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Nota Técnica Fenajufe 04/2010 

Remuneração por Subsídios 

 
 

 
 
REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIOS. SERVIDORES DO 
JUDICIÁRIO FEDERAL E MPU. PROJETOS DE LEI DE 
REVISÃO DOS PCS. EMENDAS PARLAMENTARES. 
QUESTÕES JURÍDICAS EMERGENTES. 1. Situação 
do Tema. 2. Remuneração por Subsídio. 3. Questões 
jurídicas emergentes. 4. Subsídio e Vantagens 
Constitucionais. 5. Subsídio e Direitos Adquiridos ou 
Vantagens Pessoais. 6. Subsídio e Processo 
Legislativo. Iniciativa privativa e poder de emenda.  
Subsídio, carreira e carreira de Estado. 7. 
Conclusões. 

 
 
 
 
 

 1 – Situação do tema. 

 
 
 
1.1. A Coordenação Jurídica da FENAJUFE – Federação 
Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e Ministério Público da União 
pede a esta Assessoria Jurídica Nacional que elabore Nota Técnica acerca das 
Emendas apresentadas aos Projetos de Lei que tratam da revisão dos Planos de 
Cargos e Salários dos servidores, respectivamente, do Judiciário Federal e do 
Ministério Público da União, instituindo a remuneração por subsídios. 
  
  
 
1.2. De fato, dezembro de 2009 o Presidente do Supremo 
Tribunal Federal encaminhou ao Congresso Nacional projeto de lei visando à 
revisão do Plano de Cargos e Salários dos servidores do Poder Judiciário Federal, 
que na Câmara foi cadastrado como Projeto de Lei nº 6613/2009. 
 
 Na mesma época, o Procurador-Geral da República 
enviou ao Legislativo Federal Projeto de Lei no mesmo sentido, alterando o Plano 
de Cargos e Salários dos servidores do Ministério Público da União, que tramita 
como Projeto de Lei nº 6697/2009. 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=464147
http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=465207
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1.2. Os referidos Projetos de Lei receberam na Câmara dos 
Deputados o rito de “tramitação prioritária”. Tal regime não se confunde com a 
urgência regimental. Trata-se apenas do regime comum de tramitação de todas as 
propostas legislativas originadas do Poder Judiciário e do Ministério Público.1  
 
 Esclareça-se que o que assegura tramitação diferenciada 
no processo legislativo brasileiro é o chamado “regime de urgência”. Segundo 
WALTER OLIVEIRA, Doutorando em Ciência Política da UFRGS, a esmagadora 
maioria das proposições do Judiciário, por exemplo, tem sido agraciados com a 
tramitação em regime de urgência: “conforme os bancos de dados do Prodasen, do 
Legislativo e do Cebrap, no período entre 1989 e 1994, 85% das iniciativas de lei do 
Judiciário tramitaram com urgência”.2  
 
 Por isso mesmo, não tendo obtido a urgência diante da 
falta de acordo entre as lideranças partidárias e o Executivo Federal, ambos os 
Projetos foram submetidos a verdadeira paralisia o que ocasionou uma das mais 
longas greves da história da categoria, durante os meses de junho e julho de 2010. 
 
 
 
1.3. Ultrapassada, mediante a pressão da greve, mas sem 
acordo, o estágio da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público – 
CTASP, já na Comissão de Finanças e Tributação  - CFT, sobrevieram a Emenda 
Apresentada na Comissão nº 1/2010 CFT, de autoria do Deputado Reginaldo Lopes 
(PT-MG) e também a Emenda Apresentada na Comissão nº 2/2010 CFT, do 
Deputado Félix Mendonça (DEM-BA), ambas referentes ao PCS do Judiciário. 
 
  
 
 
 

 2 – Remuneração por subsídio. 

 
 
 
2.1. O “subsídio” representava na tradição jurídica nacional o 
desembolso dos cofres públicos em favor dos detentores de mandado eletivo. 
Segundo JOSÉ AFONSO DA SILVA, de início, sequer possuía caráter 
remuneratório.  

                                            
1Regimento Interno da Câmara: “Art. 151. Quanto à natureza de sua tramitação <os projetos de lei> 
podem ser:  (...) II - de tramitação com prioridade: a) os projetos de iniciativa do Poder Executivo, 
do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Mesa, de Comissão Permanente ou Especial, do 
Senado Federal ou dos cidadãos;” 

2 OLIVEIRA, Walter. O processo legislativo e as forças políticas e sociais. P. Alegre, junho de 2010. 
No prelo. 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=482810
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=482810
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=482821
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 A sistemática do subsídio foi abandonado pela 
Constituição Federal de 1988, em sua redação original, mas novamente introduzido 
pela Emenda Constitucional nº 19/98.  
 
