia da irredutibilidade de vencimentos dos juízes, determina
a

aplicação

prescreve:

'"
u'" .....
.!!

O)
O)

.....
.....
.....
.....
O)

do

art.

37,

inciso

XI,

da

que

a malor e a menor remuneração dos servidores públicos, observados como
limites e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos
como remuneração, em espécie, a qualquer título, por ( ... ) Ministros
do Supremo Tribunal Federal". De outra parte, o art. 93, inclso V; da
Constituição Federal prevê que

"os vencimentos dos magistrados serão

das categorias da carreira ,

.30..

dos Ministros do Supremo Tribunal Federal".

2-J

Federal,

"a lei fixará o limite máximo e a relação de valores encre

. . z'"
(00

Constituição

fixados com diferença não superior a dez por cento de uma para outra

Mantém-se,
ção de que trata o art.

não podendo,

a final,

a título nenhum,

exceder os

inalterado o valor da gratifica-

666 do Decreto Lei

n° 6.452, de 1%5/43, por

3
nece ss á rio aj u stam ento dos e fe itos fi nanc ei r os
deco r r ente s da ap l icaç ã o da lei .
Bl.o. silia- DF.,

ERME

)0 de

abri l de 199 7.

EDR4'~ANI

Mini s ro-P resid ente do
Trib unal Supe rior do Trab alho

"LEG ISLA ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COO RDE NA, ÃO DE ESTL'DOS LEGI SLAT IVOS - CeDI "

CONSTITUIÇAO

REP ÚBL ICA FED ERA TIV A DO BRA SIL
1988

TITU LO 111
DA ORG ANI ZAÇ ÃO DO EST ADO

CAP ÍTU LO VII
Da Adm inist raçã o Públ ica

•

SEÇ ÃO I
Disp osiçõ es Gera is

Art. 37. A adm inist ração públ ica diret a, indir eta ou fundacio nal, de qual quer dos Pode res da Uniã o, dos Esta dos, do Distr
ito
Fede ral e dos Mun icípi os obed ecer á aos princ ípios de legal idad
e, impess oalid ade, mora lidad e, publ icida de e, tamb ém, ao segu inte:
XI - a lei fixar á o limit e máx imo e a relaç ão de valo res entre a
maio r e a men or remu nera ção dos servi dore s públ icos, obse rvad
os,
com o limit es máxi mos e no âmbi to dos respe ctivo s pode res, os
valo res
perc ebid os com o remu nera ção, em espé cie, a qual quer título
. por
mem bros do Cong resso Naci onal . Mini stros de Esta do e Mini stros
do
Supr emo Trib unal Fede ral e seus corre spon dent es nos Esta dos,
no
Distr ito Fede ral e nos Terr itóri os, e, nos Mun icípi os, os valo res
perc ebido s com o remu nera ção, em espé cie, pelo Prefe ito;
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I I I 1 I () 1\'
DA ORG.\:\IZ\( ,\O DOS PODERES
C,\l'i 'll IIJl 111
Do Podcr Judi c iári o
~ I.<" ;\() I
Di; po;içõc, Gcrais

Slc<,'t\O IV
Do, Juí/c s C la" i, ta s Te mporári o, das Junta,
................... ............................ ................. ........... .......................

ArL 666 - Por audi ência a que comparece rem, até o máx imo de
20 (\ intc) por Illes, os JUí7CS c la,s istas temporári os das Juntas e se us
, up lcn te, perceberão a gratill ca<;ão fi ~a da em lei,
o

At1 , 9 3, Lei compl eJ11entar , de ini ciativa do Supremo Iribun a l

/lU

{, f, 1J l/ m/ rn lll ~ ú(l

d"d" relu !.-, IIIl1l1l ' ru I

Il ~_

de _' - lI;

! ')Ij

I

. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . . . . . .. .... . . .. .. . . . .. . .. . . ..... .. ................ . .................•....•.....
.. .............. ...... .. .. ......................................... ............ ...... ... ... .. .. .. .... ........ ...

Federal. di sporá sobre o Estatuto da \ lagi; tratura , ol1sc nad os os scguintcs princípi o,:
\' - os \ cn ciment o; dos magis tra dos , cr;1o f i~a d os com di fCrc nça nào ~ lIperi o r a de z por ce nt o tl e um a para outra das ca t ego ri a~ da
carn: ira, não podend o, a títul o nenhulll, c;.. ccckr os dos I\lini , tro, do
Supremo Tribunal Federal :
Art . 95. O s juízes

gO / il ll1

OF, STST, GDGC A ,GP,N °

B r aB~ l i.:l

das seg uint es ga ra nti as:

111 - irredutibilidade de ven c im entos, observado, qu anto à remuncração, o que di spõem os an s, 37, XI , 150,11, 15 3, 111 , e 153, ~
2° L

:

1 1.

. · :";L

_ ·:.~
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DECRETO-LEI N° SAS2 DE OI DE I\ IAIO DE 19-U

APROVA A C O~SOLlDAÇ ,\O D,\S LEIS
DO 'I Rt\13ALlI 0,

Tribunal Superi o r d o Trabalho

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputado s
~LIA-DF
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lillLO\'1I1
Da .Justiça do Trahalho

de ab r l.l de 1997 .

.: ..... 5

11 - ao Supremo Iribuna l Fed eral. 30; I ribunai s Superiorcs c
aos I'ribunai s de Ju sti ça pro por ao Poder I. egis lativo re specti\ o, 00, er"ad o o di sposto no arL 169 :
a) a alteração do nÚJ11 ero dc J11cJ11b ro, dos tribun ais inferi orc;:
b) a criação c a extin ção de cargos e a fix ação de \ cncimc nto>
de ; cus membros, dos juí/c; , inc lu si\ e dos tribun a is infC riore s, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos ju í/Os que lhes fon:m
\ inculados;
c) a criação ou extinção dos tribunai s inferi ores;
d) a alteração ~a organização e da divi são judic iári as:

DF. _

Se n h o r P resl.dente,

Art , 96 , Compete pr i\ ati\ 3ml'llIe:

••.• . •••••••• •• ••••••• •• • ••••••••• ~
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
N~ 2.981, DE
(Do Superior Tribunal Militar)

PROJETO DE LEI

1997

Altera o percentual de diferença dos vencimentos dos Magistrados
da Justiça Militar.
(AS COMISSõES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART.
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

o

PRESIDE;-";TE

Faço saber que o Congresso
Ar!

~acional

D A

54);

E

DE

R E P U B L I C ,\

decreta e eu sanciono a seguinte Lei

1° - Os vencimentos dos :vtinistros do Superior Tribunal 1\1ililar passam a

co rre spo nder a 95% (noventa e cin co por ce nto) dos vencimentos dos I\tinistros do Supremo Tribunal
Federal, adotado idêntico percentual entre os vencimentos dos ca rgos de Juiz-Auditor Corregedor. de Jui zAuditor e Juiz-Auditor Substituto, e observados os percentuais da verba de representação mensal
estabelecidos pelo Decreto-Lei nO2.371, de 18 de novembro de 1987.
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art . 3° - Revogam-se as disposições em contrario, em especial o ~ 3° do anigo I° da L<:I

nO7 723, de 06 de janeiro de 1989
Bra sdia -D r .

IO

de

OC,

de 1997; 176° da Ind ependência e 109° da

República.
JUSTIFICAÇÃO
Os venCimentos de um Juiz-Auditor Substituto em IníCIO de
carreira estão fixados em R$5 .248 80 (ci nco mil. duzentos e quarenta e alto reais e
oitenta centavos) , sendo atribuída uma diferença de dez por cento de uma para outra
das categorias que Integram a Magistratura da Justiça Militar.

É eVidente a defasagem remuneratória entre os magistrados
de carreira e os membros do MinistériO Público da União . após a edição da Lei nO
9.031 , de 13 de abril de 1995
Registre-se , ainda, que, com o advento da Lei nO 9421, de
1996, há função comissionada destinada a servidor que atua em Juízo , na Primeira
Instância , com valores superiores aos fixados para magistrado em início da carre ira .

o presente anteprojeto de lei objetiva um reescaloname nto
dos vencimentos dos Magistrados , fixando em 5% (cinco por cento) a diferença dos

2
valores de um para outro grau de JUrisdição
Visa-se. dessa forma, a restabelecer o critério tradicional de
diferença dos vencimentos entre as categorias de Magistrados, tendo por referencial
a Lei n° 7.723, de 06 de Janeiro de 1989, que fixou as remunerações e vantagens dos
integrantes da Magistratura da Justiça Militar, a partir de 06 de outubro de 1988,
observados , assim , os limites previstos na Constituição Federal (art. 93, inciso V).
E, por último, importa assinalar que as despesas decorrentes
deste anteprojeto de lei correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do
Superior Tribunal Militar no corrente exercício.
"LEGISLAÇ,\O CITADA ANEXADA PELA
COOIWE:\A('.\O DE ESTlDOS LEGISL\TI\'OS - CeOl"

CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
· .................................................................................................. ............ .

TÍTULO IV
DA ORGA~IZAÇÃO DOS PODERES
· .............................................................................................................. .

.""'.

U","
O)
O)

o;.....

..... &1)

N

.. z

CO

CAPÍTULO 111
Do Poder Judiciário

coO

.! -J

.3 Cl.

SEÇÃO I
Disposições Gerais
·.................. .......... ............................................................................. ..... .
Art. 93. Lei complementar. de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da \1agistratura, observados os seguintes princírios:
....... .... .......... ..... ......................................................................................

v - os vencimentos dos magistrados serão fixados com difere nça não surerior a dez por cento de uma para outra das categorias da
carreira. não podendo, a título nenhum, exceder os dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;

·.............................................................................................................. .
Art. 96. Compete privativamente:
· ........................................................... ..... ............................... .............. . .

" - ao Supremo Tribunal Federal , aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
· .............................................................................................................. .

3
LEI N° 9.031, DE 13 DE ABRIL DE 1995
DISPOE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO ~1!NISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO E DÁ OUTRAS PRO'v'mÊNC'IAS.
Art. 10 - O vencimento básico dos membros do Ministério PÚblico da União, a partir de 10 de fevereiro de 1995, é o constante dos
itens I, 11, 111, e IV do Anexo desta Lei.
Parágrafo único. A verba de representação dos membros do
Ministério Público da União é a constante do Anexo da Lei número
7.725, de 6 de janeiro de 1989, com as modificações introduzidas pelo
Art.2° da Lei número 8.273, de 18 de dezembro de 1991.

LEI N° 9.421 OE 24 DE DELEMBRO DE 1996

CRiA .I\S CARREIRAS DOS SERVIDORES
DO PODER JUiJ:C!ARIO, FIXA OS V ÁLORES DE SUÁ REMUNERAÇÃO E DÁ OUTRAS .PROVIDÊNCIÂS.
Art. 10 - Ficam criadas as carreiras de Auxiliar Judiciári0, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, nos Quadros de Pessoal do Poder
Judiciário da União e do Distrito Federal e Territórios, na forma estabelecida nesta Lei .
• • • •• • • • ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;

LEI N° 7.723, DE 6 DE JANEIRO DE

~989

DISPÕE SOBRE AS REMUNERAÇÕES DOS
MINISTROS DO SUPERIOR TRJBUNAL MILITAR E DOS JUÍZES DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. ] o A remuneração básica dos Ministros do Superior Tribunal Militar é fixada no de CZ$ 812.067,00 (oitocentos e doze mil e
sessenta e sete cruzados).
·...............................................................................................................

§ 3 0 As remunerações dos Magistrados de que cogita esta Lei,
considerado o básico, a verba de representação e vantagens pessoais
observarão o limite previsto no inciso V do artigo 93 da Constituição
Federal.
·...............................................................................................................
· ...............................................................................................................

~
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DECRETO-LEI W 2.371 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987

DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS E A
REPRESENTAÇÃO MENSAL DEVIDA AOS
SERVIDORES QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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Art. 10 - Os vencimentos e a representação mensal devida aos
ocupantes dos cargos de natureza especial e aos membros do Poder
Judiciário da União, do Distrito Federal e Tenitórios e do Tribunal de
Contas da União são os especificados nos anexos deste decreto-lei .

SUPERIOR

OFicIO N°

TRIBUNAL

MILITAR

~ 7 IPRES-O:REG

Brasilla -DF, 10 de abril de 1997

SENHOR PRESIDENTE.

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos ilustres
membros das Casas do Congresso Nacional, de acordo com o disposto no art. 96, li,
da Conslltuição Federal, o incluso projeto de lei, que altera o percentual de diferença
dos vencimentos dos Magistrados da Justiça Militar, acompanhado da anexa
justificação .
Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
de elevado apreço e distinta consideração .
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///t'
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Gen Ex ANTONIO JOAQUIM SOfRES MOREIRA
Ministro-Presidente
,
I

/

À Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD.Presidente da Câmara dos Deputados
BRASíLIA· DF
/rps

Secretaria I:special de Editoração e Publicações do Senado Federal · Brasília· DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI

N~

2.982, DE 1997

(Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios)
Altera o percentu al de diferença entre a remu n eração dos cargos
de De semb arga d o res do Tr i bunal de J u stiça do Di str i to Federal e
Terri t ó r ios e do s Juízes d e Dire i to e dos Ju ízes d e Direito
Subst itutos da Justiça do Distrito Federal .

(AS COM I SSOES DE FI NANÇ AS E TRIBUT AÇAO ( ART .
CONSTITUIÇAO E J USTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 2 4, 11)

54) ;

E

DE

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei
Art. 1°. O total da remuneração dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios passa a corresponder a
95% (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça , mantido idêntico referencial entre os cargos
de Juízes de Direito e Juízes de Direito Substitutos.

•

Art. 20. As despesas resultantes desta Lei correrão à conta
de recursos previstos no orçamento do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios.
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, DF ,10 de abril de 1997.
JUSTIFICAÇÃO

O Exmo Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça ,
dando cumprimento a decisão do Conselho de Justiça Federal , acaba de
encaminhar ao Congresso Nacional. nos termos das atribuições que lhe
são conferidas constitucionalmente , projeto de lei que tem por objeto

2
reescalonar a remuneração dos Magistrados da Justiça Federal. .As
razões de justificação alinhadas naquela Mensagem bem espelham os
problemas que os Juízes integrantes da Justiça da União estão
enfrentando nos últimos anos.
Permito-me assinalar, em complemento àquelas razões ,
outras que afetam diretamente

a Justiça do Distrito Federal. Tem-se

observado, nos últimos anos, grave desestímulo ao ingresso na Carreira ,
tanto que vàrios são os candidatos aprovados que desistem da posse . As
responsabilidades sempre crescentes dos JL,ízes devem ser exercidas,
para perfeita garantia do direito do cidadão, em

clima de satisfação e

segurança, sob penas de comprometer a prestação jurisdicional.
Ness~

quadro de responsabilidades inesgotáveis e

graves, não se pode negar relevo à remuneração atribuída aos
magistrados, que estão alcançados por severas limitações constitucionais
no que tange ao exercício de outras atividades. Os vencimentos desses
servidores públicos especiais devem ser tratados de maneira também
especial. tanto quanto possível dentro do contexto das demais obrigações
do Estado .
E sabido - e parece repetitivo - mencionar que os
membros do Ministério Público Federal . de que faz parte o Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios , alcançaram patamar de
vencimentos mais elevados

do que os concedidos aos membros do

Poder Judiciário , causando acentuada defasagem entre

as duas

categorias.
O fato tem-se tornado fator de descontentamento entre
os Magistrados e vem atuando como forte mecanismo de desestímulo
para a Carreira da Magistratura Mostra-se, portanto, necessário proceder
a reajuste em relação à diferença de remuneração entre os Magistrados
da Justiça do Distrito Federal , hoje de 10% de um grau para outro de
jurisdição. Visa a proposta a estabelecer, reduzindo aquele percentual , um
novo de 5% entre os diversos graus de jurisdição da Justiça do Distrito
Federal , de tal

maneira que a remuneração dos Desembargadores do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corresponda a 95% da
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'ÔÕ

ur--

cn
cn

remuneração total dos Ministros do Superior Tribunal e Justiça,
A

medida

proposta

retoma

o

mesmo

percentual

-0;00
~I"'-

diferenciador que tradicionalmente era adotado na Justiça da União, e,

N

dentro desta, é indispensável a paridade entre Juízes do mesmo grau.

~

o
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Importa, finalmente ,

registrar que

os

encargos

_____________________________________________________________________ 3
decorrentes da proposta formulada no presente anteprojeto de lei serão
àtendidos pelos recu~sos já disponíveis para o fim que se propõe.
\

Brasília .

~
/'

(~

."

./

V

'~l--'V

Desembarga ar CARLOS AUGUSTO

"

"\

)

MA~O'FARIA

Presidente do
Tribunal de.:Justiça do Distrito Federal e Territórios
"LE(;ISLA(ÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE\A(ÃO DE ESTl ' DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
....... .... ... .......................... ........... ... ...
........ ... ............ .... ..... .. ... ..................
TÍTULO IV
Da Organização Dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal FederaL aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
~ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aUI11~nto de sua remuneração:
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos c pessoal da administração dos
Territórios;

4
Brasília . 07 de abril de 1997.

OFíCIO GP N 1669/97
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Senhor Presidente .
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Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência . para os

<Do

.... Z
2 ...J

.3 a..

fins de que trata o art. 61 da Constituição Federal , apresentando-lhe o
anexo Anteprojeto de Lei, em que se propõe o reescalonamento da
remuneração da Justiça do Distrito Federal e Territórios, com a
Justificação que o acom

nha.
ensejo para renovar a

Se

Excelência

protestos de meu

Desembargad
Presidente do

.A

S

~~ACHA

A

Tribu~de Justiça do Distnto Feleral e Territórios

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

Secretaria especial de Editoração e Publicações do Senado Federal - Brasi lia - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS
(*) PROJETO DE LEI N° 2.911-A, DE 1997
( Do Superior Tribunal de Justiça)
Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior
Tribunal deJustiça e dos Juizes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus. Pendente de
pareceres das Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Redação.
(PROJETO DE LEI N° 2.911 DE 1997, TENDO APENSADOS OS DE N°S 2.980/97,
2.981/97 e 2.982/97)

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei :
Ar! 1° O total da remuneração dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça
passa a corresponder a 95% (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, mantido idêntico referencial entre os cargos de Juízes dos Tribunais
Regionais Federais de Juízes Federais e Juízes Federais Substitutos.

