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Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, Dd. Relator do RE/RG n. 968.646/SC 

 

 

 

 

Repercussão Geral admitida em 17/11/2017 

 

 

 

 

A Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, associação civil sem fins 

lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 34.102.228/0001-04, representativa dos 

interesses dos magistrados brasileiros, com sede no SCN, Quadra 2, Bloco D, Torre 

B, Sala 1302, Shopping Liberty Mall, Brasília-DF, CEP: 70712-903, vem, 

respeitosamente, à presença de V.Exa, requerer o ingresso como 

 

Terceira Interessada 

(amicus curiae) 

(CPC, arts. 138, 1.035, § 4º e RISTF, art. 323, § 3º) 

 

no RE com Repercussão Geral n. 968.646/SC, no qual o Juiz Federal Moser Vhoss 

litiga com a União, visando a obter a diferença de valores pertinente a “diárias”, uma 

vez que vinha recebendo diárias em valor inferior ao de 1/30 avos previsto no art. 227, 

II, da LC 75/1993, do Ministério Público, violando, portanto o princípio da simetria, 

inserido no texto constitucional pela EC n. 45, nos termos e pelos motivos a seguir 

deduzidos. 

 

I – O interesse da AMB para ingressar no RE com 

Repercussão Geral que versa sobre direito dos 

magistrados 

 

Entendeu essa eg. Corte reconhecer a Repercussão Geral da matéria em debate  --  

recebimento de diárias por magistrado com base no valor pago aos membros do 

Ministério Público por força da simetria entre as carreiras  --  como se pode ver da 

ementa: 
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Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIÁRIAS 

DEVIDAS AOS JUÍZES. EQUIPARAÇÃO AO VALOR PAGO AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. ISONOMIA ENTRE AS CARREIRAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. 

Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca da 

equiparação do valor das diárias devidas a membros da Magistratura e do Ministério Público, em 

nome da isonomia entre as carreiras. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos 

do art. 1.035 do CPC. 

(RE 968646 RG, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 16/11/2017, 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 22-11-2017 PUBLIC 23-11-2017 ) 

 

Conquanto tenha ocorrido a intimação dos interessados para o fim de poderem 

requerer o ingresso no feito, a publicidade da decisão, decorrente da publicação do 

acórdão de reconhecimento da repercussão geral, permite que os interessados 

formulem o pedido de ingresso no feito, na forma do § 3º do art. 323 do RISTF: 

 

Art. 323. Quando não for caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão, o(a) 

Relator(a) ou o Presidente submeterá, por meio eletrônico, aos demais Ministros, cópia 

de sua manifestação sobre a existência, ou não, de repercussão geral. 

(...) 

§ 3º Mediante decisão irrecorrível, poderá o(a) Relator(a) admitir de ofício ou a 

requerimento, em prazo que fixar, a manifestação de terceiros, subscrita por 

procurador habilitado, sobre a questão da repercussão geral. 

 

Ainda que as normas acima mencionadas estejam a se referir apenas à qualidade de 

“terceiros” para ingressar no RE com Repercussão Geral, não há como negar que a 

AMB preenche igualmente o requisito do art. 138 do CP/15, para figurar como amicus 

curiae: 

 

Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema 

objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, 

de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir 

a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com 

representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. 

 

Afinal, não pode haver dúvida quanto a “relevância da matéria”, assim como a 

especificidade da demanda e a repercussão social da controvérsia, para toda a 

magistratura nacional. 

 

Até porque, salvo melhor juízo, a questão que é a “base” da discussão posta no RE é 

a da simetria remuneratória de magistrados com os membros do Ministério Público 

que está SUBMETIDA ao Plenário em face da ADI n. 4822, na qual a AMB foi 

admitida como amicus curiae: 
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1. O Gabinete prestou as seguintes informações: 

A Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e a Associação Nacional dos Magistrados da 

Justiça do Trabalho – ANAMATRA, mediante peça subscrita por profissional da advocacia 

regularmente credenciado, requerem sejam admitidas, na qualidade de terceiro no processo, 

que versa sobre alegada inconstitucionalidade das Resoluções nº 133, de 21 de junho de 2011, 

do Conselho Nacional de Justiça e nº 311, de 1º de agosto de 2011, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Pernambuco. Na primeira, trata-se da simetria constitucional entre Magistratura e 

Ministério Público bem como da equiparação de vantagens. Na segunda, regulamenta-se o 

pagamento de auxílio-alimentação aos membros da magistratura do Estado de Pernambuco.  

 Discorrem sobre o mérito e trazem, entre outros documentos, cópias do instrumento de mandato, 

do estatuto social e da ata de posse da Diretoria, delas constando os nomes dos subscritores da 

procuração. Aduzem estar presentes os requisitos legais que autorizam e justificam a intervenção 

pleiteada.  

 Anoto que, em 4 de agosto de 2012, Vossa Excelência admitiu a Associação dos Juízes Federais 

do Brasil – AJUFE na qualidade de terceira e, em 19 de setembro seguinte, a Associação 

Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES.     O processo encontra-se aparelhado para 

julgamento.  

2. Versando-se matéria de interesse dos associados, surge a conveniência de ouvir a 

Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça 

do Trabalho.  

3. Admito-as na relação processual subjetiva, recebendo o processo no estágio em que se 

encontra. 

4. Publiquem. Brasília, 5 de agosto de 2013. Ministro MARCO AURÉLIO Relator  

 

Inegável, assim, o interesse da AMB para ingressar no presente feito, que versa sobre 

o mesmo fundo de direito: a simetria remuneratória da magistratura com o Ministério 

Público 

 

II – Os fundamentos do voto do relator justificam, sim, isso 

é inegável, o reconhecimento da Repercussão Geral 

 

Entendeu o eminente relator submeter o RE ao sistema de Repercussão Geral Virtual 

e o seu voto apresentou a fundamentação necessária para tanto: 

 

Quanto à repercussão geral, valho-me dos persuasivos argumentos a esse título expendidos pela 

União. Acrescente-se que as decisões de 1ª instância sobre a matéria vêm tendo impacto 

imediato na distribuição de processos ao Supremo Tribunal Federal, haja vista o expressivo 

número de reclamações ajuizadas diretamente perante esta Corte - apenas no ano de 2017, 

contabilizam-se mais de 50 reclamações em torno deste tema. 

Registre-se que, recentemente, esta Corte reconheceu a repercussão geral de questão bastante 

próxima à ora analisada – o direito dos magistrados à licença-prêmio com base na isonomia em 

relação aos membros do Ministério Público (RE 1.059.466 – Tema 966). 

Por essas razões, manifesto-me pelo reconhecimento da repercussão geral da matéria 

constitucional. É como voto. 

 

Da mesma forma assentou o Ministro Marco Aurélio: 
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2. Eis situação emblemática quanto ao descontrole no âmbito da Administração Pública. Na 

origem, reconheceu-se o direito de magistrado de receber diárias em quantitativo idêntico ao 

satisfeito relativamente a integrantes do Ministério Público Federal. O tema, considerada a 

Constituição Federal, está a merecer o crivo do Supremo. 3. Pronuncio-me no sentido de 

encontrar-se configurada a repercussão geral. 

 

Resta superada, assim, a questão da aplicação das súmulas n. 339 e 37 vinculante, 

uma vez que ao ser reconhecida a repercussão geral da matéria, afastou-se a 

possibilidade de aplicação das mesmas ANTES de haver decisão sobre a 

possibilidade de aplicação do princípio da simetria remuneratória entre as carreiras da 

magistratura e do Ministério Público. 

 

III – A questão em debate é sobre QUAL simetria há de ser 

observada para a fixação do valor das diárias da 

magistratura: se com o servidor público ou se com os 

membros do MP 

 

A questão em debate não é necessariamente sobre a simetria remuneratória entre 

as carreiras da magistratura e do Ministério Público, e sim sobre qual simetria 

haveria de ser seguida para a fixação do valor das diárias dos magistrados, se 

aplicando subsidiariamente as normas do Estatuto do Servidor Público ou as normas 

dos membros do Ministério Público. 

