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Planalto sanciona
recomposição de 16,38%
Jayme de Oliveira diz que a vitória é resultado do árduo trabalho da AMB
Carolina Lobo e Marcelo Galli

O

presidente da República, Michel Temer, sancionou, no dia
26 de novembro, o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 27/2016,
que autoriza a recomposição de 16,38% para ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF).
Ao comemorar a vitória, o presidente da AMB, Jayme de Oliveira, destacou que se trata de um compromisso assumido no
início de sua gestão, especialmente aos magistrados aposentados, que foram os que mais sentiram, nesses últimos cinco anos,
a ausência da correção. “Esse foi o resultado de um trabalho árduo da AMB e que faz Justiça à Magistratura, única carreira do

serviço público, ao lado do Ministério Público, que não tinha obtido a recomposição, ainda que parcial, dos subsídios”.
Ele lembra que foram enormes os esforços para que o STF incluísse, na proposta orçamentária do Judiciário, o PL da recomposição,
para derrubar o veto na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), conseguir a aprovação no Senado e, por fim, obter a sanção presidencial.
Jayme de Oliveira afirma, ainda, que a atuação da entidade continuará
por uma política remuneratória uniforme e justa, e pela recuperação
do sentido de carreira, com a aprovação da PEC 63/2013, da Valorização do Tempo de Exercício na Magistratura (VTM).

Ascom/AMB

Sensibilização do Parlamento
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O presidente Jayme de Oliveira, integrantes da diretoria da AMB e presidentes de associações regionais tiveram, em 7 de novembro,
intensa atuação no Congresso Nacional para conversar com senadores sobre a necessidade de se aprovar, em caráter de urgência, o reajuste dos subsídios de ministros do STF, do procurador-geral da República e, consequentemente, da Magistratura.
A comitiva conversou com quase todos os senadores. Confira:

Trabalho de mobilização no Congresso
Presidente do Senado recebe AMB e Frentas

15/2/2017

Ascom/AMB

Jayme de Oliveira e demais lideranças da Frentas conversaram com o presidente do
Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), sobre as pautas de interesse da Magistratura em
tramitação na Casa, como a recomposição salarial.

Revisão dos subsídios

O relator do PL 6726/2016, deputado Rubens
Bueno (PPS-PR), leu seu parecer na comissão da
Câmara sobre o tema. Horas antes, a AMB esclareceu aos membros da comissão que o texto
precisava ser aperfeiçoado.

28/8/2017

11/7/2018

Divulgação

Ascom/AMB

Vedação ao reajuste
salarial fica fora da LDO

Reunião no TJSP com parlamentares, presidentes de tribunais e de associações regionais
abordou pautas legislativas em curso. A revisão dos subsídios (PLC 27/2016) foi um dos
eixos temáticos do encontro.
3/5/2018

O Congresso aprovou a LDO para 2019 e, por
maioria de votos, foi suprimido o artigo 92-A
do texto original, que vedava o reajuste. A AMB
atuou junto a parlamentares para defender os
interesses da carreira.

Senado aprova reajuste
de 16,38%

7/11/2018

Ascom/AMB

Ascom/AMB

Frentas visita Eunício Oliveira

O presidente do Senado recebeu, novamente, lideranças da Frentas para
conversarem sobre projetos em tramitação no Congresso relacionados à
remuneração, de interesse da Magistratura e do Ministério Público.

Conversa sobre o PL 6726/2016 na Câmara

Fotos: Ascom/AMB

12/6/2018

Ascom/AMB

Regulamentação do teto

O Senado Federal aprovou, por 41 votos a 16, e uma abstenção,
o PLC 27/2016, que reajusta os subsídios dos ministros do STF
em 16,38%. A proposta seguiu para a sanção do presidente
Michel Temer.

15/5/2018
Reunião com o relator e o presidente da comissão especial sobre o teto do setor público, deputados Rubens Bueno (PPS-PR) e Benito Gama
(PTB-BA), respectivamente. Depois, o deputado
Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara,
recebeu a AMB.
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Reconhecimento
Dias Toffoli agradece publicamente atuação da AMB
pela aprovação da recomposição salarial
Carolina Lobo

“J

ayme de Oliveira tem sido um grande parceiro da Magistratura e, em
especial, do STF. Cumprimento e agradeço a atuação da AMB junto ao
Congresso na aprovação do subsídio. Ele teve um papel fundamental”.
Com a declaração, feita em 8 de novembro, dia seguinte à votação da recomposição de 16,38% para ministros da Corte, o presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Dias
Toffoli, reconheceu a atuação da Associação pela conquista do resultado.
Ao lado do presidente da AMB e do corregedor nacional de Justiça,
ministro Humberto Martins, ele conduzia a reunião dos presidentes dos

tribunais de Justiça.
Na ocasião, Jayme de Oliveira agradeceu a Toffoli pela atenção ao tema
desde o início de sua gestão e exaltou os presidentes de TJs, que atenderam
ao seu pedido de mobilização.
O empenho da AMB pela recomposição ganhou força nos meses de junho a agosto de 2017, quando, junto às demais lideranças da Frentas, levou
o importante pleito aos ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Celso
de Mello, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio Mello,
Rosa Weber, Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Cármen Lúcia.

Fux revoga ajuda de custo moradia
Marcelo Galli

Nelson Jr./SCO/STF

O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz
Fux, revogou, no dia 26 de novembro, liminares de 2014 que autorizavam
o pagamento da ajuda de custo moradia a magistrados. No entanto, ele
determinou que a cessação do benefício só ocorra quando a recomposição dos subsídios for efetivada. O ministro é o relator das seis ações que
tratam sobre o tema na Corte, sendo uma de autoria da AMB.
Fux reconheceu a impossibilidade do recebimento do recurso por
qualquer membro do Poder Judiciário, Ministério Público, defensorias públicas, procuradorias, tribunais de contas ou qualquer outra carreira jurídica que esteja sendo pago: i) com base na simetria com a Magistratura;
ii) com fundamento nas liminares deferidas, ou iii) com amparo em atos
normativos locais (leis, resoluções ou de qualquer outra espécie).
“Especialmente diante das recentes leis de revisão do subsídio de
ministro do STF e do procurador-geral da República que purgaram, ainda
que parcialmente, a mora constitucional, revogo, com efeitos prospectivos (ex nunc), as tutelas antecipadas exaradas nestes autos e nos que
lhes são correlatos, afastando qualquer pretensão de ressarcimento
pretérito ao erário”, disse o ministro na decisão.
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