•

'

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o parágrafo
único do art. 8° da Lei n° 7.727, de 09 de janeiro ae 1989.
Brasília-DF,

de

(*) Republica-se em virtude de incorreções no anterior

de

2
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o

equilíbrio social, pres supo sto da estabilidade, exig e dos orga
nism os
gove rnam enta is resp osta s eficientes, justa s e imed iatas
para a prob lemá tica da prestaç~o
juris dicio nal que hoje se afigura com o um dos com prom
issos mais sérios do proc esso de
dem ocra tizaç ão do País.
ComtJõem esse quad ro os mag istra dos que cump rem papel
fund ame ntal
na solu ção das lides, proc uran do aten der a cont ento à expe
ctati va das partes que busc am a justi ça
para dirim ir seus conflitos no tocante à juris diçã o contenciosa.
Tam bém é impo rtan te na atua ção nos
proc esso s de juris diçã o voluntária , na medida em que entr
e os principais obje tivos do juiz está a
pres teza de sua atua ção com eficiência, eficácia e cele ridad
e.
Nesse sentido , cresce o nível de exigência dos juris
dicio nado s , _
enqu anto a cobr ança da opinião pública em geral vem -se
acen tuan do , dia-a-dia . Em cons eqüê ncia , aum enta ainda mais a resp onsa bilid ade daqu eles que detê m
o mun us público de distr ibuir justi ça .
A rem uner ação de um Juiz Fed eral Substituto, que equivalia
à de um
Proc urad or da Rep úblic a em início de carreira, ficou defa sada
com o adve nto das Leis nO 7.725, de
06/0 1/89 , nO 8.273 , de 18/12/91, e nO 9.031 , de 13/0 4/95 , que
elev aram os venc imen tos dos mem bros
do Mini stéri o Público da União .

o fato vem gerando descontentamento entre

os mag istra dos que, com o
é cedi ço , exer cem relev ante s funções do Estado , impr esci ndív
el à cons ecuç ão de seus fins e o árduo
labo r diutu rno que disp ensa m mer ece valorização , sob pena
de dese quilí brio entr e carg os de mes ma
impo rtân cia, emb ora pert ence ntes a esferas de pode r disti
ntas, para não dize r da nece ssid ade de
estím ulo para a carreira da mag istra tura . Impe nde , portanto
, proc eder a ajuste em relação à difer ença
de rem uner ação entre estes mag istrados federais , que hoje
é de 10% de um para outro grau de
juris diçã o, conf orm e dete rmin ação expressa no pará graf
o único do art. 8° da Lei n° 7.727, de
09/01/89. A med ida ora proposta pretende reduzir este perc
entu al diferenciado r para 5% do carg o de
Juiz de Trib unal Regional Federal para o de Juiz Federal e
igual percentual dest e em relação ao de
Juiz Fed eral Sub stitu to . Igual grad ação deve ser adot ada
para os Ministros do Sup erio r Trib unal de
Justiça em relaç ão aos mem bros do Sup rem o Tribunal Fed
eral , cons idera ndo que a alter ação dest es
perc entu ais ocor re sem pre de man eira uniforme e geral.
Por derr adei ro, releva dest acar que a prov idên cia deco
rren te da
proposta form ulad a no pres ente anteprojeto de lei enco ntra
disp onib ilida de de recu rsos para o fim a
que se prop õe .

"LE GIS LAÇ ÃO CIT ADA ANE XAD A PEL A
COO RDE ;\fA ÇÃO DE EST UDO S LEG ISL ATI VOS "
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TÍTÜLO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
.......................................... ._....••.•..•••.. . . .•••...•••....•.....•..••.......•....•..•••..••••..•
,

CAPITULOIIl
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
•.•.........................................................................................................•...

Art.

96. Compete privativamente:

................•...............................................................................................

II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

•

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

...................•............................................................................................
. . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . ..... ....
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 7.727 DE 09 DE JANEIRO DE 1989
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO INICIAL
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E
SUA INSTALAÇÃO, CRIA OS RESPECTIVOS QUADROS DE PESSOAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .
............................................................

~

...............

-..... -... -_ .. -.. _.. -... _- ..... _....... _...... .

4

Art. 8° - Ficam criados 74 (setenta e quatro) cargos de Juiz de
Tribunal Regional Federal, que serão providos, na composição inicial,
de acordo com o estabelecido no Art. 3° desta Lei.
Parágrafo único-: O vencimento e a verba de representação
dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais corresponderão a 90%
(noventa por cento) do vencimento e da verba de representação dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça mantido idêntico referencial
entre as demais categorias da carreira .
..... .. ... ... ........ .. ..... .. .... .... .. . .... .. ...... .. . ........ .. .. .... .. .... .. .. .... .... .. .. ........ .. .. .... .. .. .... .. .. ...... .. .. .. .. ......... .. .. ........ .... ........ .................... ..
. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. -' ................................................................................................................................................................................................ ..

LEI N° 7.725 DE 06 DE JANEIRO DE 1989

'"

)(

.iij

U ,,"
O')
O')

....

.... 0
;;;0)
N

...." ' 0Z
~ -.J

.3 14

DISPÕE SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚ- .
BLICO DA UNIAO
.................................................................................................................................. . ................ . ..........................................................................

Art. 1° - A remuneração e a verba de representação devidas aos
membros. do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a partir de 1o de novembro de 1988, passam a ser as
constantes do Anexo desta Lei.
* Prejudicado pelo tempo .
. . .... ... ... .. ... .. .. ....... ..... . .. ....... ... ... .. ........................................................... .
........................................ . ...... .......... ...... . ........ ... . ....................................

-

LEI N° 8.273 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1991
DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO M1NISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5
,

Art. 10 - E concedido aos · Membros do Ministério Público da
União adiantamentq no valor de 3 5% (trinta e cinco por cento),-calculado sobre o vencimento básico e a verba de representação mensal~- vi
gentes no mês imediatamente anterior ao da publicação desta Lei, -fixado pela Lei número 8.230, de 9 de setembro de 1991, corrigidos pelos. reaj ustes gerais.
Art. 20 - A verba de representação mensal tios Membros do Ministério Público da União, constante do Anexo da Lei número 7.725,
de 6 de janeiro de 1989, será acrescida em 120/0 (doze por cento), 7%
(sete por cento), 4% (quatro por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente, para os cargos descritos nos itens I, lI, III e IV .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • OI! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

LEI N° 9.031, DE 13 DE ABRIL DE 1995
DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - O vencimento básico dos membros do Ministério PÚblico da União, a partir de 10 de fevereiro de 1995, é o constante dos
iten~ I, lI, III, e IV do Anexo desta Lei.
Parágrafo único. A verba de representação dos membros do
Ministério Público da União é a constante do Anexo da Lei número
7.725, de 6 de janeiro de 1989, com as modificações introduzidas
pelo Art. 2° da Lei número 8.273, de 18 de dezembro de 1991 .
.......... .. ............... .... .... ................ ...... ...... .... ..... ..... .... ... ... ..... .... ......... .... ... .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Brasília, 31 de março de 1m

OFICIO N° 70197-STJ/CJF
Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos
ilustres membros das Casas do Congresso Nacional, de acordo com o disposto no art.
96, li, da Constituição Federal, o incluso projeto de lei, que altera o percentual de
diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça
e dos Juízes da Justiçá Federal de Primeiro e Segundo Graus, acompanhado da
justificação em anexo.
Valho-me .do ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Ministro BUENO DE SOUZA
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho da Justiça Federal
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

7
Revejo o despacho aposto ao PL-no2.911197, para C4ue a
ComissAo de-Finanças ·~ TributaçAo manif'esle;.se 1amb!m,
1.

quanto ao m~rito. OfIcle-se .. Comlss60 Requerente ,e.
após, publique-se.

Em, 20/05/97

..

- - - - - - - :::;

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIE

e

Of. P-no 40/97

~IDE"'''''''-.....__ "_.

Brasília, 29 de abril de 1997.
Senhor Presidente,

Tramita nesta Comissão o PL nO 2.911/97, do Superior
Tribunal de Justiça, que "altera o percentual de diferença entre a remuneração dos
cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de
Primeiro e Segundo Graus",

para exame de adequação financeira e orçamentária.

Consta do despacho da Mesa que à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação
caberia se manifestar quanto à admissibilidade e mérito.

e

Entendendo ter havido equívoco na distribuição da matéria,
solicito de V.Exa. revisão do referido despacho, para que esta Comissão possa se
manifestar não só quanto à adequação, mas, também, quanto ao mérito, nos termos do

art. 32, IX, i, do R.I.
Cordiais Saudações,

~lhARLOS HA'uL

Deputado

Presidente
A Sua Excelência o Senhor

Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

Y

8
LeveJO o despacho aposto ao PL n° 2.980197. para que a
':omisdo de Finanças e Tributaçlo manlfesle-se, tamb6m,
quanto lO m6rHo. OfIcle-se ai Comlssllo Requerente e
ap6s, publique-se.
'
Em. 20/05/97

COMISSÃO DE FINANÇAS E

Of. P-n o 42197

~~IDENTE

Brasília, 30 de abril de 1997.
Senhor Presidente,

Tramita nesta Comissão o PL nO 2.980/97, do Tribunal
Superior do Trabalho, que "altera o percentual de diferença entre a remuneração dos
cargos de Ministros do

Tribunal

Superior do Trabalho e dos Juízes da Justiça do

Trabalho", para exame de adequação financeira e orçamentária. Consta do despacho
da Mesa que à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação caberia se manifestar
quanto à admissibilidade e mérito.
Entendendo ter havido equívoco na distribuição da matéria,
solicito de V. Exa. revisão do referido despacho, para que esta Comissão possa se
manifestar não só quanto à adequação, mas, também, quanto ao mérito, nos termos do
art. 32, IX, i, do R.I.

Cordiais Saudações,

Deputado L"'UIZ CARLOS HAULY

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

Presidente

9
Defiro a apensação, nos termos do artigo 142 do
RICO. ~ense-se o PL. nO 2.980/97 ao PL. nO
2.911/97. Oficie-se ao Requer
após,
publique-se.

V\'\ \

PR~loEN

Em, 20/03/98

REQUERIMENTO

Excelentissimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 142 do Regimento Interno,
a apensação do Projeto de Lei n° 2.980, de 1997, ao Projeto de
Lei n° 2.911, de 1997.

Sala das Sessões,

em/1 de

março de 1998.
,

/
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Deputado Arnaldo Madeira- PSDB

PROJETO DE LEI N~ 2.980, DE 1997
(Do TribuDal Superior do Trabalbo )
Altera o · perc~ntual de diferença entre a remuneraçAo dos cargos
de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e dos Juizes da
Justiça do Trabalho.

(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54);
E DE CO;..JSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24, Il)
o

P R E S

r D E N T E

D A

R E P Ú B L

r c

A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1· -

O total da remuneração dos Ministros do

Tribunal Superior do Trabalho corresponderá a 95t (noventa e cinco por

10
cento) da remune r ação total dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
m:- ___ -,-do idêntico referencial ent.re os cargos d os Juízes dos Tribunais
Regionais do Tra balho , dos Juízes do Trabalho Pres i dentes de Junta de
Conciliação e J u lgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos.
Art •. 2° - A qratificação por audi ência, a que se re..

fere o

ar t .

66 6

do Decreto-Lei n°

5.452,

de 1 % 5/43; é mantida no

valor vigente a~é a data da publicação desta lei .
Esta Lei

entra e m vigor na data de sua

publicação, revo g a das as disposiçõe s em contrário.
da

de 199 ; 176 0

de

Brasília-DF. ,
Independência e 109 ° d a República,
N

."
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~
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U I'O'l
O'l

-
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..........

O'l

JUS T I F I C A ç A O
M

O')

N

o

~ Z
~ ..J

3 0.

A estabilidade
Es ta do , máxime do Judiciário,

institucional

exige

atuaçãd .eficiente,

dos

sábia,

poderes

do

justa e cé l e-

re, de mod o a cumprir a prestação jurisdicional segundo as exigências
do reg i me de mocrático.
A magistratura reali·za atividade funda mental na soluç ão

dos

conflitos

sociais,

procurando· atender

e xpectativa dos cidadãos que buscam a
to s no tocante à

satisfatoriamente

à

justiça para dirimir os confli -

jurisdição contenci osa ,

desde os Juízos situados no

int ei i or mais remoto do País às Cortes Superiores.

o
reit os

inerentes à

reconhecimento,
cidadania e

em nível

constitucional,

o seu amplo exercício

dos

di-

tem elevado o

grau de exigência dos jurisdicio nados e a cobrança da sociedade pela
atuação ef i ciente, eficaz e imediata da justiça,

requerendo maior p r e-

paro . e mais responsabilidade dos magistrados.
A remuneração dos Juíz es é uma das preocupações que
1ão pode ser desconsiderada,

para motivar o lngresso na carrel.ra dos

bacharéis em direito mais cultos e preparados para o desempenho desse
el evado mister e preservar a independência do magistrado, com a necessári a exação profi ssional , bem assim o acesso a um nível quanto menos
r a z oáve l de vida pessoal e f amiliar.
Assim , os magistrados , bem come os demais detentores
do s poderes do Estado,

deveriam perceber valores remuneratórios supe-

riores aos atualmente · auferidos. Na ausência .d e inciativa nesse sentido, bu sca-se, com o anteprojeto de lei aqui oferecido, um reescaloname n to

da

remuneração

outro gra u de
c e nt o )

percebida,

jurisdição,

de

10%

aproximando

a

diferença

(dez por cento)

para

5%

de

um

para

(cinco por

11
Essa proposta ajusta-se aos ditames constitucionais,
uma vez que o art. ·95, inciso 111, da Constituição Federal, ao asseg ura a garantia da irredutibilidade de vencimentos dos juízes, determina
a

aplicação

prescreve:
a maior

~

limites

e

do

art.

37,

inci s o

XI,

da

Constituição

Federa l,

que

"a lei fixará o limite máximo e a relação de valores ent:re
a menor remuneração dos servidores públicos, observados como
no âmbito dos

como remuneração,

respeE:·t.ivos

e m espécie,

poderes,

os

a qualquer título,

val ores
por

do Supremo Tribunal Federal". De outra parte, o art.
Constituição . Federal prevê que

percebidos

( ... ) Ministros
93,

inciso

V~

da

"os vencimentos dos magistrados serão

,

fixados com diferença não superior a dez por cento de uma para outra
das categorias da carreira,

não podendo,

a título nenhum,

exceder os

dos. Ministros do Supremo Tribunal Fede ral".

Mantém -se , a final,

inalterado o valor da gratifica-

ção de que trata o art . 666 do Decreto Lei n° 6.452, de 1%5/43, por
necessário ajustamento dos efeitos financeiros decorrentes da ap li cação da lei.
B1C1sília-DF.,

) () de abril de 1997.

EDRIJ/ill{ffi/m

Minis ro-Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
...................................................................... . ............................................. .... .... ................ ........ . ............ ............... ..............................

TÍTULO III
DA ORGANIZÁÇÃO DO ESTADO
...................................... ........ . .......................... . .... .... . ...... ...... ........ . .......... ...... ...... '" ..................... ............. . . . ... ..... ........... .... ................ .

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃO [
Disposiçoes Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

12
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, Impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
e ••••• • •••• • •••••• • ••• ••• •••••••••• ••••• •••• ••• •••• •• • •• •• ••••• • ••• •• ••••••••••••••••••• • •••••••••• •• ••••••• ••••

Xl - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a
maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados,
como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os' valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por
membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do
Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no
Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, peJo Prefeito;
.•.••..••• .•••. ••••••..•.•.•..••...•. .. ... .• ... .. .....•••......•...• •. .. •..•. .... .•.••••.•. .••••...•.. •••• .••.. .

TíTULO IV
OA ORGANIZAÇÃO DOS rOOf.RES

SEÇÃO IV
Dos Juízes Classistas Temporários das Juntas

.......................................................................,....................................... .
CAPíTULO 111
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 93. 'Lei complementar, de iniciativ~ 'do Supremo Tribunal
; Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
.......................... .................................. ...... ... ......... .. .... ..... ... ... .. ..~ ....... .... .
V - os vencimentos dos magistrados serão lixados com difertnça nào superior a dez por cento de uma para oulra das categorias da
carreira, não podendo, a título nenhum, exceder os dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;

• ••••• • • •••••••••• •• • •••• • •••••••••••••••••••••••••• • • o' ,

. Ar:t. 666 - Por audiência a que comparecerem, até IJ máximo de
20 (vll1te) por mês, os Juízes classistas temporários das }unias e seus
suplentes perceberão a gratificação fixada em lei.
• ART. ~
'"

CtNff rtJffl,,·I.)O

JoJn ~/u I~I "ú"/~m./. JJ? ck 17. /IJ 196./.

............................................................................................................ .

........... .................. ... .... ....... ........ ...... .... .......... ................... .......................

OF .STST.GDGCA.GP.N'
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Art . .95 . Os juízes gozam das seguintes garantias:

Brasília -DF,;; de abril de 1991 .