 

É que, ao contrário do que ocorre com outras verbas que foram deferidas a partir da 

decisão do CNJ com base no princípio da simetria  --   diante da ausência de norma 

na LOMAN e da presença de norma da LC 93 do MP  --   na parte que toca às diárias 

há expressa previsão na própria LOMAN: 

 

Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as 

seguintes vantagens: 

(...) 

IV - diárias; 

 

Como a lei complementar está admitindo o deferimento aos magistrados da 

“vantagem” denominada “diárias”, nos termos da “lei”, mostra-se necessário a essa 

eg. Corte interpretar que lei seria essa, quer no âmbito dos Tribunais Federais (da 

União), quer no âmbito dos Tribunais Estaduais. 
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E aí não há como negar que as carreiras da magistratura e do ministério público 

possuem simetria por força de norma da Constituição Federal, de sorte a permitir que 

seja observada a simetria remuneratória entre os magistrados e os membros do 

Ministério Público e não entre magistrados e demais servidores públicos, d.v. 

 

Se a legislação aplicável aos membros do MP estabelece que o valor da diária será de 

1/30 avós do valor do subsídio, não podem os membros do Poder Judiciário receber 

diária de valor inferior a esse, devendo ser o mesmo, ainda mais quando se verifica 

que a administração pública (aí considerado os Tribunais) tem fixado valor de diária 

aos magistrados inferior a esse parâmetro dos membros do MP. 

 

IV – A insuficiência da LOMAN. Aplicação das regras de 

integração de lacuna normativa (LINDB). Analogia. LOMAN 

e LC 75/93. Diplomas de mesmo status constitucional 

 

Como registrado no capítulo antecedente, o direito às diárias está previsto na LOMAN, 

mas o art. 65, inciso IV, não especificou condições e silenciou quanto aos valores. 

 

Ante a insuficiência da LOMAN quanto a este regramento, já seria justificável à própria 

administração pública (Tribunais) observar o parâmetro da lei dos membros do MP, no 

ponto em que fixa em 1/30 avos o valor das diárias, dispensando a aplicação do 

Estatuto do Servidor Público. 

 

No campo jurisdicional, com maior razão, cabe ao intérprete (juiz) valer-se da analogia 

para determinar a melhor solução ao caso concreto, conforme estabelecido no art. 

4ºda LINBD: 

 

Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e 

os princípios gerais de direito 

 

É exatamente este o entendimento consubstanciado na Resolução 133/11 do CNJ, 

porque a melhor forma de efetivar o direito previsto na LOMAN reside na aplicação 

analógica/subsidiária do disposto no art. 227, II, da LC 75/93, que regulamenta a 

concessão de diárias para os membros do Ministério Público da União, para a fixação 

do valor das diárias devidas aos magistrados. 



GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS 

SCN, ED. BRASÍLIA TRADE CENTER, 13º. AND., S. 1312, BRASÍLIA (DF) BRASIL CEP: 70.711-902 

TEL.: (61)3326-1458, FAX.: (61)3326-3849, E-MAIL: gpf@gpf.adv.br 

6 

 

Não parece lógico ou razoável que deva ser objeto de aplicação subsidiária no caso 

as normas eventualmente previstas para os servidores públicos. 

 

Isso porque a simetria nada mais é do que a integração das lacunas da LOMAN (LC 

75/93) com o uso da analogia, por intermédio da aplicação LC 75/93 que também se 

trata de outro diploma COMPLEMENTAR, corrigindo o histórico equívoco no uso para 

tal fim da Lei n. 8.112/90, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos. 

 

Repisa-se: baseado nos ditames da Resolução 133 do CNJ, o pedido dos 

magistrados, tal como o constante desses autos, traduz-se simplesmente na 

pretensão de ver condenada a União ao pagamento de diárias com base na Lei 

Complementar 75/93, dado o regramento insuficiente da matéria na LOMAN. 

 

Afinal, parece ser mais acertada a integração da legislação especial dos membros do 

MP (Lei Complementar n. 75/93 - Estatuto dos membros do Ministério Público da 

União), carreira de estado constitucionalmente equivalente à Magistratura (art. 129, § 

4º da CF) e que tem o mesmo campo de atuação e status constitucional (art. 59, II da 

CF) da LOMAN, do que a legislação ordinária dos servidores públicos. 

 

V – A questão da simetria haverá de ser decidida no 

julgamento da ADI n. 4822 

 

Com efeito, há feitos que estão tramitando perante esse eg. STF, que versam sobre a 

pretensão de magistrados obter, com base na simetria com os membros do MP, 

direitos indenizatórios e/ou remuneratórios previstos exclusivamente na Lei Orgânica 

do Ministério Público, nos quais Ministros dessa Corte tem determinado o 

SOBRESTAMENTO (dos REs ou de AREs) até a conclusão do julgamento da ADI n. 

4822. 

 

Cita a AMB, a título de exemplo, a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio no 

ARE n. 1.000.972, com o seguinte teor: 

 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIÁRIAS – VALOR – MAGISTRADOS E 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – PRINCÍPIO DA 
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SIMETRIA – RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – 

MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO – SOBRESTAMENTO. 

1. A Turma Recursal confirmou entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de 

diferenças de diárias a magistrado, tendo em vista o valor pago a idêntico título aos integrantes do 

Ministério Público Federal, considerado ato do Conselho Nacional de Justiça. No extraordinário 

cujo trânsito visa obter, a recorrente aponta a violação dos artigos 2º, 5º, 37, cabeça e inciso X, 

102, inciso I, alínea n, e 129, § 4º, da Constituição Federal. Diz inobservado o verbete nº 339 da 

Súmula do Supremo. Discorre sobre a competência do Supremo para julgar a demanda, na forma 

do artigo 102, inciso I, alínea n, da Lei Maior. Tece considerações sobre a impossibilidade de 

concessão do benefício, ante à autonomia dos Poderes Legislativo e Executivo em matéria 

orçamentária e administrativa. Diz inexistir isonomia entre o Poder Judiciário e o Ministério 

Público. 

2. No caso, discute-se a constitucionalidade da Resolução nº 133/2011 do Conselho 

Nacional de Justiça, na qual estendida aos magistrados o cálculo do valor das diárias a serem 

pagas aos membros do Ministério Público Federal. Encontra-se ainda pendente de exame, no 

Supremo, a ação direta de inconstitucionalidade nº 4822, cujo objeto versa a análise da 

validade do aludido ato em face do Diploma Maior, no que discutido o princípio da simetria. Tudo 

recomenda, portanto, o sobrestamento deste processo até o julgamento do paradigma. 

 

No mesmo sentido o em. Ministro Marco Aurélio proferiu decisões em outros 10 

processos, a saber: (a) RE 1.052.040/CE; (b) ARE 1.034.416/RN; (c) ED-RE 

889.465/AL; (d) AgRg-ARE n. 1.020.270/RN; (e) ARE 1.050.890/CE; (f) ARE 

1.051.343/RN; (g) ARE n. 1.010.664/PE; (h) RE 1.043.268/PR; (i) RE n. 1.039.473/CE; 

e (j) RE 1.038.676/ES. 

 

Pode a AMB citar, ainda, a seguinte decisão do Ministro Edson Fachin no ARE n. 

909.511;PE (DJe 27/10/15): 

 

Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário 

interposto em face do acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado 

de Pernambuco, assim ementado (eDOC19, p. 1):  

 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO COM 

MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. ART. 102, I, n, DA CF. INAPLICABILIDADE. 

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE TODA A MAGISTRATURA. ANULAÇÃO DE ATO 

ADMINISTRATIVO. ART. 3º, § 1º, III, DA LEI Nº 10.259/01. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 

COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. PP 200910000020434 E RESOLUÇÃO 

133/2011 DO CNJ. MAGISTRADO. CONVERSÃO DE UM TERÇO DO PERÍODO DE FÉRIAS EM 

PECÚNIA. EQUIPARAÇÃO COM MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO. ART. 220, 

§3º, DA LC 75/93. VANTAGEM CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.”  