111 - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remunera-:;ão, o que dispõem os arts. 37, XI, 150, 11,153,111, e 153, §
:20, I.

Senhor Presidence.
":'enho a hc nra dê t::!":c..1::i:nh.J!:' .\ elevada aprecia-

Art. 96. Compete privativamente :
ção :':o s

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao P()der legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b} a criação e a extinção de cargos e a fixação de ,encimenlos
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;

..................................... ..........................................................................
~

.......................................................

g re sso

:r.

":3

ê:xceient.isslmos
:: ac:=~ai.

Se nhores

je acordo

C.::'l St::. ·. .!iç5.o

cc~

r-!de1'31.

r.:embros

a

c argos

';e

do

Juízes

d.os

Tr-aba lho

Tribunais

do

co

Tribunal

Reg i o nais

.s uperi o r
do

Trabalho.

.

~

>C

Va lt:c-me' do ,:: nsejo pa ra
testas de el e v ad o

....... ...... ... .. ... ..... ...... ........ ....... ................ .... .... ...... .... ... ..................... ...... .

'i;;

u .....
O')
O')

- c:n
~
~

~

O')

N

o

~Z
~..J

.30..

"I:t

TíTULO VIII
Oa Justiça do Trabalho
. •.. ...... .. .•. . ••• .• •. . ...... ................ ................ ..... ..... .... .. .... ..... .. .. ... ......... ... .. ...

A Su& Excelênci~ Q Senhor
Deputado HICHEL TEMER
00. Pre.iden~e da C~r. do. Deputado.
BBAsfr.IA _DF

.
.
!.nC1SO

l~ i.

Trabalho,
dos

dos

JuIzes

do

Julgamento - e

Trabalho S ubst itutos.

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS lEIS
DO TRABALHO.

'"

.

remuneração dos

';:-esldentes de ';u nta de Conc lliaçào e

dos Jt..:í=es

qr
_~

do Co n-

). i·~ c~~..!;O .;' !lr.cprojeto de

qt..:e alt -e::-a .,) perce!lc.u.Jl de di~erer.c.,) ''' ! !lt.r e
:-1i nlstr os

Casas

o d!.so.os·co .-o
. a rt .

DECRETO-LEI N° 5.452 DE OI DE MAIO Df. 19.Ú
N

das

renovar

a

V . Ex·

pro-
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TI

Em, 19/05/97

Revejo O despacho aposto aos Pls nos 2.981/97 e
2.982/97, para incluir a CFT, que deverá
pronunciar-se quanto ao mértto e à adequaçlo
financeira. Oficie-se à Comissão Requerente e, após,
publlque-se.

f\~_

,

PR~IDENT

Brasília, 07 de maio de 1997.

Of. P-no 044/97
Senhor Presidente,

Em aditamento aos Ofícios nOs 40 e 42/97, dirigidos a Vossa
Excelência, em 29 e 30 de abril último, respectivamente, solicito-lhe o mesmo
procedimento com relação aos PL nOs 2.981/97, do Superior Tribunal Militar, que "altera o
percentual de diferença dos vencimentos dos Magistrados da Justiça Militar" e 2.982/97,
do T JOF e Territórios, que "altera o percentual de diferença entre a remuneração dos
cargos de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e dos
Juízes de Direito e dos Juízes de Direito Substitutos da Justiça do Distrito Federal".
Nos

supramencionados

expedientes,

solicitei

a

Vossa

Excelência reconsideração do despacho aposto aos PL nOs 2.911/97 e 2.980/97, a fim de
que a Comissão de Finanças e Tributação, nos termos do art. 32, IX, i, do R.I., pudesse
também se manifestar quanto ao mérito das proposições.
Cordiais Saudações,

(j ~ A
Deputado

Lu{i CARLOS HAULY

Presidente
A Sua Excelência o Senhor

Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

.'
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Defiro. Apense-se. nos termos do art. 142 do
RICD, o PL n') 2.981197 ~10 PL n" 2.911/97.
Oficie-se à Requerente e. após, publique-se.

TE

Em.Q-1 / 03 / 98.

.

R E QUE R I M E N T

"
';;;
Uf'-.

o

O')
O')

-"""a;c:n

" ""Lt')

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

N
<DO

.... Z
~..J

.30..

Requeremos, nos ter.mos do Art. 142 do Regimento Interno,
a apensação do Projeto de Lei n° 2.981, de 1997, ao Projeto de
Lei n° 2.911, de 1997.
Sala das Sessões, em,$6 de março de 1998.

Dep. Etevalda G. Menezes

. PROJETO DE LEI N~ 2.981, DE.1997
(Do Superior Tribunal Militar)
Altera o percentual de diferença dos vencimentos dos Magistrados
da Justiça Militar.

(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54)~
E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24, lI)

o

PRES IDENTE

D A

REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei :
Art . 10 - Os vencimentos dos Ministros do, . Superior Tribunal Militar passam a

corresponder a 95% (noventa e cinco por cento) dos vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, adotado idêntico percentual entre os vencimentos dos cargos de Juiz-~uditor Corregedor, de JuizAuditor e Juiz-Auditor Substituto, e observados os percentuais da verba de representação mensal
estabelecidos pelo Decreto-Lei n° 2.371, de 18 de novembro de 1987.
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Art. ZO - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições ~m c"ontrário, em e~pecial o § 3° do artigo 1° da Lei

n° 7.723, de 06 de janeiro de 1989 .
. Brasilia-DF,

IO

de

0[...

de 1997; 176° da Independência e 109° da

República.

JUSTIFICAÇÃO
Os vencimentos de um Juiz-Auditor Substituto em início de
#'"

.r ....

.

~

'

carreira estão fixados em R$5.248,80 (cinco mil, duzentos e quarenta e alto reais e
oitenta centav"os), sendo atribuída uma diferença de dez por cento de uma para outra
das categorias que integram a Magistratura da Justiça Militar.

É evidente a defasagem remuneratória entre os magistrados
de carreira e os membros do Ministério Público da União,. após a edição da Lei n°
9.031, de 13 de abril de 1995 . .
Registre-se, ainda, que, com o advento da Lei n° 9.421, de
1996, há função comissionada destinada a servidor que atua em Juízo, na Ptimeira
Instância, tom valores superiores aos fixados para magistrado em início da carreira.
O presente anteprojeto de lei objetiva um reescalonamento
dos vencimentos:dos Magistrados, fixando em 5% (cinco por cento) a d.iferença dos
valores de um para outro grau de jurisdição.
Visa-se, dessa forma, a restabelecer o critério tradicionql de
diferença dos vendmentos entre as categorias de Magistrados, tendo por referencial
a Lei n° 7.723, de 06 de janeiro de 1989, que fixou as remunerações e vantagens dos
integrantes da Magistratura da Justiça Militar, a partir de 06 de outubro de 1988,
observados, assim, os limites previstos na Constituição Federal (art. 93, inciso V) .
E, por último, importa assinalar que as despesas decorrentes
deste anteprojeto de lei correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do
Superior Tribunal Militar no corrente exercício.
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:'\AÇ,\O DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL .
1988
o •• •••••• o • •••• • •• • •• •••••••••• • ••••• • • •• o • •••• •• ••••• o • • • • • •• • • • o ' •• • • ••••••• • o . . . . . . . . . . . ' "

• • • • ••• •••••••• • •• ,

TITULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
• • • • • • • • • • • • • • • • o • • • '"

•••• • o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ~ . . . . .... . . . . . . . .

CAPÍTULO 111
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... o . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o ••• o • • • • • • • • • • •• • ••• • ••• • • ••••••••
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Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

v - os vencimentos dos magistrados serão fixados

com diferença não superior a dez por cento de uma para outra das categorias da
carreira, não podendo, a título nenhum , exceder os dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;
Art. 96. Compete privativamente:
••.••.•..........•.•.•..................... .•..................... ........ ..... .......••.......... ..............

11 - ao Supremo Tribunal 'Federal, aos Tribunais Superiores e '
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, ob~rvado o disposto no art. 169:
a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
c)a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
•••.•.•................ .•.•.• ....•• .•....... .. ..... .. ..... .. .•. .... .. ... ........••.................•...•.••••..
~

LEI N° 9.031, DE 13 DE ABRIL DE 1995
DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 10 - O vencimento básico dos membros do Ministério PÚblico da União, a partir de 10 de fevereiro de 1995, é o constante dos
itens I, 11, 111 , e IV do Anexo desta Le'i. '
Parágrafo único. A verba de representação dos membros do
Ministério Público da União é a constante do Anexo da Lei número
7.725, de 6 de janeiro de 1989, com as modificações introduzidas pelo
Art.2° da Lei número 8.273, de 18 de dezembro de 199 I .
• o • ••• •••• o • • • • • • • • ••• • o ••• o • • • • • • • • • o •• •• o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ' "

.. . . . . . . . o .. . . . . .

.. . . . . . . . . . . o . . . . . o .. o . . . . . . , • • • o ' o • • • • o . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o . . . . . . .. . . o . ....... .

•

LEI N° 9.421 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
CRIA AS CARREIRAS DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO, FIXA OS VALORES DE SUA REMUNERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

N

"'

~

Art. 10 - Ficam criadas as carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciário e Analista Judiciário, nos Quadros de Pessoal do Poder
Judiciário da União e do D istrito Federal e Territórios, .na forma estabelecida nesta Lei .
. . . . . . . . . . . . . .. _ . . . .. .... o .... . . . o .. .. . . . . . o .

~

.. . . . . . o • • o .. . . . . . . .... . . . o o .. . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . . .. ........ .. .. . . . ...... . .. .. ...... .... ....... . . . . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . . . . . o .. . ..
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LEI N° 7.723, DE 6 DE JANEIRO DE 1989
DISPÕE SOBRE AS REMUNERAÇÕES DOS
MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILIT AR E DOS JUÍZES DA JUSTIÇA MILIT AR FEDERAL.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° A remuneração básica dos Ministros do Superior Tribunal Militar é fixada no de eZ$ 812.067,00 (oitocentos e doze mil e
sessenta e sete cruzados).

§ 30 As remunerações dos Magistrados de que cogita esta

~i.

considerado o básico, a verba de representação e vantagens pessoais
observarão o limite previsto no inciso V do artigo 93 <;Ia Constituição
Federal.
.••••••••...•..................
.. ..................... ................................•..........•.•••...•......
.
••••••••.•••••••••••.•........ •• ••.....•......•.. •...•. .. ....... ...... ..••• ... ........••.. .... ............... .
~

;~

DE;CRETO-LEI NU 2.371 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987

DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS E A
REPRESENTAÇÃO MENSAL DEVIDA AOS
SERVIDORES QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Os vencimentos e a representação mensal devida aos
ocupantes dos cargos de natureza especial e aos membros do Poder
Judiciário da União, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de
Contas da União são os especificados nos anexos deste decreto-lei .
•• •••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . .

• ••• • • ••••••• • • • •• • •• • • • • • ••• •• • •• •• • • • • • • • • • • ••• •• ... . . . • • • o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUPERIOR

TRIBUNAL

OFíCIO N° , 77 /PRES-DIREG

MILITAR

Brasília-DF, , O de abril de 1997

SENHOR PRESIDENTE,

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos ilustres
membros das Casas do Congresso Nacional, de acordo com o disposto no art. 96, 11,
da Constituição Federal, o incluso projeto de lei, que altera o percentual de diferença
dos vencimentos dos Magistrados da Justiça Militar, acompanhado da anexa
justificação.

-

..
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Valho-me do ensejo para renovar" i3 Vossa Excelência protestos
de elevado apreço e distinta consideração.

,,

/ L/I
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Gen Ex ANTONIO JOAQUIM SO RES MOREIRA
fy4inistro-PreSide?te

/
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD.Presidente da C~mara dos Deputados
BRAS{UA-DF

Defiro. Apense-se~ nos tennos do art. 142 do
RICD, o PL n° 2.982/97 ao PL n° 2.911/97.
OfiCie-se à Requerente e. após, publi~~4i:..

~

Em;>:) / 03 / 98.

R E QUE R I M E N T

o

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos, nos termos do Art. 142 do Regimento Interno,
a apensação do Projeto de Lei n° 2.982, de 1997, ao Projeto de
Lei n° 2.911, de 1997.

Sala das Sessões, em26de março de 1998.

Dep. Etevalda G. Menezes
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PROJETO DE LEI

N~

2.982, DE 1997

(Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios)
Altera o percentual d e dif e r e n ç a e nt re a re muneraçAo dos cargos
de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios e dos Juizes de Direito e do s Juizes de Direito
Substitutos da Justiça do Distrito Federal.

(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRlBUTAÇÃº (MÉRITO E ART. 54)~
E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, lI)
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:
Art. 1°. O total da remuneração dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça 00 Distrito Federal e Territórios passa a corresponder a
95% (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, mantido idêntico referencial entre os cargos
.
de Juízes de Direito e Juízes de Direito Substitutos.
Art. 2°. As despesas r.~sultantes desta Lei correrão à conta
de recursos previstos no orçamento do Tribunal de ~Justiça do Distrito
Federal e Territórios.
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, DF,l O de abril de 1997.
JUSTIFICAÇÃO

o

Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça,

dando cumprimento a decisão do Conselho de Justiça Federal, acaba de
encaminhar ao Congresso Nacional, nos termos das atribuições que lhe
são conferidas constitucionalmente, projeto de lei que tem por objeto
reescalonar a remuneração dos Magistrados da Justiça Federal. .As
razões de justificação alinhadas naquela Mensagem bem espelham os
problemas que os Juízes integrantes da Justiça da União estão
enfrentando nos últimos anos.
Perm.ito-me assinalar, em complemento àquelas razões,
outras que afetam diretamente

a Justiça do Distrito Federal. Tem-se

observado, nos últimos anos, grave desestímulo ao ingresso na Carreira,
tanto que vários são os candidatos aprovados que desistem da posse. As
responsabilidades sempre crescentes dos Juízes devem ser exercidas,
para perfeita garantia do direito do cidadão, em clima de satisfação e
segurança, sob penas de comprometer a prestação jurisdicional.
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Nesse" quadro de responsabilidades inesgotáveis e
graves, não se pode negar relevo à remuneração atribuída aos
magistrado~,

que estão alcançados por severas limitações constitucionais

no que tange ao exerCício de outras atividades. Os vencimentos desses
servidores públicos especiais devem ser tratados de maneira também
espeCial. tanto quanto possível dentro do contexto das demais obrigações
do Estado.
É sabido - e pareç~ repetitivo - mencionar que os
membros do Ministério Público Federal , de que faz parte o Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, alcançaram patamar de
vencimentos mais elevados

do que os concedidos aos membros do

Poder Judiciário. causando acentuada

de~asagem

entre as duas

categorias.

o fato

tem"se tomado fator de descontentamento entre.

os Magistrados e vem atuando como forte mecanismo de desestímulQ
para a Carreira da Magistratura. Mostra-se, portanto, necessário proceder
a reajuste em relação à diferença de remuneração entre os Magistrados
da Justiça do Distrito Federal, hoje de 10% de um grau 'para outro dé
jurisdição. Visa a proposta a estabelecer, reduzindo aquele percentual, um
novo de 5% entre os diversos graus de jurisdição da Justiça do Distrito
Federal, de tal

maneira que a remuneração DOS Desembargadores do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios corresponda a 95% da
remuneração total dos Ministros do Superior Tribunal e Justiça.
A

medida

proposta

retoma

o

mesmo

percentual

diferenciador que tradicionalmente era adotado na Justiça da União, e.
dentro desta, é indispensável a paridade entre Juízes do mesmo grau.

-

Importa, finalmente,
registrar que os
encargos
..
decorrentes da proposta formulada no presente anteprojeto de lei serão

atendidos pelos rect s iá disponiveis para o fim que se propõe.

I

Brasília . 10 I~ c::,

-+
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Desembarg,a . or CARLOS AUGUSTO
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Tribunal

'Presiaénte do

i
')
MA~FARIA

,/

d~JUstiça do Distrito Federal e Territórios
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:'IIAÇÃO DE ESTliDOS LEGISLATIVOS - CeD I"

CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
••••••• • •• • •••• • ••••••• •• ' "

•• •••• • • • • • • • • o . .

1988

.... ... . ............ .. ... . ......... . ... .. ........... . .. . ....... .... .

TÍTULO IV
Da Organj,zação Dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
O"

• ••••••••••••• • • • •• • •••••• • ••••••••••••••• _ •• • ••• • • • _ • • - - •••• ••••• • • - •• _ ••••••••• • 0 ,'

_ •••••••••• •••• •• _ • • •

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
•••• ••• ••••••••••••••••••••• ••• •• • •• '"

'"

•••••••••••• • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '"

••• o ••••••• •

SUBSEÇÃO IIJ
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da .Câmara dos Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso "Nacional, ao Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal~ aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.
§ )0 São de iniciativa privativa d9 Presidente da República as
leis que:
) - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na,
administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da admini stração dos
Territórios;
......... -..... .. ..... ... ....... ... " .. .... .. "

.. . . .. . . .. . .. . ... .. - ' .... .... ... .. ....... ... .... .... ....... ........ .

OFíCIO GP N. 1669/97

Brasilia, 07 de abril de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa ExcelênCia, para os
fins de que trata o art. 61 da Constituição Federal , apresentando-lhe o
anexo Anteprojeto de Lei, em que se propõe o reescalonamento da
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remuneração da Justiça do Distrito Federal e Territórios, com a
lustificação que o acom
ensejo para renovar a

Se

ossa Excelência

protestos de meu

Desembargad
Presidente do T

~ ~~

, f\
_
A"""""'-vS AUGu'~TO MACH

C

A

ribu~de Justiça do Distrito FoIeral e Territérios

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
00. Presidente da Câmara dos Deputados

NESTA

Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal - Brasília - DF

...

----

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

REDAÇAO FINAL
PROJETO DE LEI N° 2.911-C, DE 1997.

Altera o percentual de diferença entre a remuneraçao dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal
de Primeiro e Segundo Graus.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.

1°

Os

subsídios

correspondem

Superiores

a

dos

Ministros

noventa

e

dos

C1nco

Tribunais

por

cento

do

subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal
Federal .
Art.

Os

subsídios

Regionais correspondem a
Ministros

dos

referencial,
dos

cargos

Tribunais

juízes

e

juízes

de

Tribunais

dos

noventa por cento dos

sucessivamente,
de

dos

subsídios dos

mantido

Superiores,

idêntico

entre os subsídios daqueles e
.

,

]U1ZeS

substitutos,

da

os

Justiça

Federal e da Justiça do Trabalho.
Art.
de

3 ° Os subsídios dos Desembargadores do Tribunal

Justiça do Distrito

noventa por

cento dos

Superiores,

mantido

entre

os

subsídios

Federal
subsídios

idêntico
daqueles

e

e

Territórios
dos Ministros

referencial,
os

dos

cargos

Direito e de Juízes de Direito Substitutos.

GER 3.1723004-2 (JUN/96)

correspondem a
dos

Tribunais

sucessivamente,
de

Juízes

de

•

CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

o

Art.
Corregedor
cargo

corresponde

de

idêntico

subsídio

Ministro

a

do

referencial,

do

noventa
Superior

cargo

por

cento

Tribunal

sucessivamente,

de
do

subsídio

Militar,

entre os

cargos de Juiz-Auditor e de Juiz-Auditor

Juiz-Auditor

mantido

subsídios

~ubstituto

do

dos

da Justiça

Militar.
Art. 5° A gratificação por audiência a que se refere
o

art.

666 do Decreto-Lei nO

5.452,

de 1°

de maio de 1943,

permanece fixada no valor vigente à data da publicação desta
Lei,

sujei ta

aos

mesmos

reajustes

concedidos

aos

servidores

públicos federais.
Art.
um abono

janeiro

6° Aos membros do Poder Judiciário é concedido

variável,
de

1998

Constitucional
Consti tuição,

com efeitos financeiros a partir de 1 ° de
e

que

até

a

data

altera

o

correspondente à

da

promulgação

inciso

v

do

da

art.

diferença entre a

Emenda
93

da

remuneraçao

mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio que for
fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional.

•

Art .

Esta

Lei

entra

em

v1gor

na

data

da

publicação da Emenda Constitucional a que se refere o artigo
anterior,

com exceção do art.

5°,

que entra em vigor na data

da publicação desta Lei.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 26 de maio de 1998.
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Relator

GER 3.1723004-2 (JUN/96)
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PS-GSE/

Irq

Brasília,

/98

,J r

de

ma~o

de 1998.

Senhor Secretário,
Encaminho

a

Vossa

Excelência,

a

fim

de

ser

submetido à consideração do Senado Federal, nos termos do art .
134 do Regimento Comum, o incluso
de 1997,

do

percentual
Ministros

Projeto de Lei

Superior Tribunal de Justiça,
de

do

diferença
Superior

entre

Tribunal

a

o qual

"Altera o

remuneração

dos

cargos

de

Justiça

dos

Juízes

da

de

e

Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus",

•

nO 2.911,

de acordo com o

caput do art . 65 da Constituição Federal .

Atenciosamente,

~

c::~1

Deputado

u~

L

:>

'------

TAN AGUIAR

Primeiro-Secretário

A Sua Excelência o Senhor
Senador RONALDO CUNHA LIMA
Primeiro-Secretário do Senado Federal
N E S T A

,

AI tera o percentual de diferença entre a remuneraçao dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal
de Primeiro e Segundo Graus.

o

CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.

Os

10

subsídios

correspondem

Superiores

a

dos

Ministros

noventa

e

dos

C1nco

Tribunais

por

cento

do

subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal
Federal.
Art.

•

Regionais

correspondem a

Ministros

cargos

sucessivamente,
de

juízes

e

. ,
]U1ZeS

dos

de

Superiores,

Tribunais

dos

noventa por cento dos

Tribunais

dos

referencial,
dos

subsídios

Os

subsídios dos

mantido

idêntico

entre os subsídios daqueles e
.

,

]U1ZeS

substitutos,

da

os

Justiça

Federal e da Justiça do Trabalho.
Art.
de

30

Os subsídios dos Desembargadores do Tribunal

Justiça do Distrito

noventa por

cento dos

Superiores,

mantido

entre

os

subsídios

Federal e
subsídios

idêntico
daqueles

e

Territórios

correspondem a

dos Ministros
referencial,
os

dos

dos

sucessivamente,

cargos

de

Direito e de Juízes de Direito Substitutos.
!
\.~

--<\

Tribunais

Juízes

de

•

o

Art.
Corregedor
cargo

corresponde

de

idêntico

subsídio

Ministro

a

do

referencial,

do

noventa

cargo

por

Superior

cento

Tribunal

sucessivamente,

de

Juiz-Auditor

do

subsídio

Militar,

entre os

do

mantido

subsídios

dos

cargos de Juiz-Auditor e de Juiz-Auditor Substituto da Justiça
Militar.
Art. 5 ° A gratificação por audiência a que se refere
o

art.

666 do Decreto-Lei n O 5.452,

permanece fixada no valor vigente à
Lei,

sujei ta

aos

mesmos

reajustes

de

1°

de maio de

1943 ,

data da publicação desta
concedidos

aos

servidores

públicos federais.
Art.

6 ° Aos membros do Poder Judiciário é concedido
com efeitos financeiros a partir de 1 ° de

um abono variável,

janeiro

de

1998

Constitucional
Constituição,

e

que

até

a

altera

data
.

,

promulgação

.

.l.nc.l.SO

o

correspondente a

da

v

do

da

art.

diferença entre a

Emenda
93

da

remuneraçao

mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio que for
fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional.

•

Art.

Esta

Lei

entra

publicação da Emenda Constitucional a
anterior,

com exceção do art.

5° ,

em'

V.l.gor

na

data

que se refere o artigo

que entra em vigor na data

da publicação desta Lei .
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário .
_

CAMARA DOS DEPUTADOS,

1 ~

t' /

da

de maio de 1998 .

PARECER AO
PROJETO DE LEI N°
2.911-B, DE 1997
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PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE CONSITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO, AO PROJETO DE LEI

o

N° 2.911-B, DE 1997.

SR. IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB-MG . Para emitir parecer. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente , Sras . e Srs. Deputados , antes de proferir parecer sobre o
Projeto de Lei nO 2.911, de 1997, que altera percentual de diferença entre a
remuneração dos cargos de Ministro do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes
da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, devo a V .Exa . e aos ilustres pares
uma explicação a respeito da situação dos juízes classistas de primeira instância.

O projeto de lei enviado pelo Governo Federal à consideração do Congresso
Nacional consagrava no art. 5° uma discriminação contra os juízes classistas , uma
vez que congelava numa determinada importância especificamente reproduzida no
texto da lei o valor da gratificação mensal a que têm direito pelo comparecimento e
participação nas audiências de instrução e julgamento.
Designado Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação , entendi que não ficava adequado , do ponto de vista da técnica legislativa,
consagrar no texto da lei uma determinada importância. Em primeiro lugar, porque
desse modo se congelava para todo o sempre a remuneração dos juízes classistas ,
salvo lei posterior que revogasse o dispositivo; em segundo lugar, porque não me
parece próprio citar na lei , senão naquelas de caráter fiscal , importâncias
financeiras específicas para remuneração .
A pretensão formulada foi no sentido de que se assegurasse aos juízes
classistas uma remuneração correspondente a 50% do que percebe o juiz togado

•

CAMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ

CAMARA DOS DEPUTADOS - DETAQ
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presidente da junta de conciliação e julgamento . Essa tese , essa fórmula , essa
solução vem sendo defendida por nós há cerca de 30 dias , mas temos esbarrado
na intransigência do Governo , que por intermédio da sua Liderança nesta Casa não
aceita que esse tipo de remuneração ou esse valor de remuneração seja
consagrado na lei, dada a repercussão financeira conseqüente . Daí por que,
obviando o inconveniente anteriormente citado , preferimos dar ao art. 5° a seguinte
redação :

''Art. 5°. A Gratificação por audiência, a que se refere o
art. 666 do Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943, " Consolidação das Leis do Trabalho -

''permanece fixada no

valor vigente à data de publicação desta lei, sujeita aos
mesmos

reajustes

concedidos

aos

servidores

públicos

federais. "
Ou seja, o Relator atende à proposta do Governo, mantendo a remuneração
atual, sem, contudo, congelá-Ia num valor determinado, e assegura aos seus
destinatários, como me parece próprio , os mesmos aumentos que venham a ser
dados ao funcionalismo público federal.
O projeto de lei , com essa modificação, no que diz respeito à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação , merece acolhida nos termos do substitutivo
que ora encaminho ao exame de V.Exa. e, por intermédio de V .Exa ., da Casa , com
esse art. 5° redigido na forma que acabei de expor.
Após a discussão , quando certamente será feita a defesa de emendas já
apresentadas e que dizem respeito exatamente ao art. 5°, se V.Exa . me conceder

,
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novamente a palavra , terei oportunidade de me manifestar sobre elas ainda na
busca de uma solução consentânea com o Direito e com a justiça .
O parecer é pela aprovação , na forma do substitutivo que encaminho à
Mesa.

,

,

PARECERES AS
EMENDAS
APRESENTADAS AO
PROJETO DE LEI N°
2.911-B, DE 1997

•
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PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO, ÀS
EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI

N° 2.911-B,

DE

1997.

o

SR. MAX ROSENMANN (PSOB-PR. Para emitir parecer.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a Comissão de Finanças e Tributação
discutiu amplamente

o Projeto de Lei nO 2.911-B , de 1997, no ano passado , assim

como neste ano.
Quanto à adequação orçamentária e financeira , chegamos à conclusão de
que a lei orçamentária anual , por sua vez , não constitui qualquer empecilho à
aprovação dos projetos. Não se pode exigir que o Orçamento contenha previsão de
recursos para uma despesa que ainda não foi autorizada em lei. Somente depois de
aprovada a norma , poderá o Congresso alterar as dotações próprias do Poder
Judiciário para acomodar a nova situação , coisa que é feita de forma corriqueira na
Comissão Mista de Orçamento , por meio de créditos adicionais , nos termos do
disposto no art. 166 da Constituição Federal.
Portanto , somos a favor da adequação orçamentária e financeira e contrários
a todas as emendas aqui apresentadas.

,
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PARECER

DO

RELATOR

DESIGNADO

PELA

MESA,

EM

SUBSTITUiÇÃO À COMISSÃO DE CONSITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE

,
REDAÇAO, AS EMENDAS OFERECIDAS

AO PROJETO DE LEI

N°

2.911-B, DE 1997.

o SR.

IBRAHIM ABI-ACKEL (PPB-MG. Para emitir parecer. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, as emendas oferecidas ao Projeto de Lei nO 2.911-B, de
1997, são de conteúdo exclusivamente financeiro . Se acaso se retirar o art. 5° do
projeto, nem por isso deixa o mesmo de ser constitucional , jurídico e de estar
redigido segundo a boa técnica legislativa.

o

parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação é contrário

às emendas pelas razões já expostas.
Este é o nosso parecer.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI N° 2.911-B, DE 1997
( Do Superior Tribunal de Justiça)
Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo
Graus; tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela adequação
financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação deste, dos de nOs. 2.981/97 e
2.982/97, apensados, e do de nO 2.980/97, apensado, com emenda, contra o voto
dos Deputados Messias Gois, Manoel Castro e Israel Pinheiro. Pendente de parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

SUMÁRIO
I - Projeto inicial

•

11 - Projetos apensados: nOs. 2.980/97, 2.981/97 e 2.982/97
111 - Na Comissão de Finanças e Tributação:

- tenno de recebimento de emendas
- parecer do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA ,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei :
Art. 1° O total da remuneração dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça
passa a corresponder a 95% (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, mantido idêntico referencial entre os cargos de Juizes dos Tribunais
Regionais Federais, de Juizes Federais e Juizes Federais Substitutos.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o parágrafo
único do art. 8° da Lei nO 7.727, de 09 de janeiro ae 1989.
Brasília-DF,

de

de

2
JUSTIFICACÃO

o -equilíbrio

social, .pressuposto da estabilidade, exige dos organismos
governamentais respostas eficientes, justas e imediatas para a problemática da prestaç~o
jurisdicional que hoje se afigura como um dos compromissos mais sérios do processo de
democratização do País.
Comt)õem esse quadro os magistrados que cumprem papel fundamental
na solução das lides, procurando atender a contento á expectativa das partes que buscam a justiça
para dirimir seus conflitos no tocante á jurisdição contenciosa . Também é importante na atuação nos
processos de jurisdição voluntária, na medida em que entre os · principais objetivos do juiz está a _
.,
presteza de sua atuação com eficiência , eficácia e celeridade .
Nesse sentido, cresce o nível de exigência dos jurisdicionados,
enquanto a cobrança da opinião pública em geral vem -se acentuando , dia-á-dia. Em conseqüência,
aumenta ainda mais a responsabilidade daqueles que detêm o munus público de distribuir justiça .
A remuneração de um Juiz Federal Substituto, que equivalia à de um
Procurador da República em início de carreira, ficou defasada com o advento das Leis nO 7.725, de
06/01/89, n° 8.273, de 18/12/91, e nO 9.031 , de 13/04/95, que elevaram os vencimentos dos membros
do Ministério Público da União.

o fato vem gerando descontentamento entre os magistrados que,

como
é cediço, exercem relevantes funções do Estado, imprescindível à consecução de seus fins e o árduo
labor diuturno que dispensam merece valorização, sob pena de desequilíbrio entre cargos de mesma
importância, embora pertencentes a esferas de poder distintas , para não dizer da necessidade de
estímulo para a carreira da magistratura . Impende, portanto, proceder a ajuste em relação à diferença
de remuneração entre estes magistrados federais, que hoje é de 10% de um para outro grc~u de _
jurisdição, conforme determinação expressa no parágrafo único do art. 8° da Lei n° 7.727, de _
09/01/89. A medida ora proposta pretende reduzir este ·percentual diferenciador para 5% do cargo de
Juiz de Tribunal Regional Federal para o de Juiz Federal e igual percentual deste em relação ao de
Juiz Federal Substituto . Igual gradação deve ser adotada para os Ministros do Superior Tribunal de
Justiça em relação aos membros do Supremo Tribunal Federal, considerando que a alteração destes
percentuais ocorre sempre de maneira uniforme e geral.
Por derradeiro, ré leva destacar que a providência decorrente da
proposta fOrmulada no presente anteprojeto de lei encontra disponibilidade de recursos para o fim a
que se propõe.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE EST,UDOS LEGISLATIVOS"

"""

CONSTITUIÇAO
RLPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
................................................................................................................

3
TÍT'ÚLO IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
••••••••••••••••••••••••••••••••..•..•.••• ..••••.••••••••
~

~-.A

•••..•••....••••.•...••••.•••••••.• ••.••.••.•• ••..

,

CAPITULO IH
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
•........•................•............ ....................................................................... .
~

Art. %. Compete privativamente:
....•...........•...............................................................................................

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:

•

a) a alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
c) a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
•••••.......•••••••••.•••••••..••••••••.••••....••.••••.•....•....•.•.......••.•......•.•...........••.•.......•

................................................................................................................
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS"

LEI N° 7.727 DE 09 DE JANEIRO DE 1989
DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO INICIAL
DOS TRIBUNAIS REGIONAIS FEDERAIS E
SUA INSTALAÇÃO, CRIA OS RESPECTIVOS QUADROS DE PESSOAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS .
..••.................................................... .............••.....•......................•.....•.....
~

4
Art. 8° - Ficam criados 74 (setenta e quatro) cargos de Juiz de
Tribunal Regional Federal, que serão providos, na composição inicial,
de acordo com o estabelecido no Art. 3° desta Lei.
Parágrafo único-: O vencimento e a verba de representação
dos Juízes dos Tribunais Regionais Federais corresponderão a 90%
(noventa por cento) do vencimento.e da verba de representação dos
Ministros do Superior Tribunal de Justiça mantido idêntico referencial
entre as demais categorias da carreira.
....••................ , ................... ...................................................... ...............•
...•.......... ........................... ...................................................... ............... .
~

LEI N° 7.725 DE 06 DE JANEIRO DE 1989

DISPÕE SOBRE AS REMUNERAÇÕES
DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO .

..... ...... ......... ........ ..... ............................................................ .................. .
'

Art. 1° - A remuneração e a verba de representação devidas aos
membros. do Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho~ Ministério Público Militar e Ministério Públ'ico do Distrito Federal e Territórios, a partir de 10 de novembro de 1988, passam a ser as
constantes do Anexo desta Lei.
• Prejudicado pelo tempo .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~~

••••••••••• ! ••••••

~

•••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••

........ .. .... .... ... ...... ......... ............................................. ........................... .... .
.

LEI N° 8.273 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1991
DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

.s

'i - .

,

.