 

No recurso extraordinário, com pedido de medida liminar, interposto com fundamento no art. 102, 

III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, II; 37, caput e inciso XIII; 

29, § 4º; 93; 169, § 1º; e 102, I, “n”, da Constituição Federal, bem como da Súmula 339 do STF. 

Sustenta-se, preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal, em virtude 

da competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgar questões de interesse de toda 

a Magistratura, nos termos do art. 102, I, “n”, do texto constitucional.  

 

Alega-se que a questão em debate, referente à extensão de vantagens previstas para membros 

do Ministério Público a magistrados, isto é, conversão em pecúnia de 1/3 de férias, é de interesse 
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de toda a Magistratura, e não apenas dos magistrados que desejem converter suas férias em 

abono pecuniário.  

 

Desse modo, aduz-se ser competente para a apreciação do feito o STF, razão por que requer o 

provimento do recurso extraordinário para, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial 

Federal para apreciação do feito, determinar a extinção do processo sem julgamento do mérito. 

No mérito, argui-se a inconstitucionalidade da Resolução 133 do Conselho Nacional de Justiça, 

por vício formal. Sustenta-se que, nos termos do art. 93, caput, da Constituição Federal, a 

concessão de vantagens funcionais aos magistrados somente pode ser estabelecida por lei 

complementar, de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, enquanto não 

editada a lei complementar prevista no referido dispositivo constitucional, deve ser aplicada a LC 

35/1979. Ademais, alega-se que a decisão administrativa do CNJ, que estendeu direitos e 

vantagens aos magistrados, com base em simetria existente entre os membros da Magistratura e 

os do Ministério Público da União, com previsão de pagamento de valores retroativos, não pode 

repercutir na esfera patrimonial da recorrente, sob pena de violação da norma dos artigos 2º e 99 

do texto constitucional. Além disso, aduz a recorrente que o § 2º do art. 65 da LOMAN proíbe a 

concessão de outras vantagens pecuniárias não inseridas no rol elencado no referido dispositivo. 

Assim, sustenta-se que a concessão de vantagem sem a respectiva previsão legal, acarreta 

ofensa ao princípio da legalidade, acrescentando-se que a norma do § 4º do art. 129 da 

Constituição Federal não tem o condão de estender aos magistrados as disposições constantes 

da LC 75/1993 e da Lei 8.625/1993. A turma recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário 

por entender que eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, visto que a análise da 

matéria dependeria do reexame da legislação infraconstitucional pertinente. 

 

 É o relatório. Decido. 

 

 Inicialmente, ressalta-se que esta Corte já se pronunciou sobre sua incompetência originária para 

análise da questão referente à conversão de terço constitucional de férias, em abono pecuniário, 

conferida a membros da Magistratura com base em simetria existente entre membros da 

Magistratura e membros do Ministério Público da União. Isso porque a questão em debate não 

envolve direitos, interesses ou vantagens que se refiram unicamente à Magistratura. Desse modo, 

não se caracteriza a competência prevista no art. 102, I, “n” da Constituição. Nesse sentido, 

confiram-se os seguintes precedentes: 

 

 “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DE TERÇO 

CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS EM ABONO PECUNIÁRIO E PARCELAMENTO DE FÉRIAS. 

INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não se caracteriza a competência prevista no 

art. 102, I, n, da Constituição quando a verba, vantagem ou direito discutidos sejam estabelecidos, 

concomitantemente, em favor dos membros da magistratura e de outras categorias funcionais. 

Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AO 1974-AgR, Rel. Ministro 

Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.09.2015) 

 

 “EMENTA Ação originária. Magistrado. Férias. Competência do Supremo Tribunal Federal. Não 

ocorrência. Prerrogativa de outras carreiras do serviço público. Ausência de interesse exclusivo da 

magistratura. Ação individual. Inexistência de interesse de toda a magistratura. Precedentes. 

Agravo regimental não provido. 1. Não basta a demonstração da condição de magistrado para 

deslocar a competência para o julgamento da causa para o Supremo Tribunal, sob pena de se 

estabelecer, com isso, situação ilegítima de foro especial para deslinde de questões de interesse 

individual dos magistrados. Precedentes: Rcl 15.855-AgR, Segunda Turma, Relator Min. Teori 

Zavascki, DJe de 20/3/14 e Rcl nº 16.972/CE. Decisão monocrática. Min. Cármen Lúcia. DJe de 

6/3/15). 2. O direito ao parcelamento de férias e à conversão do terço de férias em abono 

pecuniário, porque titularizados por outras categorias funcionais, não é exclusivo da magistratura, 

o que afasta a incidência do art. 102, I, n, da CF/88. Precedentes. 3. Agravo regimental não 

provido.” (AO 1970-AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 08.06.2015)  
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Confira-se, ainda, a decisão proferida no RE 900.420, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 

10.08.2015.  

Ante o exposto, nego seguimento ao pedido relativo à competência original do Supremo Tribunal 

Federal para examinar a matéria..  

Quanto ao mérito, observa-se que o recurso extraordinário diz respeito a matéria 

semelhante à versada na ADI 4822, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, cujo exame pelo 

Supremo Tribunal Federal encontra-se pendente, razão por que determino o sobrestamento 

do processo até o julgamento da referida ação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de outubro 

de 2015. Ministro Edson Fachin Relator Documento assinado digitalmente 

(ARE 909511, Relator: Min. Edson Fachin DJ. 27/10/2015) 

 

Tem-se, ainda, decisões liminares da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, em sede 

de Reclamações intentadas pela União, nas quais S.Exa deferiu pedido de 

sobrestamento dos processos questionados para aguardar o julgamento da ADI n. 

4288. Veja-se 

 

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela União, na qual alega o 

descumprimento da Súmula Vinculante 37, pela Turma Recursal dos Juizados Especiais da 

Seção Judiciária do Estado do Ceará. Consta da inicial que a reclamada, ao julgar ação ordinária 

proposta por magistrado federal, condenou a União a pagar ajuda de custo correspondente a uma 

remuneração de Juiz Federal Substituto, com atualização monetária e incidência de juros a partir 

da citação (pág. 4 do documento eletrônico 1). A reclamante relata que a decisão questionada 

utilizou como ratio decidendi a garantia de equiparação entre os membros da Magistratura e do 

Ministério Público, por tratar-se de “carreiras geminadas, que merecem o mesmo tratamento 

jurídico no que toca a direitos, deveres, prerrogativas e vantagens de natureza remuneratória” 

(pág. 3 do documento eletrônico 1). Para a União, a Turma Recursal afrontou o enunciado da SV 

37, que impede o Judiciário de aumentar vencimentos sob o fundamento de isonomia. Dessa 

forma, a União sustenta a existência do periculum in mora, uma vez que “resta evidente o risco de 

dano ao interesse público, pois a União está compelida ao pagamento de valores indevidos e que, 

em razão da sua natureza, dificilmente serão reavidos, gerando grave e irreversível dano ao 

patrimônio público.” Por fim, requer a concessão da cautelar para suspender imediatamente os 

efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pede que seja declarado nulo o acórdão proferido pela 

Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Estado do Ceará (Processo n° 

0500223-12.2015.4.05.8109).  

 

É o relatório. Decido.  

 

Bem examinados os autos, verifico que a matéria objeto desta reclamação, qual seja, o 

pagamento de diferenças de diárias a magistrados, na forma do artigo 227, II, da Lei 

Complementar 75/1993, não é inédita. Com efeito, está devidamente cristalizada a jurisprudência 

desta Suprema Corte no sentido de que a indenização em apreço não é exclusiva da magistratura 

e que nem todos os membros do Poder Judiciário têm interesse direto na discussão do tema, 

razões pelas quais as demandas envolvendo esta matéria podem ser livremente decididas por 

magistrados de primeiro grau, e não necessariamente pelos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal. Vide, a propósito, RCL 15.946/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia; RCL 16.161/SP, de minha 

relatoria; RCL 16.162/SC, Rel. Min. Rosa Weber; RCL 17.481/PR, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 

16.061/CE e Rcl 16.065/PR, ambas de relatoria Min. Teori Zavascki, dentre inúmeras outras. Na 

mesma direção AO 1.808/RS e AO 2.071/SP, ambas de Rel. Min. Rosa Weber; AO 1.916/PR, de 

minha relatoria, AO 2.072/SP, Rel. Min. Edson Facchin; AO 1.923/SP, Rel. Min. Dias Toffoli e AO 

1.983/SP, Rel. Min. Roberto Barroso. E, finalmente, RE 1.000.414/PR de minha relatoria; ARE 

828.271/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki.  
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Vencida nas teses originárias, a reclamante propõe à Corte o exame da mesma questão por 

outra perspectiva: a suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 37, que 

estabelece o seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar 

vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.  

 

Pois bem, inicialmente, deve-se enfatizar que a natureza jurídica da diária é indenizatória, não se 

podendo cogitar, na espécie, de aumento de vencimentos até mesmo em razão do pagamento 

esporádico desta verba, cujo fato gerador são as despesas extraordinárias que os magistrados 

devem suportar com passagem, hospedagem e alimentação nas ocasiões em que, para 

desempenhar as suas funções, são obrigados a se deslocar da sua sede. Nesse diapasão, 

também não se desconhece que o direito à percepção deste reembolso não se estabelece por 

simetria com a carreira do Ministério Público, mas, sim, por dispositivo legal expresso da Lei 

Orgânica da Magistratura (art. 65, IV, da Lei 35/1979), que, no ponto, foi plenamente recepcionada 

pela Constituição Federal de 1988. Aliás, a verba indenizatória em apreço (diárias) é paga 

indistintamente a todos os agentes políticos e, bem assim, aos funcionários dos três Poderes da 

República, com a premissa de que o agente do Estado não pode ser compelido a suportar 

despesas extraordinárias para o desempenho de suas funções, voltadas, evidentemente, ao 

benefício da coletividade. Ressalte-se, por oportuno, que a regulamentação do pagamento de 

diárias no plano infralegal, inclusive no que se refere a valores, ficou a cargo dos Tribunais aos 

quais os magistrados estão vinculados, consoante o disposto no art. 96 da Constituição Federal. 

Nessa linha de raciocínio, é importante asseverar também que, com o passar do tempo e diante 

da disparidade entre os valores de diárias fixados pelos diversos Tribunais do País, o Conselho 

Nacional de Justiça, órgão máximo da República para questões administrativas, editou a 

Resolução CNJ 73/2009, por meio da qual determinou que as diárias concedidas aos magistrados 

deverão ser escalonadas e terão como valor máximo o correspondente à diária paga a Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, tudo com vistas a uniformizar as regras gerais para a concessão e o 

pagamento desta indenização no âmbito do Poder Judiciário. Assim, a adoção do critério previsto 

para a carreira do Ministério Público para a fixação dos valores das diárias pagas aos membros do 

Poder Judiciário não destoa, nem ultrapassa o limite fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. Ao 

contrário, a referida Resolução estimula a fixação dos valores das diárias de maneira proporcional 

aos subsídios ou aos vencimentos dos magistrados, tal como na hipótese dos autos (vide o 

disposto no art. 3º, V, da Resolução CNJ 73/2009). Por todas essas razões, não vislumbro, 

pelo menos em exame superficial (não exauriente), próprio desta fase processual, ofensa 

direta ao enunciado da súmula vinculante 37, seja da perspectiva técnica, considerada a 

natureza jurídica da verba em apreço, seja do ponto de vista de aumento efetivo de vencimentos 

para membros do Poder Judiciário.  

 

No entanto, pelo menos em um aspecto, penso assistir razão à reclamante. É que, como pedido 

subsidiário, requer-se a suspensão do feito na origem até que se examine o mérito da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 4822, que tem por objeto o reconhecimento, em âmbito 

administrativo, do fenômeno da simetria (vide o disposto na Resolução CNJ 133/2011). Ora, 

naquele feito o Supremo Tribunal Federal irá se debruçar sobre o cerne da tese desenvolvida na 

presente reclamação, ou seja, a possibilidade ou não de se estender, por simetria, um benefício 

não previsto expressamente na Lei Orgânica da Magistratura.  

 

Note-se, a propósito, que o saudoso Ministro Teori Zavascki asseverou em seu voto que é 

entendimento do Supremo Tribunal Federal que o Conselho Nacional de Justiça pode extrair 

diretamente da Constituição Federal os critérios para fundamentação de suas decisões 

administrativas. Segundo o Ministro Teori, o artigo 65 da Lei Orgânica da Magistratura, que 

estabelece as vantagens devidas aos magistrados, tornou-se incompatível com a Constituição 

desde a promulgação da Emenda Constitucional 19/98, que estabeleceu a remuneração dos 

magistrados pelo subsídio, e não pelo vencimento. Para ele, essa circunstância autorizaria o 

Conselho Nacional de Justiça a estabelecer regras remuneratórias da magistratura, frente ao 

déficit normativo e ao descompasso entre o legislador constitucional e infraconstitucional. Eis um 
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trecho lapidar do seu voto: “No atendimento a esse déficit, o legislador estará condicionado a 

certos parâmetros inafastáveis, entre os quais o de assegurar à magistratura um regime de 

remuneração não inferior ao do Ministério Público, uma vez que submetidos todos a 

carreiras de Estado significativamente semelhantes”.  

 

Ora, se o Supremo Tribunal Federal sufragar o entendimento transcrito acima, toda a linha 

argumentativa desenvolvida pela reclamante não se sustentará, o que indica, claramente, 

uma relação de prejudicialidade entre a presente demanda e a ADI 4822, razão pela qual, 

penso ser prudente e adequado, acolher o pedido subsidiário deduzido pela reclamante apenas 

para determinar o sobrestamento do feito na origem, até o julgamento da ADI em apreço. 

 Isso posto, concedo a liminar requerida para determinar o sobrestamento do feito objeto 

destes autos na origem até que se conclua o julgamento da ADI 4288, de relatoria do Ministro 

Marco Aurélio. Intimem-se e cumpra-se. Brasília, 4 de abril de 2017. Ministro Ricardo 

Lewandowski Relator 

(Rcl 26466 MC, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 04/04/2017, publicado 

em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 06/04/2017 PUBLIC 07/04/2017) 

 

No mesmo sentido S.Exa decidiu também nas Reclamações de n. 26.468/CE e 

26.510/CE. 

 

Então, compreende a AMB que a questão da simetria há de ser decidida, de forma 

primeira, no julgamento da ADI 4822 e não necessariamente nos REs com 

repercussão geral reconhecidos posteriormente. 

 

VI – A simetria implementada pelo CNJ pelo fato de o art. 

65 da LOMAN ser anterior à alteração do parâmetro 

constitucional instituído pela EC 19/98, que se tornou 

eficaz no ano de 2005, quando da instituição definitiva da 

remuneração sob a forma de subsídio 

 

Afirmou-se no voto do relator, ao qual ele se reportou, que haveria reiterado 

entendimento desse STF sobre o rol taxativo de verbas passíveis de serem recebidas 

pelos magistrados na LOMAN (fato esse que não haveria de ser óbice à pretensão 

dos magistrados porque a vantagem denominada “diárias” está prevista na LOMAN, 

havendo ausência apenas do valor ou de parâmetros de valor para sua fixação). 