Art. 10 - E concedido aos· Membros do Ministério Público da
União adLantamentq no valor:de 35% (trinta e cinoo ·por" cento),. calculado sobre o vencimento básico e a verba de repres~ntação mensàl;:,vj",
gentes no mês imediatamente anterior ao da publicação desta Lei~. fixado pela Lei número 8.230, de 9 de setembro de 1991, corrigidos pelos. reaj ustes gerais.
Art. 20 - A· verba de representação mensal tios Membros do Ministério Público da União, constante do Anexo da Lei núinero 7.725,
de 6 de janeiro de 1989, será acrescida em 12% (doze por cento), 7%
(sete por cento), 4% (quatro por cento) e 9% (nove por cento), respectivamente, para os cargos descritos nos itens I, 11, 111 e IV .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••..•.••..................... ...........•.•.•..•••••....•.••...........•.........•.....••...•.•.•••••••••••
~

LEI N° 9.031, DE 13 DE ABRIL D~ 1995
•

. .

,

.

...I

I

;.

•

DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNlÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - O vencimento básico dos membros do Ministério PÚblico da União, a partir de 10 de fevereiro de 1995, é o constante dos
itens I, 11, 111, e IV do Anexo desta Lei.
Parágrafo único. A ver~a de representação dos membros do
Ministério Público' da União é a constante do Anexo da Lei número
7.725, de 6 de janeiro de 1989, com as modificações introduzidas
pelo Art. 20 da Lei número 8.273, de 18 de dezembro de 1991.
l

•

•..............•.............•.......•.................•.....•....... ..................... .••............••..•.
~
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OFÍCIO N! 70197-STJ/CJF

BrasOia, 31 de março de 1997

Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos
ilustres membros das Casas do Congresso Nacional, de acordo com o disposto no art.
96, li, da Constituição Federal, o incluso projeto de lei, que altera o percentual de
diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça
e dos Jufzes da Justiçá Federal de Primeiro e Segundo Graus, acompanhado da
justificação em anexo.
Valho-me "do ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Ministro BUENO DE SOUZA
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do
Conselho da Justiça Federal
A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
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.ReveJo o despacho.eposto ao . PL~. 2.9HJ97. par. ceue.
'Comisslo' derinllnç8s~ Tributllçlo m~lfesteosç~ taiilb~, "
quanto '" ao m.rtto. Oftcle-se' Comlssto "R~~~'~" ,'~
ap6s, publlque-se.

"

Em, 20/05/97

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIE

Brasília, 29 de abril de 1997.

Of. P_no 40/97,
Senhor Presidente,

Tramita nesta Comissão o PL nO 2.911/97, do Superior•
Tribunal de Justiça, que "altera ·o percentual de diferença entre a remuneração dos
cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de
Primeiro e Segundo Graus",

para exame de adequação financeira e orçamentária.

Consta do despacho da Mesa que à Comissão de Constituição, Justiça e de Redação
caberia se manifestar quanto à admissibilidade e mérito.
Entendendo ter havido equívoco na distribuição da matéria,
"solicito de V. Exa. revisão do referido despacho, para que esta Comissão possa se
manifestar não só quanto à adequação, mas, também, quanto ao mérito, nos termos do
art. 32, IX, i, do R.I.

Cordiais Saudações,

/1.'A
Deputado<ru;z CARLOS HA'uLY
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

,8
J (

twejo o deepacho aposto ao PL

no 2.980197. para que a

.:onnllo de FlnMças e Tributaçto manlfeste-se. tamb6m.
qull'llo 10 .....0. OfIcIe-se .. Comlssto Requerente e•
• 1, publque-se.
Em, 20/05/97
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01. P-no 42/97

Brasília, 30 de abril de 1997.
Senhor Presidente,

Tramita nesta Comissão o PL nO 2.980/97, do Tribunal
Superior do Trabalho. que "altera o percentual de diferença entre a remuneração dos
cargos de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho e dos Juízes da Justiça do
Trabalho". para exame de adequaçAo financeira e orçamentária. Consta do despacho
da Mesa que à Comissio de ConstituiçAo. Justiça e de Redação caberia se manifestar
quanto à admissibilidade ,e mérito.
Entendendo ter hawdo equívoco na distribuição da matéria,
solicito de V. Exa. revisAo do referido despacho. para que esta Comissão possa se
manifestar nAo só quanto à adequaçAo. mas, também, quanto ao mérito, nos termos do
art. 32, IX, i, do R.1.

Cordiais Saudações,

Deputado LUIZ CARLOS HAULY

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
P,..idente da Clmara dos Deputados

Presidente

Defiro a apensaçlo, nos termos do artigo 142 do
RICO. Af)ense-se o Pl. nO 2.980/97 ao Pl. nO
2.911/97. Oficie se ao Reque
após,
publlque-se.

~IDEN

Em.20/03J98
REQUERIMENTO

Excelentissimo Senhor Presidente da elm.ra dos Deputadosl

Requeremos, nos termos do Art. 142 do Regimento Interno,
a apensação do Projeto de Lei n° 2.980, de 1997, ao Projeto de
Lei n° 2.911 , de 1997.

Sala das Sessões,

emir de
.

março de 1998.

,

/~f

•

..L ,.·.... -: ' .

Deputado Amaldo'Madeira- PSDB

PROJETO DE LEI N! 2.980, DE 1997
(Do Triba ••• S.perlor do Tnballto )
Altera o ' perc~ntual de diferença entre a reaunereçlo do. cervo.
de Ministros do TribUJ)a). ,~~perior do' Trabalho e do. .lui... de
Justiça do Trabalho.

(ÀS COMISSÕES D~ FINANÇAS E TRIBUTAÇÃ9 (MÉRITO E ART. 54);
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)
o

P R B S I D B N T B

D A

R B

pC. L I C A

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e ,eu sanciono e seguinte
Lei :

Art .

1· -

O total da remuneraçlo do. Mini.tro. do

Tribunal Superi ~r do Trabalho corresponder! a 95. (noventa e einco

por

lO'
cento) da remuneração total dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
m:-... _..Ldo idêntico referencial ent.re os cargos dos Juízes · dos Tribunais
Regionais do Trabalho, dos Juízes do Trabalho Presidentes de Junta de
Conciliação e Julgamento e dos Juízes do Trabalho Substitutos.
Art • . 2-

fere o

are".

666

- A qratificação por audiência,

do Decreto-Lei. n-

5.452,

a que se re-

de 1·/05/43; ê mantida no

valor vigente a~é a data da publicação desta lei.
Art. · 3-

-

Esta Lei

entra em vigpr na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Indepe~dência

e 109 0

Brasília-DF . ,
da República.

de 199 ; 176·

de

da

JUS T I F I C A ç A O

A estabilidade

institucional

exige

dos

poderes

do

Estado, máxime do Jud i ciário, atuaçãd .eficiente, sábia, justa e cél~·
re, de modo a cumprir a prestação jurisdicional segundo as exigências
do regime democrático .
A magistratura reali-za atividade fundamental na solução dos

conflitos

sociais,

procurando· atender

satisfatoriamente

à

dos cidadãos que buscam a justiça para dirimir os conflitos no tocante à jurisdição contenciosa, desde os Juízos situados no

e~pectativa

interior mais remoto do País às Cortes Superiores.

o reconhecimento,
rei.t os

inerentes à

cidadania e

em nível

constitucional,

dos di-

o seu amplo exercício tem elevado o

grau de exigência dos jurisdicionados e a cobrança da sociedade pela
atuação eficiente, eficaz e imediata da justiça, requerendo ma i or preparo . e mais responsabilidade dos magistrados .
A remuneração dos Juízes é uma das preocupações que
"tão pode ser desconsiderada. para motivar o ingresso na carreira dos
oacharéis em direito mais
elevado mister e preservar
sária exação profissional,
razoável de vida pessoal e
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cultos e preparados para o desempenho desse
a independência do magistrado, com a n·e cesbem assim o acesso a um nível quanto menos
familiar .

Assim, os magistrados, bem comó os demais detentores
dos poderes do Estado, deveriam perceber valores remuneratórios superiores aos atualmente· auferidos. Na ausência . de inciativa nesse sentido, busca-se, com o anteprojeto de lei aqui oferecido, um reescalonamento da remuneração percebida, aprqximando a di ferença de um para
outro grau de jurisdição, de 10% (dez. por cento)" para 5\ (cinco por
cento) .

11
Essa proposta ajusta-se aos ditames constitucionais,
uma vez que o art. '95, inciso 111, da Constituição Federal, ao assegura a
a

garanti~

a'p licação

da irredutibilidade de vencimentos dos juízes, determina
do

art.

37,

inciso

XI,

da

Constituição

Federal,

que

prescreve: . "a lei fixará o limite máximo e a relação de valores em:re
a maior

~

a menor remuneração dos servidores públicos, observados como

lin:ites e

no · âmbito dos- respeet.ivos

como remuneração,

em espécie,

poderes,

os valores percebidos

a qualquer título,

do Supremo Tribunal Federal". De outra parte, o

por

art~

( ... ) Miniotros
93, inciso

V~

da

Constituição Federal prevê que ·os vencimentos dos magistrados serão
fixados com diferença não superior a dez por cento de uma para outra
das categorias da carreira,

não podendo,

a título nenhum,

exceder os

dos. Ministros do Supremo Tribunal Federal".

Mant~m-se,

a final,

inalterado o valor da gratifica-

ção .de que trata o art. 666 do Decreto Lei n° 6.452, de 1%5/43, por
ne~essário

ajustamento dos efeitos financeiros decorrentes da aplica-

ção da lei.
Bl.Qsília-DF.,

)Qde abril de 1997 .

EDR~()
11(#
ro_pre~~J

ANI

Minis
do
Tribunal Superior do Trabalho

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CcDI"

CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULO IH
DA ORGANIZÁÇÃO DO ESTADO
.••.•.•...•••.•..•.•..••••...•.......•.........•................................•.••................•...........

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública
SEÇÃO [
DisposiçÕes Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito

,

12
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
................•...............................................................................................

, XI - a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a
maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados,
como limites máximos'e no âmbito dos respectivos poderes, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer titulo, por
membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do
Supremo Tribunal Federal e seus correspondente~ nos Estados, no
Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito;
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•...............................................................................................................

TíTU,l-O IV
'
DA ORGANIZAÇAO DOS PODF.R":S

...................................................................·····r·······································
CAPiTULO 111
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais

................................................................................................................
Art. 93. 'Lei complementar. de iniciativ~ 'do Supremo Tribunal
~ Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura. observados os seguintes princípios:
............................................................................~ ......................~ ........... .

SEÇÃO IV
Dos Juizes Classistas Temporários das Junt~s

.........................................................................................:......................
, Ar:t. 666 '- Por audi!ncia a que comparecerem, at~ p máximo de

20 (vmte) por mês, os Juizes classistas temporários das Juntas e seus
suplentes perceberão a grati ficaçllo fixada em lei.
'
• •• IIT. l1li6 """',....."..... JoJo pr'" /Ii

_m

I, IJ', "17, /11/"'1,

................................................................................................................
......................................................................................... ...................... .
~

v - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença n40 superior a dez por cento de uma para outra das categorias da
calTCira, nilo podendo, a título nenhum, exceder os dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;

In.

OF . STST .. COOCA . CP . ti"

S... dUa- DF,':: el. ab .. U el. Ut?

Art ..95. Os juizes gozam das seguintes garantias:
•••• ! ......... .... . .. . . . ... .. ..... .. . . . .... . ...................... . .......... . .......... . . . . ......... . .... . . . . . .

IIJ - irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remunera,:;.Io, o que dispõem os ans. 37, XI, 150,11, 153,111, e 153, §
2", I.

Senhor 'r •• id.nt.,

................................................................................................................

7en.n o • hcnr.a d\!

Art. 96. Compête privativamente:
çio doa

11 - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169:
a) a alteração dO númcro de membros dos tribuna is inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixaçllo de '. encimentos
de seus membros, dos juizcs, inclusive dos tribunais inferiores, onde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
c) a criaçAo ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a aheraçAo da organização e da divisão judiciárias;

................................................................................................................
~

9re.~o

!I.

ê.1

Excelent Issimos

::ac:.:nal.

~ ncol~::'nr":":

S~nhores

r..emoros das C••• s

de acordo cem o disposc.o

Ccnsc.i~ ·.Ji,;3.o

Feder.ll.

.l.

..\ elevada aprec:i~ ·

i·!iC~~.so

::0

de

Juizes

dos

~1nistro.

Tribunais

do

Tribunal

Regionais

96,

i nciso

.1nccprojeto de

que alte:·, " percencuoll de difercnç.l ~ nt.re a
éar90.

arco

do Con-

Superior

lei,

remuneraç.lo doa

do Trabalho,

doa

d~ Trabalho. dos Juize.

do

Trabalho Pres i dentes de ';unca de Concilioaçlo e Julgaa.ent.o . e

do. J"l:es co Trabalho Subscitutos ,
VaU".o · me' do

~nst;jo

para

r~novar

a

V.Ex·

pro-

~esto. de élevado ap~eço e discint.a con sideraçlo .

OECRETO-LEI N" 5.452 DE OI DE MAIO DE 1943
I

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS
DO TRABALHO.
'

..o-P .... iel.D~ elo
T.. ibunal Sup... ior elo Trabalho

................................................................................................................
TiTULO VIII
Da Justiça do Trabalho

................................................................................................................

A Sua Excalfnc1a o S.nho ..
o.JMlcaelo HICIBL TEICEJI
DD. ' r•• idant. da C&..ra do. Deputado.
es ll. t a·pr
.

8.

..
-'

'
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COMISSAot)E FINANCAs E TI
Em, 19/05/97

RMjo O despacho aposto aOI PlI nos 2.981/97 e
. 2.882/$7, '. ,para incluir ' ·a CFT. que dlNrA
pronunctar-te quanto aom6rlto e
adequaçlo
financeira. Oficle-.e à Corntl.lo Requererie e, após,
publlque-se.

*,

Brasília, 07 de maio de 1997.

Cf. P-no 044/97

Senhor Presidente,
Em aditamento aos Oficios nOs 40 e 42197, dirigidos a Vossa
Excelência, em 29 e· 30 de abril último, respectivamente, solicito-lhe ' o mesmo
procedimento com relação aos PL nOs 2.981/97, do Superior Tribunai Militar, que "altera o
percentual de diferença dos vencimentos dos Magistrados da Justiça Militar" e 2.982197,
do TJOF e Territórios, que "altera o percentual de diferença ' entre a remuneração dos
cargos de Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e dos
Juizes de Direito e dos Juízes de Direito Substitutos da Justiça do Distrito Federal".
Nos . supramencionados

expedientes, 'solicitei

a Vossa

Excelência reconsideração do despacho aposto aos PL nOs 2.911/97 e 2.980/97, a fim de
que a Comissão de Finanças e Tributação, nos tennos do art. 32, IX, i, do R.I., pudesse
também se manifestar quanto ao mérito das proposições.
Cordiais Saudações,

() ~A

.'

Deputado Lu(i CARLOS HAULY
Presidente

A Sua Excelência o Senhor .
Deputado MICHEL TEMER

P,..ldente da Clmara dos Deputados

14
Defiro. Apense-se. nos termos do art. 142 do
RICD, o PL nO 2.981/97 10 PL nO 2.911/97.

Oficie-se à Requerente e. ap6s, publique-se.
EtnJ-1 f 03

I 98.

R E QUE R I M E N T o
Bxcelentíss~o

Senhor Presidente da Câmara dos Deputadosl

Requeremos, nos termos do Art. 142 do Reg~ento Interno,
a apensação do Projeto de Lei nO 2.981, de 1997, ao Projeto de
Lei n° 2.911, de 1997 .
Sala das Sessões, em..t6 de março de 1998 .

(

Dep. Etevalda G. Menezes

PROJETO DE LEI N! 2.981, DE ,1997
(Do Superior Tribunal Militar)
Altera o percentua l de diferença. dos vencimentos dos Magistrados
da Justiça Militar .

(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54)~
E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO - ART. 24, lI)

o

PRESIDENTE

DA

REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono:a seguinte lei :

Art. 1° - Os vencimentos dos Minisiros do, . Superior Tribunal Militar passam

I

corresponder . a 95% (noventa e cinco por cento) dos vencimentos dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal,. adotado idêntico percentual entre os vencimentos dos cargos de Juiz-Auditor
Corregedor. de Juiz'
Auditor e Juiz-Auditor Substituto, e observados os percentuais da verba de representaçlo mensal
estabelecidos pelo Decreto-lei nO2.371, de 18 de novembro de,1987,

IS
Art.

r - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaÇ'o.

Art. 3° - Revogam-se as disposições ~m contrário, em e~pecia1 o § 3° do anigo \0 da lei

nO 7.723, de 06 de janeiro de \989 .

IO

. Brasília-DF.,

de

O~

de 1997; 1760 da Independência e 109" da

República.
JUSTIFICAÇAo
Os vencimentos d8 um juiz-Auditor Substituto em início de
~

r-

.

. .

carreira estão fixados em R$5.248,80 (cinco mil, duzentos e quarenta e OitO reais e
oitenta centavos), sendo atribuida uma diferença de dez por cento de ·uma para outra
das categorias que integram a Magistratura da Justiça Militar.
É evidente a defasagem remuneratória entre os magistrados
de carreira e os. , membros
do. Ministério I?úblico da União, após a edição da lei nO
,
~

-,

9.031, de 13 de abril de 1995. .
Registre-se, ainda, que, com o advento da lei nO 9.421. de
1996, há função comissionada destinada a servidor que atua em Juízo, na Primeira
Instância, tom valores superiores aos fixados para magistrado em início dl:l carreira.
O presente anteprojeto de lei objetiva um reescalonamento
oos vencimentos:dos Magistrados, fixando em 5% (cinco por cento) a qiferença dos
valores de um para outro grau de jurisdição.
Visa-se, dessa forma, a restabelecer o critério

tradicion~1

de

diferença dos ven"timentos entre as categorias de Magistrados, t~ndo por refere~cial
a lei n° 7.723, de 06 de janeiro de 1989, que fixou as remunerações e vantagens dos
integrantes da Magistratura da Justiça Militar, a partir de 06 de outubro de 1988,
observados, assim, os limites previstos na Constituição Federal (art. 93, inciso V).
E, por último, importa assinalar que as despesas· decorrentes
deste anteprojeto de lei correrão à conta dos recursos orçamentários próprios do
Superior Tribunal Militar no corrente exercicio.
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA P[LA
COORI>[~AÇ,\O DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL .
1988·
................. ..... ..... ...... .....