 

Com a ressalva do devido respeito, os precedentes existentes são na sua maior parte 

anteriores ao ano de 2005, quando foi, finalmente, instituído o regime remuneratório 

previsto na EC n. 19/98, com a edição da lei que fixou os subsídios dos Ministros 

desse eg. STF, como verba remuneratória única para a magistratura. 
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Naquele momento houve uma importante alteração do paradigma constitucional 

que havia permitido a essa Corte fixar a jurisprudência que se pode dizer 

ultrapassada. Há, inclusive, decisão desse eg. Supremo Tribunal Federal apontando 

nesse sentido (STF, Pleno, ADI 2648-MC/CE, Rel. Min. Maurício Correa, Rel. 

p/acórdão Min. Ricardo Lewandowski, DJ. 28.09.07): 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º E PARÁGRAFO ÚNICO DA 

LEI 12.919/99 DO ESTADO DO CEARÁ. REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS ESTADUAIS. 

SUBSÍDIO. VEDAÇÃO À ADIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO OU VANTAGEM A QUALQUER TÍTULO. 

ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 48, XV, DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SUPERVENIÊNCIA 

DA EC 41/2003 E DA LEI FEDERAL 11.143/2005. PREJUDICIALIDADE. I - Alterado o 

dispositivo constitucional paradigma com a edição da EC 41/2003, fora editada a Lei federal 

11.143/2005, que dispõe sobre o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

dotando de plena eficácia o sistema instituído pelo inciso XI do art. 37, da Constituição de 

1988. II - Ação direta julgada prejudicada. 

 

É que, com a instituição efetiva do regime de subsídio previsto no inciso V, do art. 93, 

da CF, no ano de 2005, decorrente da EC n. 19, deveria essa eg. Corte passar a 

considerar revogado o art. 65 da LOMAN  --  quanto as verbas remuneratórias nele 

previstas, mas não com relação as verbas indenizatórias  --, dada a sua 

incompatibilidade com o novo regime remuneratório da magistratura.  

 

E somente as verbas remuneratórias teriam sido revogadas pelo novo parâmetro 

constitucional, porque as verbas indenizatórias continuaram a ser admitidas. 

 

Aliás, no julgamento já iniciado da ADI 4822, proposta pela OAB em face da 

Resolução n. 133 desse CNJ, assinalou o saudoso Ministro Teori Zavascki 

exatamente o fato de que a única compreensão possível é a de que o art. 65 da 

LOMAN teria sido, sim, revogado por incompatibilidade com o regime de subsídios 

instituído pela EC n. 19 (tornada eficaz em 2005 quanto à fixação dos subsídios). 

Veja-se: 

 

“Para o ministro Teori Zavascki, único a votar após o relator, a extensão do auxílio-alimentação à 

magistratura caracteriza-se como uma decisão eminentemente administrativa, por isso o CNJ não 

extrapolou suas atribuições ao editar a Resolução 133/2011. Segundo seu voto, é entendimento 

do STF que o CNJ pode extrair diretamente da Constituição Federal os critérios para 

fundamentação de suas decisões administrativas. 

Segundo o ministro Teori, o artigo 65 da Lei Orgânica da Magistratura – Loman (Lei 

Complementar 35/1979), que estabelece as vantagens devidas aos magistrados, tornou-se 

incompatível com a Constituição desde a promulgação da Emenda Constitucional 19/98, 

que estabeleceu a remuneração dos magistrados pelo subsídio, e não pelo vencimento. Para 

ele, essa circunstância autorizaria o CNJ a estabelecer regras remuneratórias da magistratura, 
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frente ao déficit normativo e ao descompasso entre o legislador constitucional e 

infraconstitucional. 

“No atendimento a esse déficit, o legislador estará condicionado a certos parâmetros inafastáveis, 

entre os quais o de assegurar à magistratura um regime de remuneração não inferior ao do 

Ministério Público, uma vez que submetidos todos a carreiras de Estado significativamente 

semelhantes”, afirmou o ministro, votando pela improcedência da ADI.” 

 

Não é possível, portanto, afirmar-se a subsistência integral do art. 65 da LOMAN para 

qualquer finalidade, d.v, o que, reafirme-se, não haveria de ser óbice à pretensão dos 

magistrados porque a vantagem denominada “diárias” está prevista na LOMAN, 

havendo ausência apenas do valor ou de parâmetros de valor para sua fixação. 

 

Nesse sentido defendeu o Professor Luiz Roberto Barroso, atual Ministro desse eg. 

STF, em petição oferecida pela AJUFE perante o Conselho Nacional de Justiça, 

sustentando essa revogação. 

 

Afirmou-se na petição: 

 

“16. Como se vê, a norma transcrita cuidava da remuneração dos magistrados, autorizando que 

fosse formada pelos vencimentos e pelas demais verbas constantes dos incisos do art. 65. Ocorre 

que o tema foi profundamente alterado a partir da nova disciplina trazida pela EC n. 19, de 

4.06.1998, que introduziu a figura do subsídio para a Magistratura (CF/88, art. 39, § 4º). Desde 

então, os juízes não podem receber qualquer outra parcela remuneratória que não o subsídio, 

ressalvadas apenas as verbas de natureza indenizatória (art. 37, § 11). A edição de nova 

disciplina incompatível com a anterior produz a revogação da norma precedente (LICC, art. 2º, § 

1º) – notadamente quando (como no caso) situada em nível hierárquico superior. Se o art. 65 da 

LOMAN é incompatível com a remuneração por subsídio, imposta por emenda à Constituição, 

então o dispositivo infraconstitucional deixa de viger. Não há maior dificuldade teórica sobre o 

ponto.” 

 

Com base no entendimento contido no referido parecer veio o CNJ, valendo-se da sua 

competência para editar regulamentos, a deferir o recebimento de determinadas 

"vantagens" indenizatórias aos magistrados, contidas na Lei Complementar do 

Ministério Público, com base no princípio da simetria (CNJ, PP n. 200910000020434, 

Conselheiro Felipe Locke): 

 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ASSOCIAÇÃO DE MAGISTRADOS. REMUNERAÇÃO DA 

MAGISTRATURA. SIMETRIA CONSTITUCIONAL COM O MINISTÉRIO PÚBLICO (ART. 129, § 4º 

DA CONSTITUIÇÃO). RECONHECIMENTO DA EXTENSÃO DAS VANTAGENS PREVISTAS NO 

ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (LC 73, de 1993, e LEI 8.625, de 1993). INADEQUAÇÃO 

DA LOMAN FRENTE À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REVOGAÇÃO DO ARTIGO 62 DA 

LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA FACE AO NOVO REGIME REMUNERATÓRIO 

INSTITUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19. APLICAÇÃO DIRETA DAS REGRAS 

CONSTITUCIONAIS RELATIVAS AOS VENCIMENTOS, JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO 
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TRIBUNAL FEERAL. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 339 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE PARA QUE SEJA EDITADA 

RESOLUÇÃO DA QUAL CONSTE A COMUNICAÇÃO DAS VANTAGENS FUNCIONAIS DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL À MAGISTRATURA NACIONAL, COMO DECORRÊNCIA DA 

APLICAÇÃO DIRETA DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE GARANTE A SIMETRIA ÀS 

DUAS CARREIRAS DE ESTADO. 

 I – A Lei Orgânica da Magistratura, editada em 1979, em pleno regime de exceção, não está de 

acordo com os princípios republicanos e democráticos consagrados pela Constituição Federal de 

1988. 

II – A Constituição de 1988, em seu texto originário, constituiu-se no marco regulatório da 

mudança de nosso sistema jurídico para a adoção da simetria entre as carreiras da magistratura e 

do Ministério Público, obra complementada por meio da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, 

mediante a dicção normativa emprestada ao § 4º do art. 129. 

III – A determinação contida no art. 129, §4º, da Constituição, que estabelece a necessidade da 

simetria da carreira do Ministério Público com a carreira da Magistratura é auto-aplicável, sendo 

necessária a comunicação das vantagens funcionais do Ministério Público, previstas na Lei 

Complementar 75, de 1993, e na Lei nº 8.625, de 1993, à Magistratura e vice-versa sempre que 

se verificar qualquer desequilíbrio entre as carreiras de Estado. Por coerência sistêmica, a 

aplicação recíproca dos estatutos das carreiras da magistratura e do Ministério Público se auto 

define e é auto suficiente, não necessitando de lei de hierarquia inferior para complementar o seu 

comando.  

IV – Não é possível admitir a configuração do esdrúxulo panorama segundo o qual, a despeito de 

serem regidos pela mesma Carta Fundamental e de terem disciplina constitucional idêntica, os 

membros da Magistratura e do Ministério Público brasileiros passaram a viver realidades bem 

diferentes, do ponto de vista de direitos e vantagens. 

V – A manutenção da realidade fática minimiza a dignidade da judicatura porque a independência 

econômica constitui um dos elementos centrais da sua atuação. A independência do juiz 

representa viga mestra do processo político de legitimação da função jurisdicional. 

VI – Não existe instituição livre, se livres não forem seus talentos humanos. A magistratura livre é 

dever institucional atribuído ao Conselho Nacional de Justiça que vela diuturnamente pela sua 

autonomia e a independência, nos exatos ditames da Constituição Federal. 

VII – No caso dos Magistrados e membros do Ministério Público a independência é uma garantia 

qualificada, instituída pro societatis, dada a gravidade do exercício de suas funções que, aliadas à 

vitaliciedade e à inamovibilidade formam os pilares e alicerces de seu regime jurídico peculiar. 

VIII – Os subsídios da magistratura, mais especificamente os percebidos pelos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, por força da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, representam o teto 

remuneratório do serviço público nacional, aí incluída a remuneração e o subsídio dos ocupantes 

de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos 

membros de qualquer dos Poderes (art. 37, XI), portanto, ao editar a norma do art. 129, § 4º (EC 

45, de 2004), o constituinte partiu do pressuposto de que a remuneração real dos membros do 

Ministério Público deveria ser simétrica à da magistratura. 

IX – Pedido julgado procedente para que seja editada resolução que contenha o reconhecimento 

e a comunicação das vantagens funcionais do Ministério Público Federal à Magistratura Nacional, 

como decorrência da aplicação direta do dispositivo constitucional (art. 129, § 4º) que garante a 

simetria às duas carreiras de Estado. 

 

O voto proferido pelo eminente Conselheiro foi exatamente no sentido de que, no 

momento em que se tornou eficaz o regime remuneratório criado pela EC n. 19, no 

ano de 2005, deu-se a revogação do art. 65 da LOMAN quanto às verbas 

remuneratórias em razão da sua incompatibilidade com o novo parâmetro 

constitucional, o que havia motivado o CNJ a editar as Resoluções n. 13 e 14 para 

disciplinar a matéria pertinente. Senão vejamos o seu voto: 
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"II. A emenda constitucional nº 19 e o regime remuneratório da magistratura: 

 

Por outro lado, a Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, a vetusta Lei Orgânica da 

Magistratura Nacional – LOMAN – que se vem mantendo artificialmente viva até que seja editado 

o Estatuto da Magistratura, ao tratar dos vencimentos do Juiz em seu artigo nº 65 encontra-se 

revogada, especialmente após a nova disciplina trazida pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 

de junho de 1998, que introduziu a figura do subsídio para a Magistratura. 

 

 É que desde a fixação da parcela única do subsídio, os mandamentos da LOMAN, não podem 

ser aplicados, tanto assim que coube ao Conselho Nacional de Justiça estabelecer um novo 

paradigma o que foi feito através de suas Resoluções números 13 e 14, de 27 de Novembro de 

2006. 

 

Estas Resoluções disciplinaram as verbas devidas aos magistrados e aplicaram a limitação 

constitucional do teto de vencimentos que tem por paradigma o vencimento máximo do Ministro 

do Supremo Tribunal Federal. 

 

Aliás, estas Resoluções foram editadas na ausência de legislação própria (Estatuto da 

Magistratura), e com base em disposição constitucional expressa (artigo 103-B, § 4º, inciso I, da 

Constituição Federal), dando, como já afirmado, concretude às normas constitucionais que 

fixaram o teto salarial. 

 

É certo também que as Resoluções nº 13 e nº 14 foram objeto de diversas impugnações junto à 

Corte Suprema, e esta apenas fez reparo aos atos normativos no que concerne à figura do 

denominado “sub-teto”, sendo certo que no que se refere às demais disposições contidas em tais 

atos não houve ajuste, neste sentido, aliás, encontramos o v. acórdão proferido na ADI 3854, Rel. 

Min. Cezar Peluso, bem como as  seguintes decisões monocráticas: Rcl 4731, Rel. Min. Carmem 

Lucia; MS 26084, Rel. Min. Celso de Mello; MS 26056, Rel. Min. Eros Grau; MS 27019, Rel. Min. 

Menezes Direito.   

 

Assim, não há outra conclusão possível, senão a de que a anacrônica LOMAN só poderia ser 

invocada quando sua disciplina não estiver em confronto com os postulados axiológicos da nova 

Ordem Constitucional, o que evidentemente não ocorre na questão relativa aos vencimentos, uma 

vez que foi constitucionalmente implantado o regime de subsídio na magistratura nacional." 

 

Daí ter o eminente Conselheiro sustentado a aplicação direta das normas da 

Constituição Federal: 

 

III. Da aplicação direta das regras constitucionais relativas aos vencimentos, já reconhecida 

pelo Supremo Tribunal Federal: 

 

Possível óbice à pretensão da associação requerente seria a obrigatoriedade de interpretação 

taxativa do artigo 65 da LOMAN. 

 

Como já dissemos, este artigo perdeu sua validade por completo, em face das mudanças 

constitucionais advindas após a implantação do regime de subsídio. Entretanto, ainda que assim 

não fosse considerado, o próprio Supremo Tribunal Federal já determinou o pagamento de verbas 

não previstas na LOMAN, ou em outra lei esparsa, aos magistrados. 

 

Tal situação decorreu da determinação da Corte para que as regras básicas de direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais (art. 7º da Constituição Federal) fossem, também, 

independentemente de lei, aplicadas aos magistrados. 



GORDILHO, PAVIE E AGUIAR ADVOGADOS 

SCN, ED. BRASÍLIA TRADE CENTER, 13º. AND., S. 1312, BRASÍLIA (DF) BRASIL CEP: 70.711-902 

TEL.: (61)3326-1458, FAX.: (61)3326-3849, E-MAIL: gpf@gpf.adv.br 

16 

 

Na 10ª Sessão Administrativa do Egrégio Supremo Tribunal Federal, realizada no dia 2 de 

dezembro de 1988, sob a presidência do Ministro Rafael Mayer, os senhores Ministros 

deliberaram, no processo nº 23.889/88, à unanimidade, que o terço de férias, constitucionalmente 

devido a todos os trabalhadores, é auto aplicável e assim, também devido aos magistrados. Se 

não vejamos: 

“Considerou auto aplicável o disposto no art. 7º, inciso XVII, da Constituição de 1988, 

devendo a vantagem ser deferida na base de 1/3 da remuneração do Ministro ou do 

servidor, juntamente com os estipêndios correspondentes ao mês do gozo das respectivas 

férias”   

Assim, a própria Suprema Corte determinou o pagamento de verbas não previstas na LOMAN, ou 

em qualquer outra lei, aos magistrados, ao entender que os direitos mínimos devidos a todos os 

trabalhadores também são devidos aos Juízes. 

 

E aí o que se pode ver, é que foram vários os atos normativos do Conselho Nacional 

de Justiça dispondo, direta ou indiretamente, sobre o regime remuneratório da 

magistratura: 

 

Resolução nº 13, de 21 de março de 2006 

(Resoluções - Presidência) 

Dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional e do subsídio mensal 

dos membros da magistratura. (Disponibilizada no DJ nº 62/2006, em 30/03/2006, 

pág. 145)  (Alterada pelas Resoluções ... 

Criado em 27 Novembro 2006 

 

Resolução nº 14, de 21 de março de 2006 

(Resoluções - Presidência) 

Dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório constitucional para os servidores do 

Poder Judiciário e para a magistratura dos Estados que não adotam o subsídio. 