~

.. .........................................•.. ...•..•... ........ .......
~~

TíTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES
...........•.................... ................... ................... .. ......... ............... .. ...... ...... .
~

CAPíTULO 111
Do Poder Judiciário
SEÇÃO I
Disposições Gerais
•.................. .......................................................... ....•.......... ..•..... ........ ....

16
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:
.•..•....••.•.........•.........................................•............•..................................

v - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença não superior a dez por cento de uma para outra das categorias da
carreira, não podendo, a titulo nenhum, exceder os dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;
•.••......•.................................. ..................................................... ...... ........

Art. 96. Compete privativamente:
..•...••...........•...............•........•.........................................•.........................

11 - ao Supremo Tribunal 'Federal, aos Tribunais Superiores e ·
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, ob~rvado o disposto no art. 169:
a) a alteração dÇ> número de membros dos tribunais inferiores;
b) a criação e a extinção de cargos e a fixação de vencimentos
de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, ~nde
houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem
vinculados;
c)a criação ou extinção dos tribunais inferiores;
d) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
•.•••..•........••................ •.................. .......................................................••.
~

LEI N° 9.031, DE 13 DE ABRIL DE 1995
DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 10 - O vencimento básico dos membros do Ministério PÚblico da União, a partir de ) o de fevereiro de 1995, é o constante dos
itens I, 11, 111, e IV do Anexo desta Lei.
Parágrafo único. A verba de representação dos membros do
Ministério Público da União é a constante do Anexo da Lei número
7.725, de 6 de janeiro de 1989, com as modificações introduzidas pelo
Art.2° da Lei número 8.273, de 18 de dezembro ·de 1991 .
••• J••••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••• ••••• •• •••• •••••• •••• •• •••••••• ••••••••••••• ••• •• • •••••••••••• • ••••••

••.•.•..••••••.•..... ..••••••••• •• ..•.• •• •...•..•......... ..•.... ..• .• •. ... .. ..•.••........ •. .• •................

•

CRIA AS CARREIRAS DOS SERVIDORES
DO PODER JUDICIÁRIO, FIXA OS VALORES DE SUA REMUNERAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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LEI N° 9.421 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

T""

Art. 10 - Ficam criadas as carreiras de Auxiliar Judiciário, Técnico Judiciárió e Analista Judiciário, nos Quadros de Pessoal do Poder
Judiciário da União e do Distrito Federal e Territórios, .na forma estabelecida nesta Lei.
.•.......•............•.........••..•...........•...............•...............................................
............................ , ..............•...•..•.....•••••••..•........•..........••.• ., .................... .

17
LEI N° 7.723, DE 6 DE JANEIRO DE 1989

DISPÕE SOBRE AS REMUNERAÇÕES DOS
MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL MILIT AR E DOS JUÍZES DA JUSTiÇA MILIT AR FEDERAL.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 A remuneração b~sica dos Ministros do Superior Tribunal Militar é fixada no de eZ$ 8 I 2.067,00 (oitocentos e doze mil e
sessenta e sete cruzados) .
•.•••...•..................................... .. ................ ............ ...•......... .........•.•.....•..•..

§ 3° As remunerações dos Magistrados de que cogita esta

~i,

considerado o básico, a verba de Tepresentação e vantagens pessoais
observarão o limite previsto no inciso V do artigo 93 da Constituição
Federal.

.. ........ ................... •.•••...................•...........••.........•...••......••.•••.••.•• ........
~
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~
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DE;CRETO-LEI N° 2.371 DE 18 DE NOVEMBRO DE 1987

DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS E A
REPRESENTAÇÃO MENSAL DEVlDA AOS
SERVIDORES QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVlDÊNCIAS.

Art. 10 - Os vencimentos e a representação mensal devida aos
ocupantes dos cargos de natureza especial e aos membros do Poder
Judiciário da União, do Distrito Federal e Territórios e do Tribunal de
Contas da União são os especificados nos anexos deste decreto-Jei.
••...••..•••••.•... .......... .............................. .... ............... .............•..••................
••..••.•.•••.••.................................................................................................
SUPERIOR

TRIBUNAL

OFICIO fVO 177 /PRES-DIREG

MILITAR

Brasília-DF, 10 de abril de 1997

SENHOR PRESIDENTE,

Tenho a honra de encaminhar à elevada apreciação dos ilustres
membros das Casas do Congresso Nacional, de acordo com o disposto no arl. 96, li,
da Constituiç/Jo Federal, o incluso projeto de lei, que altera o percentual de diferença
dos vencimentos dos Magistrados da Justiça Militar, acompanhado da anexa
justifícaç40.

t8
VaIhcHne do ensejo para renovar"a Vossa Excelência protestos
de elevado apreço e distinta consideraç40.
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A Sua Exoelt1nçia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER

DD.Ptesidente da c.mara dos Deputados

8BA$hfA-DF

Defiro. Apense-se, nos termos do art. 142 do
RICO, o PL n\) 2.982/97 ao PL nO 2.911197.
OfiCie-se à Requerente e. após, publi~'JIIiõo-K,.
Em.:!::)

/03 /98.

R B Q U B R I M E N T

)..

o

Bxcelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputadosl

Requeremos, nos termos do Art. 142 do Reg~ento Interno,
a apensaçlo do Projeto de Lei n° 2.982, de 1997, ao Projeto de
Lei nO 2.911, de 1997.

Sala das Sessões, em .2bde março de 1998.

Dep. Etevalda G. Menezes
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PROJETO DE LEI N~ 2.982, DE 1997
(Do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territ6rios)
Altera o percentual de diferença entre a remuneraçao dos carg08
de Desembargadores do Tribunal de J~stiça do Distrito Federal e
Territórios e dos Juízes de Direito e dos Juízes de Direito
Substitutos da Justiça do Distrito Federal.

(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃ9 (MÉRITO E ART. 54),
E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
sanciono a seguinte lei:

Art. 1°. O total da remuneração dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios passa a corresponder a
95% (noventa e dnco por cento) da . remuneração total dos Ministros do
Superior Tribunal de Justiça, mantido idêntico referencial entre os cargos
de Juizes de Direito e Juízes de Direito Sutistituto~.

Art. Z». As despesas ~~sultantes desta Lei correrão à conta
de recursos previstos no orçamen{o do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios.

Art. 3°. Esta Lei"entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4°. Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, DF,IO de abril de 1997.
JUSTIFICAÇÃO

o Exmo. Sr. Presidente do Superior Tribunal de Justiça,
dando cumprimento a decisão do Conselho de Justiça Federal. acaba de
encaminhar ao Congresso Nacional. nos termos das atribuições que lne
são conferidas constitucionalmente, projeto de lei que tem por objeto
reescalonar a remuneração dos Magistrados da Justiça Federal. .As
razões de justificação alinhadas naquela Mensagem bem espelham os
problemas que os Ju.Ízes integrantes da Justiça da União estao
enfrentando nos últimos anos.
Permjt~me assinalar, em complemento àquelas razOes.

outras que afetam diretamente

a Justiça do Distrito Federal. Tem-se

observado, nos últimos anos, grave desestímulo ao ingresso na Carreira.
tanto que vários são os candidatos aprovados que desistE;!m da posse. As
responsabilidades sempre crescentes dos· Juízes devem ser exercidas,
para perfeita garantia do direito do cidadão, em clima de satisfação e
segurança. sob penas de comprometer a prestação jurisdicional.
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;

. Nesse

qu~dro

de responsaQilidades ineSQ0táveis e

graves. . não se pode negar relevo à remuneraÇão atribufda aos ·
magistrados, que estão alcançados por severas limitações constitucionais
.

. '

"

no que tange ao exercicio de outras atividades. Os vencimentos desses
servidores públicos especiais devem ser tratados de maneira também
espeCial. tanto quanto possivel dentro do contexto das demais obrigações
do Estado.
É sabido - e pareç.e repetitivo - mencionar que os

membros do Ministério ~úbli<x> Federal, de que faz parte o Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, alcançaram patamar de
vencimentos mais elevados do que os concedidos aos membros do
Poder Judiciário. causa~ acentuada de(asagem entre a~ · duas
categorias.
O fato tem"se
. tomado. fator
,.
. de descontentamento etlbe.
~

os Magistrad9S e vem atuando ~mo forte mecanismo de .~mulQ
para a Carreira da Magistratura. Mostra-se, portanto. necessário ~

.

a reajuste em relação à diferença de remuneração entre os MagistradoS
'

.

.

.

da Justiça do Distrito Federal. hoje de 10% de um grau. .para outro de
"

jurisdição. Visa a proposta a estabelecer, reduzindo aquele percentual. um
novo de 5% entre os diversos graus de jurisdição da Justiça do Distrito
Federal. de tal

maneira que a remuneração dos Desembargadores dO

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e TerritÓfiOS corresponda a 95% da
remuneração total dos Ministros do Superior Tribunal e Justiça.

A medida proposta retom3 o mesmo percentual
diferenciador que tradicionalmente era adotado na Justiça da UnlAo, e,
dentro desta, é indispensável a paridade entre Juizes do mesmo grau.
.~egistrar que os
encargos
decorrentes da proposta formulada no ·presente anteprojeto de lei serao

!!nporta, finalmente.

àtendidoS pelos ~ já disponlveis para o fim que se propõe.
Brasília, 'O 1c:x4
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Tribunal d~ustiça do Distrito Federal e Territórios
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXAD·A PElA
COORDENAÇÃO DE ESHJI)OS LEGISLA nvos - CeDI"

CONSTITUIÇAO
REPÚBLICA FEDERA TIV A DO BRASIL
1988
..... .... •.... •..•.....•.... •..... •...•• .. .•...............................
....... ....•...•....•••.••..•.......
~

TÍTULO IV
Da Organj,zação Dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
•• •• •• •••••••••••••••••• •

•

•• ••••••••••••••• •••• •

•• •

••••• •• •

_

•••••••••••••••••••••••••

~•

•

••••• •• ••••• •

••• ••• •

•• 0

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo
.. ....... .................. .... ... .. ........ .............. ... ............... ...... .......•...•..•..•...•.••.....

SUBSEÇÃO III
Das Leis
Art. 61. A iniciativa das leis éomplementares e ordinárias cabe
a qualquer membro ou Comissão da .Câmara dos · Deputados, do
Senado Federal ou do Congresso ~aCional, ao ; Presidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal: aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na fonna e nos casos
previstos nesta Constituição.
§ 10 São de iniciativa privativa dp Presidente da República as
leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, · funções ou empregos públicos na;
administração direta e autárquica ou auinento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;
,

•••••••• • ••••• o • • •••••••••••••••••••• o .......... . . o •••••••••••••• _

OFiCIO GP N. 1669/97

••• o . . . . . . . . .... . . . . . . . . . o . . . . . . . . . . ... o • • ••••••

Brasilia, 07 de abril de 1997.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, para os
fins de que trata o art. 61 da Constituição Federát apresentando-Ihe o
anexo Anteprojeto de Lei, em que se propõe o reescalonamento da
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remuneração da Justiça do Distrito Federal. e Territórios, com a
Justificação que o acom

nha.
ensf?jo para renovar a

ossa Excelência

Excelentíssimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER

DO. Presidente da Câmara dos Deputados
NESTA

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 2.911/97
Nos termos do art. 119, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura e divulgação na Ordem do Dia das
Comissões de prazo para apresentação de emendas, a partir de 23/05/97, por cinco
~essões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 03 de junho de 1997.

Maria

Li~da\Mag~
Secretária
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Comissão de Finanças e Tributação

I - RELA TÓRIO

o projeto de lei em exame, de autoria do Superior Tribunal de Justiç~
estabelece que o total da remuneração dos seus Ministros passa a corresponder a
95% (noventa e cinco por cento) da remuneração total dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, mantido idêntico referencial entre os cargos de
Juízes dos Tribunais Regionais Federais, de Juízes Federais e Juízes Federais
Substitutos.

o art.

3° do projeto revoga as disposições em contrário, especialmente
o parágrafo único do art. 8° da Lei n.o 7.727, de 09 de janeiro de 1989, que
estipulava em 10% a diferença de remuneração entre os diversos níveis da
Justiça Federal.
Ao projeto original foram apensados os PL's N.O 2.980/97,2.981/97 e
2.982/97, de autoria do Tribunal Superior do Trabalho, do Superior Tribunal
Militar e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios,
respectivamente, todos com o objetivo de promover exatamente as mesmas
alterações nas remunerações de seus respectivos Ministros e Juízes.
Originalmente distribuída à Comissão de Finanças e Tributação, para
dar parecer somente quanto à adequação financeira e orçamentária, o despacho
foi posteriormente revisto por solicitação do ilustre Presidente, Dep. Luiz Carlos
Hauly, cabendo agora à Comissão de Finanças e Tributação pronunciar-se
também quanto ao mérito da proposta. Por requerimento apresentado nos termos
regimentaIs, os projetos se encontram em regime de urgência. Aberto e esgotado
o prazo de cinco sessões, não foram apresentadas emendas.
Durante a discussão da matéria, ocorrida na reunião ordinária desta
Comissão realizada no dia 27 de agosto de 1997, o nobre Deputado Vânio dos
Santos sugeriu a supressão do art. 2°, do PL n.O 2.980/97, que mantém inalterada
a gratificação por audiência concedida pelo Decreto-Lei n.o 5.452/43 aos juízes
classistas da Justiça do Trabalho.

11- VOTO DO RELA TOR
Do ponto de vista fmanceiro e orçamentário, nada há que se contestar
a qualquer dos projetos ora em exame. O Plano Plurianual (Lei n.O 9.276, de 09

24
de maio de 1996), para o quadriênio 1996/1999, não faz referência à matéria em
tel~ nada havendo lá que possa constituir obstáculo à sua aprovação.
Quanto à Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nO 9.473 , de 22 de
julho de 1997), a maioria dos dispositivos relacionados com despesas de pessoal
e encargos na União (arts. 47 a 53) refere-se a condições para a abertura de
novas vagas ou ao preenchimento das vagas já existentes. Há, porém, que se
considerar duas exigências estabelecidas naqueles dispositivos, ambas
observadas pelos projetos em tela:
1) o art. 50 determina que "no exercício financeiro de 1998, as despesas com
pessoal ativo e inativo, dos três Poderes da União, observarão o limite
estabelecido na Lei Complementar nO 82, de 1995~ ';
2) o § 1° do art. 47 exige que "os Poderes Legislativo e Judiciário, assim como
o Ministério Público da União, observarão o cumprimento do disposto neste
artigo, bem como no art. 3°, § 3°, V/f', o que significa que não podem ser
criadas novas vagas além daquelas já publicadas até 31 de agosto de 1997 e
que deve-se incluir, quando for o caso, o detalhamento, por unidade
orçamentária da administração pública federal que destine recursos para
entidades de previdência fecha~ do valor de suas contribuições a título de
patrocinadores.
Vejamos, em primeiro lugar, o problema do limite imposto para as
despesas de pessoal pela Lei Complementar n.O82/95, fixado em 60% (sessenta
por cento) das receitas correntes ·líquidas. Sabemos que, para o exercício de
1997, o total de receitas correntes foi previsto em 182,73 bilhões de reais, de
onde se devem subtrair as transferências a Estados, Distrito Federal e
Municípios (33,54 bilhões) e os beneficios previdenciários (46,89 bilhões), para
se encontrar a chamada "Receita Corrente Líquida". Esta, portanto, estaria
fixada em 102,30 bilhões de reais e, tendo em vista que as despesas de pessoal
da União nos três Poderes foram estabelecidas em 45,06 bilhões de reais,
encontra-se o percentual de 44% (quarenta e quatro por cento) das receitas
correntes líquidas, muito abaixo portanto do limite de 60% previsto na já
mencionada Lei Complementar n.o 82/95.
Quanto à segunda exigência estabelecida pela LDO, os projetos não
criam novas vagas, nem mesmo dispõem sobre a ocupação das vagas
previamente existentes. No caso em exame, discutem-se tão-somente diferenças

de remuneração daqueles que já são titulares dos cargos. Também não há
qualquer referência à destinação de recursos para entidades de previdência
fechada. Como podemos ver, foram observadas todas as exigências da LDO.
A lei orçamentária anual, por sua vez, também não constitui qualquer
empecilho à aprovação dos projetos. Não se pode exigir que o orçamento já
contenha previsão de recursos para uma despesa que ainda não foi autorizada
em lei. Somente depois de aprovada a norma, poderá o Congresso alterar as
dotações próprias do Poder Judiciário, para acomodar a nova situação, coisa que
é feita de forma corriqueira na Comissão Mista de Orçamentos por meio de
créditos adicionais, nos termos do disposto no art. 166 da Constituição Federal.
No mérito, não podemos deixar de estar de acordo com uma
proposição que tenha por objetivo minorar distorções que levam magistrados
brasileiros a uma remuneração desvantajosa em relação a inúmeros outros
servidores públicos. O nível de responsabilidade e a carga de trabalho que lhes
recai sobre os ombros justificaria salários bem mais elevados, como aliás
acontece em quase todos os países do mundo, mas sabemos das dificuldades
inerentes a uma elevação salarial exclusiva para os magistrados, que se tomaria
inviável diante de vinculações e repercussões diversas em outras carreiras. A
solução de reduzir os percentuais que separam os níveis judiciais nos parece
assim tão justa quanto viável.
Devemos, fmalmente, examinar a sugestão de supressão do art. 2° do
PL n.o 2.980/97. Somos de opinião que
nobre Dep. Vânio dos Santos está
certo, quando afirma que a redação desse dispositivo se presta a uma
interpretação dúbia e autoriza uma discriminação inaceitável, razão por que
apresentamos uma emenda de Relato~, com o objetivo de suprimir o artigo.

lo

À vista do exposto, somos pela adequação orçamentária ou fmanceira
e, no mérito, votamos pela aprovação dos Projetos de Lei N.o 2.911/97,2.981/97
e 2.982/97, e pela aprovação do PL N.o 2.980/97, com a emenda que
apresentamos.
Sala da Comissão, em 14 de abril de ] 998

~
AX ROSENMANN
Relator
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EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

Suprima-se o art. 2°, do PL N.o 2.980, de 1997.