(Disponibilizada no DJ nº 62/2006, em ... 

Criado em 27 Novembro 2006 

 

Resolução nº 25, de 14 de novembro de 2006 

(Resoluções - Presidência) 

Dispõe sobre a conversão em pecúnia de férias de magistrados não gozadas por 

necessidade de serviço. (Disponibilizada no DJ nº 221/2006, em 20/11/2006, pág. 

182)  Download do arquivo original ... 

Criado em 27 Novembro 2006 

 

Resolução nº 42, de 11 de setembro de 2007 

(Resoluções - Presidência) 

Dá nova redação ao art. 6º da Resolução nº 13, de 21 de março de 2006; revoga a 

letra k do art. 2º da Resolução nº 14, de 21 de março de 2006, e acrescenta ao 

referido artigo um parágrafo único. (Disponibilizada ... 

Criado em 20 Setembro 2007 

 

Resolução nº 73, de 28 de Abril de 2009 

(Resoluções - Presidência) 

Dispõe sobre a concessão e pagamento de diárias no âmbito do Poder Judiciário. 

(Disponibilizada no DOU - Seção 1 - nº 85/2009, em 07/05/2009, pág. 119-120, e no 

DJ-e nº 71/2009, em 07/05/2009, ... 

Criado em 07 Maio 2009 

 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/12128:resolu-no-13-de-21-de-marde-2006
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/12129:resolu-no-14-de-21-de-marde-2006
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/12140:resolu-no-25-de-14-de-novembro-de-2006
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/12157:resolu-no-42-de-11-de-setembro-de-2007
http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/12188:resolucao-no-73-de-28-de-abril-de-2009
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Resolução nº 133, de 21 de junho de 2011 

(Resoluções - Presidência) 

Dispõe sobre a simetria constitucional entre Magistratura e Ministério Público e 

equiparação de vantagens. (Disponibilizada no DJ-e nº 115/2011, em 24/06/2011, 

pág. 15) Download do documento original ... 

Criado em 24 Junho 2011 

 

Realmente, é importante lembrar que esse eg. Supremo Tribunal Federal, quando do 

julgamento da ADC nº 12, reconheceu a competência normativa primária do Conselho 

Nacional de Justiça arrancada diretamente do § 4º do art. 103-B da CRFB/1988.  

 

Sob esse prisma e valendo-se de suas atribuições constitucionais, é que o CNJ editou 

as diversas Resoluções acima mencionadas, assim como afirmou a inequívoca 

simetria constitucional entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público 

quando do julgamento do Pedido de Providências nº 0002043-22.2009.2.00.0000 e 

editou a Resolução nº 133, de 21 de junho de 2011, de caráter normativo geral e 

abstrato, equiparando os seus integrantes em direitos e vantagens de natureza 

indenizatória. 

 

Ao assim fazê-lo, o Conselho Nacional de Justiça perfilhou entendimento de que a 

LOMAN, anterior ao vigente regime constitucional e claramente defasada em relação 

à LOMPU (LC nº 75/1993), ocasionava desequilíbrio entre as carreiras de Estados 

assemelhadas e à paridade da remuneração consideradas as verbas indenizatórias. 

 

É essa alteração do parâmetro constitucional que precisa ser observada, d.v., tal 

como decidido no acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de aplicar princípio 

de direito intertemporal pertinente à revogação da lei anterior pela posterior (no caso a 

norma constitucional). 

 

*     *      * 

 

Não desconhece a AMB o fato de a Resolução n. 133 do CNJ, impugnada na ADI n. 

4822, não ter contemplado, desde logo, de forma expressa o direito da simetria com o 

pagamento de diárias, mas apenas outros direitos previstos na Lei Complementar do 

Ministério Público. 

 

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/14845:resolucao-n-133-de-21-de-junho-de-2011
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Ocorre que a decisão do CNJ no PP no qual foi reconhecida a simetria, contemplou 

na sua fundamentação o reconhecimento quanto a outras verbas indenizatórias. 

 

Com efeito, o CNJ reconheceu no Pedido de Providências nº 0002043-

22.2009.2.00.0000 a auto-aplicabilidade do art. 129, § 4º, da Constituição Federal , e, 

pois, a dispensa de norma infraconstitucional para a garantia e existência de 

simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público, 

reconhecendo-a, por consequência. 

 

Em decorrência dessa decisão, foi editada a Resolução nº 133 do CNJ, de 

21/06/2011, constando, em seu art. 1º, “caput”, que as verbas devidas, em razão da 

simetria, eram aquelas previstas na Lei Complementar nº 75/1993 e na Lei nº 

8.625/1993. O rol de suas alíneas, portanto, não é exaustivo. 

 

É o que se verifica de uma análise da própria decisão que resultou na edição da 

Resolução nº 133/2011, ao concluir: 

 

 “Isto posto, o pedido é julgado procedente para que se edite resolução que contemple a 

comunicação das vantagens funcionais do Ministério Público Federal à Magistratura Nacional, 

como decorrência da aplicação direta dos dispositivos constitucionais que garantem a simetria às 

duas carreiras de Estado” (g.n.)  

 

Portanto, o escopo da Resolução, por força da simetria (em especial a partir da nova 

redação dada ao artigo 129, §4º, da CF pela EC 45/2004), foi o de corrigir as 

distorções existentes, equiparando todas as vantagens concedidas ao Ministério 

Público à Magistratura, preservando a necessária isonomia entre as carreiras. 

 

Conforme já mencionado, a decisão do CNJ no Pedido de Providência nº 0002043-

22.2009.2.00.0000 (n° Original do Processo: 200910000020434), que resultou na 

Resolução 133/2011, é no sentido de que a comunicação das vantagens funcionais é 

consequência da autoaplicabilidade do artigo 129, § 4º, da CF. 

 

Cumpre esclarecer que a análise da autoaplicabilidade da norma constitucional em 

comento já foi objeto de apreciação pelo c. STF, ao analisar o pagamento do auxílio-

alimentação, ocasião em que restou esclarecida a questão: 
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“Sob a ótica da justiça, o pagamento de auxílio-alimentação a juízes não representa qualquer 

imoralidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade em uma leitura, tal como a conduzida pelo CNJ 

quando da edição da novel Resolução nº 133, do texto constitucional que reconheça o caráter 

simétrico entre a magistratura, que é nacional, e os membros do Ministério Público. [...] 

A tese do Demandante de que o reconhecimento aos magistrados das mesmas prerrogativas que 

as asseguradas ao Ministério Público demanda a edição de lei específica acaba por inverter a 

pirâmide kelseniana, deixando os direitos assegurados pelas normas constitucionais em uma 

posição subalterna à das leis. 

Nesse contexto, a simetria constitucionalmente prevista não pode ficar condicionada à edição de 

uma lei, sob pena de a força normativa da Constituição a que alude Hesse vir a depender de atos 

estatais de estatura infraconstitucional. 

Ademais, o STF, atento ao tema, já reconheceu que o CNJ pode editar atos normativos com 

fundamento de validade extraído diretamente do texto constitucional, sem que isso dependa da 

edição de lei" - (STF - AO 1725 DF - Relator(a): Min.LUIZ FUX - Julgamento: 28/03/2012 - 

Publicação: DJe-066 - DIVULG 30/03/2012 - PUBLIC 02/04/2012). 

 

Em sendo autoaplicável a norma constitucional em comento, não seria lógico 

entender-se que a aplicação da simetria, a que se refere a Resolução nº 133/2011, 

teria abrangência apenas para certas e determinadas vantagens, não abrangendo 

todos os aspectos remuneratórios, deixando de fora determinadas vantagens que 

diferenciem as categorias equivalentes. Tanto é assim que, como dito, a decisão 

originária da Resolução referida garantiu a simetria de todas as vantagens. 

 

Nesse sentido decidiu a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência dos 

Juizados Especiais Federais da 5ª Região, no seguinte julgado: 

 

“(...) 

EMENTA: AÇÃO ESPECIAL DE RITO SUMARIÍSSIMO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO. AJUDA DE CUSTO. JUIZ FEDERAL. LOTAÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. 

EXTENSÃO DAS VANTAGENS DO MPU AOS MEMBROS DA MAGISTRATURA FEDERAL. 

ATOS NORMATIVOS DO STF, STJ E TST. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO 

INOMINADO IMPROVIDO. 

- Hipótese em que o recorrido pleiteia a concessão de ajuda de custo no valor de uma 

remuneração mensal do cargo de Juiz Federal, em face de seu deslocamento de Belém/PB, onde 

exercia o cargo de Juiz de Direito, para a 20ª Vara Federal da Seção Judiciária da Bahia, onde foi 

inicialmente lotado como Juiz Federal. Fundamenta seu pedido com base na Lei Orgânica do 

Ministério Público e no princípio da simetria entre as carreiras do Ministério Público e Magistratura, 

bem como nas normas que regulamentam o pagamento da referida verba aos Ministros do STF, 

STJ e TST. 

- Inaplicável, à hipótese sub oculi , a disposição inserta no art. 102, inciso I, letra "n", da CRFB. 

Precedente do Supremo Tribunal Federal: ARE nº 754681/SC, Rel. min. TEORI ZAVASCKI, 2ª 

Turma, unânime, julgado em 01/04/2014, DJe nº 74, de 14/04/2014, publicado em 15/04/2014. 

Rejeição da preliminar de incompetência. 

- A Lei Complementar nº 75/93 – Estatuto do Ministério Público da União – dispõe que os seus 

membros farão jus à ajuda de custo no caso de remoção de ofício, promoção ou nomeação que 

importe em alteração do domicílio legal (art. 227, inciso I, alínea a). A referida norma autoriza o 

pagamento de uma remuneração mensal ao membro do MPU já em sua lotação inicial para o 

exercício do cargo, vantagem esta que deverá ser extensível aos membros da magistratura, por 
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força do art. 129, § 4º, da Constituição Federal, que instituiu o princípio da simetria entre as duas 

carreiras. 

- Atos normativos no âmbito do STF (Resolução nº 382/2008), STJ (Resolução nº 07/2005) e 

TST (Ato nº 10/GDGCA.GP/2007) igualmente garantem aos seus membros o pagamento de 

ajuda de custo para atender às despesas de deslocamento e instalação na nova sede, com 

mudança de domicílio em caráter permanente. O CNJ, por sua vez, no Pedido de 

Providências nº 200910000020434, entendeu pela extensão das vantagens funcionais do 

Ministério Público à Magistratura, no que se enquadra a concessão da ajuda de custo que 

ora se pleiteia. 

- Precedente deste Colegiado: Processo nº 0500314-73.2013.4.05.8400. 

- Diante da legalidade da verba pleiteada, faz jus o autor/recorrido à ajuda de custo no valor de 

uma remuneração bruta mensal vigente à época do - Não há, na hipótese, a alegada violação 

ao(s) princípio(s)/dispositivo(s) objeto de prequestionamento. 

- Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 

- Improvimento do recurso inominado da UNIÃO. 

TNU: 

7. Sobre o pleito formulado pela parte autora, relativo ao pagamento de ajuda de custo, 

entendo que ele é legítimo. De fato, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com base no art. 

129, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil, reconheceu a existência de 

simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério Público (Pedido de Providências 

n.º 0002043-22.2009.2.00.0000 e Resolução n.º 133, de 21/06/2011). Em razão disso, como o 

Estatuto do Ministério Público prevê que a ajuda de custo será paga em caso de nomeação 

que importe em alteração do domicílio legal, tenho que o Magistrado demandante faz jus a 

tal verba (art. 227, I, a, da Lei Complementar n.º 75/1993). 

Saliento que o STF não reconheceu repercussão geral sobre o assunto (RG no RE n.º 

742.578 / MA). 

(PEDILEF 50005969720134047208, JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, TNU, DOU 

03/07/2015 PÁGINAS 116/223.) 

5. Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao incidência de uniformização para: 

1) firmar a tese de que: 1.1) o reconhecimento administrativo do direito reclamado implica a 

renúncia tácita à prescrição, que volta a fluir na integralidade dos cinco anos após o ato que o 

reconheceu;  

1.2) o reconhecimento do direito a ajuda de custo na nomeação, desde que importe em 

alteração do domicílio original, com esteio no . 227, I, a, da Lei Complementar n.º 75/1993 

combinado com o princípio constitucional da simetria entre a Magistratura da União e o 

Ministério Público da União [Pedido de Providências n.º 0002043-22.2009.2.00.0000 e 

Resolução n.º 133, de 21/06/2011]; 

2) reformar o acórdão recorrido e condenar a União ao pagamento da ajuda de custo quando da 

posse originária do Autor no cargo de juiz federal substituto, correspondente a uma remuneração 

de juiz federal substituto à época da posse, em 24.06.2005, (R$ 17.511,88), observando-se os 

índices legais de acordo com o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente por ocasião da 

execução do julgado [TRU da 5ª Região, IU n.º 0509138-35.2010.4.05.8300, julgado em 

16.09.2015], reconhecendo-se desde logo a natureza indenizatória de tais verbas, de modo a não 

incidir contribuição previdenciária ou imposto de renda quando do pagamento da RPV. 

Sem condenação em custas e em honorários, uma vez que somente é cabível nos caso de 

recorrente-vencido (art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e Enunciado 57 do FONAJEF). É como voto. 

ACÓRDÃO: 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decide a Turma Regional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais da 5ª Região: 1) preliminarmente, por maioria, conhecer do pedido 

de uniformização Regional, vencido o Exmo. Sr. Juiz Sérgio José Wanderley de Mendonça; 2) por 

maioria, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto-ementa integrante do presente 

julgado, vencido o Exmo. Sr. Juiz Sérgio José Wanderley de Mendonça. FÁBIO CORDEIRO DE 

LIMA Juiz Federal Presidente da TRSE e Relator.  

(Processo 0514136-29.2013.4.05.8013S Autor FELINI DE OLIVEIRA WANDERLEY Data da 

Inclusão 06/10/2015 17:02:45 Réu União Federal) 
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Dessa forma, é incontestável que o pleito dos magistrados está em sintonia, tanto com 

o entendimento da Turma Nacional de Uniformização dos JEFs, quanto do CNJ. 

 

O que se tem visto é magistrado recebendo diárias em valores muito inferiores a 1/30 

avos de seu subsídio, conforme se verifica do quadro apresentado na petição inicial 

pelo Juiz Federal autor dessa ação. 

 

Os membros do MPU, por sua vez, recebem as diárias correspondentes a 1/30 avos 

de seus subsídios, por meio do art. 227, inciso II, da LC nº 75/93 (Estatuto do 

Ministério Público da União). 

 

Logo, desde a edição da EC 45/2004, constata-se facilmente que os membros do 

Ministério Público da União receberam e continuam recebendo valores bem 

superiores, a título de diárias, àqueles recebidos pelos membros da Magistratura, em 

absoluta afronta ao que determina o art. 129, § 4º, da CF. 

 

VII - Pedido 

 

Em face do exposto, requer a AMB o ingresso no presente feito, na qualidade de 

interessada (amicus curiae), para o fim de demonstrar que não há óbice algum ao 

acolhimento da pretensão dos magistrados. 

 

Da mesma forma, requer a AMB que uma vez admitido o ingresso no feito, seja dado 

o direito de participar do julgamento de mérito, com sustentação oral, esperando que, 

ao final, seja acolhida a tese aqui sustentada, no sentido de considerar devido aos 

magistrados os valões de diárias fixados para os membros do MP, até que venha a 

ser editado o novo Estatuto da Magistratura. 

 

       Brasília, 15 de dezembro de 2017. 

 
 
     P.p.  
       Alberto Pavie Ribeiro 
 

(AMB-STF-RE-968646-RepGer-Diarias-Simetria-AmicusCuriae) 