Sala da Comissão, em 14 de abril de 1998

AX ROSENMANN

Relator

111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada
hoje, opinou, pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito, pela aprovação
do Projeto de Lei 2.911/97, e dos apensados PL nOs 2.981/97, 2.982/97, e, com
emenda, 2.980/97 nos termos do parecer do relator, Deputado Max Rosenmann, contra
o voto dos Deputados Messias Gois, Manoel Castro e Israel Pinheiro. Absteve-se de
votar o Deputado Vania dos Santos.
Estiveram

presentes

os

Senhores

Deputados

Germano

Rigotto,

Presidente; Fetter Júnior e Júlio Cesar, Vice-Presidentes; Augusto Viveiros, Manoel
Castro, Messias Góis, Osório Adriano, Arnaldo Madeira, Luiz Carlos Hauly, Max
Rosenmann, Silvio Torres, Edinho Bez,

Gonzaga Mata, Hermes Parcianello, Pedro

Novais,

Firmo de Castro, Vania dos Santos, Zaire Rezende, Félix Mendonça, Israel

Pinheiro, José Augusto, José Carlos Vieira, Luciano Castro, Paulo Mourão, Paulo
Ritzel e Coriolano Sales.

S la da Comissão,

~

\

~CUMJ

m2

I

i

Deputado G

EMENDA ADOTADA - CFT
Suprima-se o art. 2°, do PL n° 2.980, de 1997.

~ala da Comissão,

'

Deputado GER
Presi

maio de 19 8.
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PROJETO DE I
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9(0.J.0 DE SINOPSE
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Altera o percentual de diferença er.tr ~ re m uneração dos cargos de Ministros do superi Jllrribunal de
Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de Pri me iro e Segundo Graus.
(Estabelecendo que o total da remuneração dos Ministros do STJ passa a corresfXJrrler a 95% (noventa e
cinco fXJr cento) da renuneração total dos Ministros do STF) .
EMENTA

A N

o

A M E N T

o

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA

\

Sancionado ou promulgado

COMISSQ. ~S
POt>ER TERMINATlV{)
Artigo 24, l~i3Q li
(Res. 17/89)

Publicado no Diário Oficiai de

~ESA

Despacho: ~s Comissões de Finanças e Tributação(Art. 54); e de Constituição e Justiça e de

Vetado

Reda~ão (Art. 24,11).
Razões do veto.publicadas no

PLENARIO
23.04.97

t lido e vai a imprimir.

CUORDENAÇAO DE COMISSõES PERMANENTES
23.04.97

APENSADO. :

Encaminhado ã Comissão de Finanças e Tributação.
MESA

20 .05.97

Deferido Ofício P-n9 40/97, da Comissão de Finanças e Tributação; revendo o
despacho aposto a este Projeto, para que esta Comissão manifeste-se, também,
quanto ao mérito.

ocoiJ.LJ.QZJ31... p6g.)3JIJ

cor. O)
VIDE VERSO .••.

COI 3 21 01 040·0 (MAI/93)

PL.
PL.

2.980/97
2.981/97

PL.

2.982/97

'- L

.

I1ESA
Despacoo: As Ccrnissões de Finanças e Tributação (Mérito e Art. 54) ; e de Constituição e Justiça e de Redação - Art.L!4,IL
(NOVO DESPAC!D) .
PLENÂRIo

lido e vai a imprimir

ü.05.97

~

23.05.97

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Distribuido ao relator, Dep. MAX ROSENMANN.

23.05.97

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Prazo para apresentação de emendas: 05 Sessões.

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
03.06.97

Não foram apresentadas emendas.

COMISSAO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO
11.07.97

Parecer do relator, Dep. MAX ROSENMANN, pela adequação financeira e orçamentária e no mérito, pela aprovaçao .

~AESA

lP.O:'. 97

19.03.98

fieqllerirnento do Dep. ARNALnn

"AD~IRA,

solici tand o

R

apensaçao do PI n9

~ .980/97

a este .

PLENARIO
Apresentação · de RequeriJrento dos Deps. Paulo Heslander, Líder do PI'B; Geddel Vieira Lima, Líder do BloO':) PMDB/PSD/PRONA; Inocêncio Oliveira , Líder do PFL; Luís Eduado, Líder do Governo; CXlelrro Leão, Líder do PPB; e Aécio Neves, Líder do PSDB, solicitan
do , nos ternos do art. 155 do RI, l.JRGEOCIA para este projeto.
CúNI'INUA .•.

-•

i

I.
"

'".•

f",

~~
~

;f
:;:

•

.

,,.
,

•

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PR OJl:: I u

(". \ r\
't'.......

rre

2 . 911 / 97
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MESA
20 . 03 . 98

Deferido requerimento do Dep. ARNALDO !1ADEIRA, solicitando a apensaçao do PL . 2 . 980/97 a este.

MESA
26 . 03 .98

Requerimento da Dep. ETEVALDA GRASSI DE MENEZES, solicitando a apensaçao do PL. 2.982/97 a este .

27 . 03 . 97

MESA
Deferido

requerimento da Dep. Eteva l da Grassi de Menezes,

solicitando a apensação do PL . 2 . 981/97 a este .

PLENÂRIO
31.03 . 98

AprOvaç3.o

do requerimento dos Senh::Jres LÍderes, apresentado na Sessão do Dia 19.03.98, solicitando , nos ternos do art .

1 55 -do RI, URGfNCIA

para este proj eto .

27 . 03 .98

MESA
Beferido Requerimento da Dep . ETEVALDA GRASSI DE MENEZES, solicitando a apensaçao do PL. 2 . 981/97 a este.

01.04.98

PRONTO PARA A ORDEM DO DIA
t lido e vaI a imprimir, pe ndente de pareceres das Comissões de Finan ç a s e Tributação e de Con s tituição e
Justiça e de Redação.
(PL . n9 2 . 9 11-A /97)

PLENÂRIO
07 .04.98

•

I'

Discussão em Turno Único.

r

Retirado da Pauta da Ordem do Dia, de ofício.
-CO~!ISSAO DE F.!.!:!A~5~A~ . E TRIBUT_AÇAO

15.04 . 98

Parecer do relator, Dep. MAX ROSENMANN, pela adequaçãõ financeira e or ç amentiria e, no m6rito, pela aprovaçao
deste e dos PIs 2. 98 1/9 7 , 2 . 982 /97, apensados, e pela aprovação do Pl

CDI3 2101041 ·8 (MAI/93)

"

2~980/97,

com emend a .

Vide verso . . . . . . . .

. CLL

.

f-'HU J LIUI~ -

Se çáo de Sino p s e

"

'-' '-'

,

,

.'

,

ANDAME NTO

07 . 05 . 98

,

PLENÂRIO
Discussão em Turno Único.
Aprovado o requerimento do Dep. Inocêncio Oliveira, Líder do PFL e outros, solicitando a r etirada da

.

! '

r

pauta da Ordem do Dia, deste projeto.

PLENÂRIO
12.05.98

Discussão em Turno Único.
Aprovado o requerimento do Dep. Walter Pinheiro, na qualidade de Líder do Bloco PT/PDT/PC do B , solicitando
a retirada da pauta da Ordem do Dia, deste projeto.

19.05.98

PLENÂRIO
Discussão em Turno Único.
Adiada a discussão, em face do término da Sessão.

20 .05.98

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Aprovado o parecer do relator, Dep. MAX ROSENMANN, pela adequ ação financeira e orçamentári a e, no mérito,
pela aprovqção. deste e dos PIs 2 .981/ 97 , 2 . 982/97 , apensados, e pela aprovação do Pl 2 . 980/97 , com emenda
contra os votos dos Deps. MESSIAS GOlS, MANOEL CAST RO e ISRAEL PINHEIRO.

PRONTO PARA A ORDEM DO DIA
•

25.05.98

~ lido e vai a imprimir, tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação pela adequação financeira

e

orçamentária e , no m~rito, pela aprovação deste, dos de nQs 2.981/97 e 2.982/97, apensados, e do de

nQ

2 .980 /9],apensa90' com emend~,contra o voto dos Deps. Messias Gols, Manoel Castro e Israe l Pinheiro.

pen

dente de parecer da Comissão de Co nstituição e Justiça e de Reda ção .
(PL 2.911-B/97) .

,
CO I 3 21 .01.041 -8 (MAI/93)
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s~ gumt es gnufi~õe.s :

I - Gnuficac.ão d~ AtiVidade PoliCial RodoVlano Fede ral. para atender as
pecuhandade3 do::om:me5 da IntegraJ e exclUSiva dedJcaç.40 as auvHiadc:s do cargo. no ~ntuaJ
de cento ~ Oitenta por cento:

11 . GBufic.aç.1o de Desgaste Físico

cargo. no

~enrua..l

da atiVIdade Inerente ao

~ 11 A petttpÇio dos benefiCIOS pecuruanos previstos neste arngo é lDCOmpcivel
com a de outros benefiCIOS LnSUtuldos sob mesmo mujo ou ldênaco fundamono .

°

~ 2' As granficações refOldas neste artlgo sc:r6o c.aJculadas sobn: o V'CDClIIlIICOtO
percebido pelo SCTVIdor. a este n60 se inCOrporando. e nAo sc:rAo computadas ou .cumuladas
pano fim de coDCC:Uio de acrescunos uJtenores.. sob o mesmo uruJo ou IdênUCO fundamo:uo.

bâslCO

Art. 51 Os ocupantes de cargos efeuvos da ca.rT'C'1I'a de que: trata o 8Jt. 1i farto JUS.
amd.a. à GrauficacAo d~ AU""daot:. tnSUtwda pela L~I Del~gada oi 13. d~ 27 de agOstO de 1992. no
pen:enruaJ de cento e SCSlalta por cento, apllcando--se o d.1Sposto nos 99 11 e ~ do artlgo IntmOf.
An.. 6- Fica exunta a Grati fi caç.io Temporãna. nos tc::rmos do
n' 9. 166. de 20 de d=nbro de 1995.

~

3- do art. 1- da UI

An.. "'fJ Os ocupantes de cargos da c.artttn de Policw RodoV\Âno F edc:ral ficam
SUJC1tos a Integral e exchmva dcd.JcaçAo U aoV1dades do c.argo.

Art. 8" Os c.argos em comisslo e aJ funçOes de confimç.a do Del*' wzx:nto de
Policia RodovWia FedenJ .seTto ~do" pn:: fereDC1a.1mc:nte. por serYldores mtqnmcs da
e&n"C1J"I. que t.enbam comp::trtamcntO exemplar ~ que: esteJam poSlCIOOlÓOS nas c.iaues fuws.,
rasaJVIdos os C&3OS de une:tessc da admtrust:raç.1o. conforme normas a Jert:D1 c:staoc: Jcctdas pelo
Mmutro de E.stado da Jusuça.

99

AI\. 91 É de quan::n.tI. bo", seman.au • jornada de tra.t.lbo dos tategranIICS da
de que trata esta Lel.

AI\. 10. Compete ao Ministério da Adm.i..ni..straç Fedc:ral e Reforma do Emdo.
ouvido o Mirunério da JUStIça. a definiçto de normas e procedunonos para promoçio Da t.IrT'C1n
de que: trata esta leI.
AI\. 11 . O disposto nesta

Atos do Poder Legislativo

~ M ~ ntaL do::orrmt~

de cento e Oi tenta por cento:

10 - Graufic.açAo de Auvu1ade de RIsco. decorrmte dos ruoos a q ue: estio SUj eitos os
ocupantes do C411o. no perc.e:nrual de cento e oumLl por cento.

e&n"C1J"I.

(. ) N. da DUOF órgias su)eltos a pubi.JcaçAo no caderno e1etrôrnco

bsslco ~ das

Lei aplica-se aos proventos de aposentadona e a.s pcm6cs.

AI\. 12. As despesas dc:corTC'itc::s da execuç.lo desta Lei corT'Cl"lo a conta das
dotações constantes do orç.ame:nto do Miru.sttno da Jusuça.
Art. 13. Esta LeI entra em vigor na data de sua pubhcaçAo. re:troagmdo seus efeitos
financeuusal1deJADeuude 1998.

LEI,..,. 9 65<4 . DE 2 DE JUNHO DE 1991
S ",llia..

2 de Junho de 1998: 177' da lndependCncla ~ 11 ()li da Rcpubhe&.

Cna a c.am:1t'I de Policw Rodovário Fedc:ra.l
e da outras pr'OY\dêDctaS.

FERNANDO HENRIQ UE CARDOSO
Renan CaJhelroJ

o

PRESIDENTE
DA
REP Ú BLI CA
Faço saber q ue o Congresso
Naclon.a..l decreta e eu sanciono a segwnte
LEI S OQ

Art.. 1I FIca cnada. no imblto do Poder Execuuvo. a C4JTC:lI3 de Pollcw Rodovlano
Federal . com a.s a.tnbwç6e:s prevuta.s na COnstlWJçAo federal. no CodJgo de Trãruuo Bra.sd clro c
na JegtsJaçAo especifica.

6~5

DE 2 DE JUNHO DE 19911

Altera o percentual de: di fen:nça entre: a
~rnuneraç.ão dos c3Jl!os de MinIstros do
Supenor rnbunaJ d~ JustJca e dos Jwzes da
Jusuça Federal d~ PnrnclfO e ~egundo Gnus

Paragrafo urucc A lmplantacAo da catTeU'3 far-se-. mcdtantc traru;formaçAo dos
dez mil c noventa e OitO cargos detive! de Patrulb e lto RodoV\&no FedenJ. do quadro geral
do Muusteno da Juruça. em cargos de Poilctal RodovlaIlo Federal
atual!

•

o

PRESIDENTE
DA
Faço saber que o Congn:sso
"'ac iOna] decrc::14 e

Art. 2' A catT't'lra d ~ que traLl esta L~I (~ra a mesma estrutura d ~ classes e padrões ~
ubela d ~ vencimentOs Prrv'lStOS na ~I 01 8.460. de 17 d ~ setembro de 1992. enqu.a.dnndo-~ os
sC""o'ldores na mesma poSição cm q ue: se encontrem na data da pubhcaçAo dc:3u leI.
AI\. 31 O Ingresso nos C&l"30s da

carTeV'a d ~ q u~

traLl esta LCI dar·se-a medlante
aprovaçAo em coocw'sQ pubhco. constJtwdo de d\.I.U fllSts. ambas ~hrrunatonas c claulfica.tOnas.
sendo a pnmetn d~ ~ume pSICOI.eCruCO ~ d~ provas e IInl105 e a .segunda consntwda de cuno de
fo<maçAo .

e

CinCO

~u

REPÚBLICA
sancIOno a scgumte

Art I i Os subsld.lOs dos Mlrustros dos Tnburws Supenorn corres-pondem a novenLl
rn~ns.a1 flXAOO para os Mlrustros do S upremo TnbunaJ Federal.

por cento do 5ubsldlO

Art . 2' 05 subsidlos dos J U1ZCS dos Tnburws R ~ glonAJS con-espondc:m a novenLl por
cento dos SUbslÓJOS dos Muustros dos Tnbwws Supcnora. manudo Idenuco rc:: laencW .

2

sucessivamente.

N' 10 4 QUARTA-FEIRA. 3 JUN I99R

DI ÁR IO OFIC IAL

SEÇÃO
en~

Art. 22 Havendo disponibilidade financeira. poderá ser concedido adiantamento de

os subsldios daqueles e os dos cargos de Juius e de JUizes substitutos. da

Justiça Federal e da Jusuça do Trabalho.

re<:W5QS

para pagamento de pessoal que receba à conta da UruAo. conforme dIspuser ala do Poder

Executivo.
ArL 32 Os subsldios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e TerrilÓn os correspondem a noventa por cento dos subsidlos dos MmlS1IOs dos Tribunais
Supc:nores. mantido Idênlico referencial. sucesSivamente. entre os subsídios daqueles e os dos
cargos de Juizes de DI1'Clto e de Juizes de Direito Substitutos.

M 3' Ficam convalidados os atos praticados com base na Medida Provisóri a oi 1.639--4\,
de 14 de maio de 1998.
Art. 41 Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicaç60.

Art 4! O subsídio do cargo de Juiz-Auditor Corregedor corresponde a noventa por
cento do subsidio do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar. mantido idênuco referencial.
sucessivamente, entre os subsldlos dos cargos de Juiz-Auditor e de JUIz-Auditor <;ubstiruto da

M . 51 Revogam·se O art. 61 da Lei oi 8.627 , de 19 de fevereiro de 1993, e a Medida
Provisória oi 1.639-41. de 14 de maio de 1998.

Jusuça Miliw.
Brasília.

Art. 52 A gratificaçlo por audiência a que se refere: o art. 666 do Decreto-ui ng
5.452. de 1t de maio de 1943. permanece fixada no valor vigente li data da publicação desta Lei .
sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores publicos federaiS .

2 de

j unho

de 1998; 177' da Independência e 11()5! da Republica

FERNANDO HEN RIQUE CARDOSO
Pedro Ma/an

e

Art . 6' Aos membros do Poder Judiciâno
concedido um abono variável, com
efeito, financeiros a partir de 11 de Janeiro de 1998 e até a data da promulgação da Emenda
ConstltucionaJ que altera o inciso V do art. 93 da Constituição. correspondente à diferença entre a
remuner-.ç.Ao memal atua.I de cada m.agimado e o valor do subsídio que fo r fIXado quando em vigor
• n:fcnda Emenda Conmtuciooal.

Paulo POlVO
ClaudIO Marta Cosfm

Benedito Onofre Bezerra Leonel

Art. 7' Esta Lei mtra em vigor na data da publicaçAo da Emenda Constitucional •
que .!C refere o artigo anu:rior. oom exccç.Io do arl 5', que entnl em vigor na data da publicaçlo
desta Lei.

,

Braslha..

2 de jtmbo de 1998; 177' da

Jnde~ndêncla e

DECRETO W 2 609. DE 2 DE JUNHO DE \998

Regulamenta a conces.sào de apoio financeiro aos
Munieipios que instituirem programa de garantia de
renda mímma. de que trata a Lei n'l 9.533. de 10 de
dezembro de 1997. e dá OUlTaS providências.

II ()2 da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Ren01I Calhelro:.

o

PRESIDENTE DA REPÚB LI CA . no uso da atribUição que lhe confere o art. 84 .
lOcisos IV e VI. da ConstilUlçãO. e tendo em Vista o disposto na Lei nl! 9.533, de lO de dezembro de

1997.

I

Atos do Poder Executivo

,, ~
I ~~~~~~~~~~
MEDIDA PROVlSÓRJA N° I ~ 2. DE 2 DE JUNHO DE 1998

Art. 1I! A concessão de apoio financeiro aos Munieiplos q ue lIlStl1uirem programas de
garantia de renda mírum.a associados a ações s6ci<reducatlvas far·sc;·ã mediante converuo a ser finnad o
entre o MmlSleno da Educaç.Ao e do Desporto. a Prefeitura Muruclpal e. $C for o caso. o Estado.
observado o disposto no art. CJ! da lei n2 9.533. de 10 de dezembro de 1997. e neste: Decreto.

Art. 2 ~ Observado o dJsposto oos §§ I ~ do an. I!: e 1 ~ do art.. 82 da Lei n'l9.533. de 1997,
caberi ao instituto de: Pesquisa Econômica Apücada - IPEA elaborar a relaçAo dos municipl03 que
poderio vir a ser beneficiados. submet.endo-a ao Ministério da EducaçAo e do Desporto, para aprovaçAo
• clivulgaçlo.

Dispõe sobre o pagamento dos militares e dos
servidores públicos do Poder Exc:curivo Federal
inclUSive suas autarquias e fundações. bem como dos
empregados das emprt:.SaS públicas e das sociodad.es
de ocooomia m.ista e de suas subsidiirias, e da outras
providências.

Parágrafo único. A Socn:taria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e a
Fund.aç.Io Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica . mGE colocar!o à disposição do IPU os
dados oocessãri03 ao at.endunento do disposto neste litigo.

Art. 311 Fica mstituido. no âmbito do Ministério da EducaçAo e do Desporto, o Comiti
As.ses9or de: Gestio, com o objetivo de :

o

PRES ID ENTE DA REPúBLICA. no uso da atribUição que lhe confere o art. 62. da
Constituição. adota a seguinte Medida Provisória. com força de lei ;

I - definir . no prazo maximo de sessenta d ias. a partir de sua iOstalação. os tennos do
convênio de que trata o art . 4 2 da Lei n'l 9.533. de 1997;

Art . P! A partir do mês de março de 1998. o pagamento da remtme.raÇAo dos militares e
dos servidores pubhcos do Poder E.JtecutJvo Federal , inclUSive suas autarqUias e fundações. bem como dos
empregados das empresas pUblicas e das sociedades de economu mista e de: suas subsidiárias o u

controladas dlreta ou Indiretamente pela UniJo, independentemente da fonte de recursos utilizada para
pagamento destas despesas. será efetuado dentro do mês de competênCIa.. a pantr do dia 25.

.a.

§ I~ Caso l dat:l de pagamento adotada seja deco:Tente de ilcordo ou convenção coletiva detrabalho, o dirigente da empresa pública e da sociedade de economia mIsta e de suas subsidiânas ou
controladas dlrem 011 indln:tamente pela Unido. deverá providenclx, por ocasião do proximo dis51dlo (lU
acordo coletivo, a alterlção cb data de pagamento, com VIStas ao ccmrnmento do dISposto no c:\put dC'ile
artigo.

n - detalhar a open cionaJizaçAo do programa. de apoio financetro~
1II • avali.:lI o andamento dos programas municiprus. sugerindo ajustes evenrualmente
neçessários.
§ I ~ O Comilê de qu::: lratJ.
t.lu\1sténo a seguir tndlcado:

11 - da PreV1dc ncla e ASSistência Social ;

111 - do Planejamento e Orçamento:
I V - da F117.enda

. . . de pagamento prevista em acordo ou convenção coletiva de trabalho.

•
•

MIl'ISTERlO DA JUSTiÇA

. ê-.J'z

~~"

penodo compreend ido

A;o.1rONIO EUSTAQU IO CORREA DA COST;,
Dire tor-Gera i

I>- N

~'" "';s -'l C'
'"
!/.tt _~/
<1::,1; ~ • O
Q.. ~ r
"A
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HELf~A

LlCIA COCHLAR D.A SILI'A ARAUJO
Chefe da DIVisão Comercial

Dlo'lo OfiCia i

I

Seca0 ;

I

goo l
Retlooa na IN

Irnfl''"'' u Hac:ion.1

OOJ944g.&1I)016.12

~ e<n9ÇUCS I"() M.oeo oe s.e.eçoo e ~ oe ,~. no I"lO"CJ1O ~ en os lon
~r J8C1O'nOÇOO ()(Mit _
\:!r...:.:;rnl"Y"OCXl 00t es.cnto. 6 0rvISIX:I oe ..iClmO'5 C"I c .a "OC ::r.Jle 08 5 teneo l CIIO$ U\('"S
ooos e o..tlicoÇoo
Aura'I.r.ls VOI9fJ"\ e oor1Ir ele suo OIIJII',IQÇOO e róo inCluem os ~101 oue ~ 'o('< OClQo.JN'OS 59C)CJCXXJTenI('

PI.acoçoes os ongros 0Er\I0'Tl

JOSL GERALDO GUERRA
Cooraenador·Geral de Produção lndustnal

SIG au.dr:l 6 LOle 800 CEP 70ó04-900 S,n." O~
TelOllO... PAaX 10611 JIJ-9-eOO
ISSN "'1l_1137

§ 22 Os membros do Comitê, e seus suplentes. serão deSignados pelo Mimstro de Estado
da Educaç.ão e do Desporto. mediante indicação dos titulares dos MI OISlcn0 5 representados

ASSINATURA illlMESIRAl

1 80 S

CGC~F

PORTE IECD
ScrertlCte
A9feo

59.2'
33.00
884d

DIÁRIO OFICIAL
I

SEÇ ÃO 1
DesliNde.

oYb~Qç.ào

de Aro s Noom.allvos
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Senhor Primeiro-Secretário,

Comunico a Vossa Excelência que, aprovado sem alterações pelo
Senado Federal, em revisão, foi encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República, para os fins constantes do art. 66 da Constituição Federal, o Projeto de Lei da
Câmara nO 19, de 1998 (PL nO 2.911 , de 1997, na origem) , que "altera o percentual de
diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos
Juízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus".

Senado Federal, em

(~.&

de junho de 1998
j l

'----'0------ ~

Senador C ~ los Patrocínio
primeiro-Sec ~ tário, em e xe rcício

PRIMEIRA SECRETARIA

Em,.D~L/ .o~.

/ 19.f... ...

Ao Senha .

Secretário · Geral d

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
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Oficio n° 5SL (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

1
•

Encaminho a Vossa Excelência, para os devidos fins, o incluso
autógrafo do Projeto de Lei da Câmara nO 19, de 1998 (PL nO 2.911, de 1997, nessa Casa),
sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que "altera o percentual de
diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e dos
Juízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus".

Senado Federal, em If'

de junho de 1998

Senador Joel de Hollanda
Primeiro-Secretário, em exercíci o

PRIMEIRA SECRETARIA

Em, j ?/ ç.6·I 1;.~1.:( 1',0 Senhor
Sec re tário -Geral da 't S~C1.
De

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpl/.
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ado U InATAN AGUIAR
Primeiro Secrelário
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Altera o percentual de diferença entre a remuneração
dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça
e dos Juízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo
Graus.

e

.e
o CONGRESSO NACIONAL decreta:

e
e

Art. 10 Os subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores correspondem a
noventa e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo
Tribunal Federal.
Art. r Os subsídios dos juízes dos Tribunais Regionais correspondem a
noventa por cento dos subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores , mantido idêntico
referencial, sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos cargos de juízes e de
juízes substitutos, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.
Art. 3 0 Os subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios correspondem a noventa por cento dos subsídios dos Ministros dos
Tribunais Superiores, mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsídios
daqueles e os dos cargos de Juízes de Direito e de Juízes de Direito Substitutos.
Art. 4 0 O subsídio do cargo de Juiz-Auditor Corregedor corresponde a noventa
por cento do subsídio do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, mantido idêntico
referencial, sucessivamente, entre os subsídios dos cargos de Juiz-Auditor e de
Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar.
Art. 50 A gratificação por audiência a que se refere o art. 666 do Decreto-lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943, permanece fixada no valor vigente à data da publicação
desta Lei , sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.
Art. 6 0 Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com
efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1998 e até a data da promulgação da
Emenda Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição, correspondente à
diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio que
for fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional.

\

•
•

2

Art. 7° Esta Lei entra em vigor na data da publicação da Emenda
Constitucional a que se refere o artigo anterior, com exceção do art. 5°, que entra em vigor
na data da publicação desta Lei.

Senado Federal, em tJ de junho de 1998
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725 -SUPARlC.Civil.
Em

2 de junho de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Excelentíssimo Senhor
•

Presidente da República restitui dois autógrafos do texto aprovado do Projeto de Lei n 2 19 de 1998
(n2 2.911/97 na Câmara dos Deputados), que se converteu na Lei n2 9.655, de
de 1998.
Atenciosamente,

SILVANO GIANNI
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, Interino

A Sua Excelência o Senhor
Senador RONALDO CUNHA LIMA
Primeiro Secretário do Senado Federal
BRASÍLIA-DF.

2 de j u n h o

•

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 66 da Constituição Federal. comunico a Vossas Excelências
que acabo de sancionar o projeto de lei que "Altera o percentual de diferença entre a remuneração
dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça e

do :~

Juízes da Justiça Federal de Primeiro

e Segundo Graus". Para o arquivo do Congresso Nacional, restituo, nesta oportunidade, dois
autógrafos do texto ora convertido na Lei n2 9. 65 5, de 2 de j u n h o de 1 99 8 .

Brasília,

2 de iunho de 1998.

•
•

LEI

N~

9.655, DE

2

DE JUNHO DE 1998.

Altera o percentual de diferença entre a
remuneração dos cargos de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da
Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus.

O
PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanCIOno a seguinte
Lei:

Art. 12 Os subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores correspondem a noventa
e cinco por cento do subsídio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal.
Art. 22 Os subsídios dos juízes dos Tribunais Regionais correspondem a noventa por
cento dos subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico referencial,
sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos cargos de juízes e de juízes substitutos, da
Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.
Art. 32 Os subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios correspondem a noventa por cento dos subsídios dos Ministros dos Tribunais
Superiores, mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos
cargos de Juízes de Direito e de Juízes de Direito Substitutos.
Art. 42 O subsídio do cargo de Juiz-Auditor Corregedor corresponde a noventa por
cento do subsídio do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, mantido idêntico referencial,
sucessivamente, entre os subsídios dos cargos de Juiz-Auditor e de Juiz-Auditor Substituto da
Justiça Militar.
Art. 5 2 A gratificação por audiência a que se refere o art. 666 do Decreto-Lei n2
5.452, de 12 de maio de 1943 , permanece fixada no valor vigente à data da publicação desta Lei,
sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.
Art. 62 Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável , com
efeitos financeiros a partir de 12 de janeiro de 1998 e até a data da promulgação da Emenda
Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Constituição, correspondente à diferença entre a
remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio que for fixado quando em vigor
a referida Emenda Constitucional.

I

FI. 2 da Lei nO 9. 6 55 ,de

2.6.98.

Art. 72 Esta Lei entra em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional a
que se refere o artigo anterior, com exceção do art. 52, que entra em vigor na data da publicação
desta Lei.

Brasília,

2 de junho de 1998; 1772 da Independência e 1102 da República.
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Alter.i o percentual de diferença entre a remuneração
dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça
e dos Juízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo
Graus.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Os subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores correspondem a
noventa e cinco por cento do sllbsídio mensal fixado para o~ Mi~i s tros elo S'_'premo
Tribunal Fede!'al.
Art. r Os subsídios dos juízes dos Tribunais Regionais correspondem a
noventa por cento dos subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico
referencial , sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos cargos de juízes e de
juízes substitutos, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.
Art. 3° Os subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios correspondem a noventa por cento dos subsídios dos Ministros dos
Tribunais Superiores, mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsídios
daqueles e os dos cargos de Juízes de Direito e de Juízes de Direito Substitutos.
Art. 4° O subsídio do cargo de Juiz-Auditor Corregedor corresponde a noventa
por cento do subsídio do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, mantido idêntico
referencial, sucessivamente, entre os subsídios dos cargos de Juiz-Auditor e de
Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar.
Art. 5° A gratificação por audiência a que se refere o art. 666 do Decreto-lei
n° 5.452, de 1° de maio de 1943 , permanece fixada no valor vigente à data da publicação
desta Lei, sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federais.
Art. 6° Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável. com
efeitos financeiros a partir de 1° de janeiro de 1998 e até a data da promulgação da
Emenda Constitucional que altera o inciso V do art. 93 da Cunstituição, correspondente à
diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio que
for fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional.

I

Art. ; ' Esta Lei entra em vigor na data da pu~)licação da Emenda
Constitucional a que se refere o artigo anterior, com exceção do art, 5°. que entra em vigor
na data da publicação desta Lei,
Senado Federal, em

e;:

de junho de 1998

'i

,

'j

I

I

--. 4 '

.-

/

',;,

L

'-

.-

-

.1', )
-'

.

f

/

) ~~ ,

I

'
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Altera o 0crcentual de diferença entre a remun era ção
dos cargos de Ministros do Superior Tribunal de Justiça
e dos Juízes da Justiça Federal de Primeiro e Segundo
Graus.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1° Os subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores correspondem a
nove'1ta e cinco por cento do suhsídj() m,::ma 1 fixéldo para os Ministros do Suprern n
Tri bullr-. l Federal.
A rt. r Os subsídios dos juízes dos Tribunais Regionais correspondem c
noventa por cento dos subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico
referencial , sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos cargos de juízes e de
juízes substitutos, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.
Art. 3° Os subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Di strito
Federal e Territórios correspondem a noventa por cento dos subsídios dos Ministros dos
Tribunais Superiores, mantido idêntico referencial , sucessivamente, entre os subsídios
daqueles e os dos cargos de Juízes de Direito e de Juízes de Direito Substitutos.
Art. 4° O subsídio do cargo de Juiz-Auditor Corregedor corresponde a noventa
por cento do subsídio do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, mantido idêntico
referencial, sucessivamente, entre os subsídios dos cargos de Juiz-Auditor e de
Juiz-Auditor Substituto da Justiça Militar.
Art. 5° A gratificação por audiência a que se refere o art. 666 do Decreto-lei
n° 5.452 , de 1° de maio de 1943 , permanece fixada no valor vigente à data da publicação
desta Lei, sujeita aos mesmos reajustes concedidos aos servidores públicos federai s.
Art. 6° Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variáve l, com
efeito s financeiros a partir de 1° de janeiro de 1998 e até a data da promulgaç ão da
Emenda Constitucional que altt;ra o inciso V do art. 93 da Constitui ção, correspondente à
diferença entre a remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsídio que
for fixado quando em vigor a referida Emenda Constitucional.

.
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.

•

Art. T' Esta

Lei entra em vigor na data Lia publicação da Emenda
Constitucional a que se refere o artigo anterior, com exceção do art. Y\ que entra em vigor
na data da publicação desta Lei.
Senado Federal, em ..~. de junho de 1998

i 7.__ -~( ií /
Senador Antonio Carlos/Magálhães
Presidente

ess/.

•

R E QUE R I M E N T O

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeremos,
nos
termos do Art.
117,
Regimento Interno, a retirada da Ordem do dia

Sala das Sessões, em

l'

de

lf\NJ1.i\, O

inciso
do

VI,

p~ 02 .t1l1

do

/q +.

de 1998.
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

REQUERI

Senhor Presidente.

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos
, constante
regimentais, a retirada doCa) (C o.? 31!- fi tda pauta da presente sessão .
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Sala das Sessões, em /-).
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CÂMARA

DOS

DEPUTADOS

PROJETO DE LEI N° 2.911-A, DE 1997
(DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA)
Altera o percentual de diferença entre a remuneração dos cargos de Ministros
do Superior Tribunal de Justiça e dos Juízes da Justiça Federal de Primeiro e
Segundo Graus

_

(ÀS COMISSÕES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO ; E DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA E DE REDAÇÃO)
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