 Subsídio, segundo Celso Antônio Bandeira de Melo, “é a 
denominação atribuída à forma remuneratória de certos cargos, por força da qual a 
retribuição que lhes concerne se efetua por meio de pagamentos mensais de 
parcelas únicas, ou seja, indivisas e insuscetíveis de aditamentos ou acréscimos de 
qualquer espécie” (CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELO, Curso de Direito 
Administrativo. 20. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 249). 
   
 

 
2.2. Com a reintrodução do subsídio, passaram a coexistir 
dois sistemas remuneratórios para os servidores: (a) mediante vencimentos, que a 
remuneração compreende uma parte fixa e uma variável, composta por vantagens 
pecuniárias de distinta natureza, e (b) por subsídio, em que a retribuição é 
constituída por parcela única, o que exclui a possibilidade de percepção de 
vantagens pecuniárias. 
 
 
 
2.3. O regime de subsídios está descrito no § 4º do art. 39 da 
Constituição Federal, nos seguintes termos: 
 

Art. 39 (...) 
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais 
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em 
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 
adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no art. 37, X e XI. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 
 

 
 

2.4. Como se vê, pelo art. 39, § 4º da Constituição Federal, é 
obrigatória a contraprestação por subsídios para os membros dos Poderes, os 
detentores de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e 
Municipais.  
 
 Assim, no regime posterior à Emenda Constitucional 19 
de 1998, os subsídios serão a única forma de remuneração dos chamados agentes 
políticos, como assinalam, entre outros HELY LOPES MEIRELLES (Direito 
Administrativo Brasileiro. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 443). 
         
 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art39
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art39
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2.5. Em outras passagens da Constituição, verifica-se que 
determinadas categorias de servidores públicos, que não sejam agentes 
políticos, por opção do próprio legislador constituinte, deverão também ser 
obrigatoriamente contraprestados por meio de subsídios.  
 
 Assim ocorre com: 
 
 a) os membros do Ministério Público (art. 128, § 5º, I, c, 
com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19);  
 
 b) os integrantes da Advocacia Geral da União, da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, das Procuradorias dos Estados e do 
Distrito Federal e da Defensoria Pública (art. 135, com a redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19);  
 
 c) os Ministros do Tribunal de Contas da União (art. 73, § 
3º);  
 
 d), os servidores públicos policiais (art. 144, § 9º, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19).   
 
 
 
2.6. Além disso, na sistemática pós EC 19/98, poderão 
receber contraprestação pelo seu trabalho mediante subsídios, facultativamente, 
ainda outras categorias de servidores públicos, desde que organizados em 
carreira, conforme previsto no art. 39, § 8º, da CF: 
 

Art. 39. (...) 
§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em 
carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 
 Nesse caso, como visto, a retribuição por meio desse 
regime é facultativa, constituirá opção a ser exercida pelo legislador.   
 
 Nesse sentido, é de se salientar que a figura jurídica do 
subsídio, reintroduzida no ordenamento jurídico através da EC 19/98, conforme se 
verifica na redação do texto constitucional, foi dirigida, na sua essência, aos agentes 
políticos ocupantes de cargos públicos intrínsecos à estrutura do Estado, 
organizados em carreira, em seus três níveis de Governo (“carreiras típicas de 
Estado”). 
 
 
 
2.7. Em resumo, pela sistemática constitucional vigente ( a) o 
subsídio é obrigatório para (a.1) os agentes políticos e (a.2) outras categorias de 
servidores públicos, taxativamente elencadas na Constituição e (b) o subsídio é 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art39
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facultativo para os demais servidores públicos, quando organizados em carreira, 
notadamente nas chamadas “carreiras típicas de Estado”.3 
 
  
 
 
 

 3 – Questões jurídicas emergentes. 

 
 
 
3.1. Do ponto de vista jurídico, algumas questões polêmicas 
principais emergem da implantação do sistema de remuneração mediante 
subsídios: 
 
 a) a subsistência ou não das chamadas vantagens 
pessoais e direitos adquiridos, como tais consideradas tanto aquelas decorrentes da 
incorporação de vantagens e parcelas à remuneração do servidor ao longo da 
carreira, ou proventos de aposentadoria ou, ainda, pensões estatutárias, quanto 
aquelas outras, oriundas de decisões administrativas e, especialmente, judiciais, em 
virtude de situações particulares; 
 
 b) a subsistência ou não do direito ao recebimento das 
chamadas “verbas constitucionais”, assim compreendidas aquelas que estão 
previstas no artigo 7º como direito dos trabalhadores em geral e que são 
taxativamente estendidas aos servidores públicos por força do §3º do art.39, do 
texto constitucional;4 
 
 
 
3.2. Ainda, quanto ao aspecto jurídico, há dúvida plausível 
sobre a possibilidade de o sistema de remuneração por subsídio ser introduzido 
originalmente para determinada carreira por iniciativa do Congresso Nacional, 
mediante emenda a projeto de lei de iniciativa privativa, como no caso, do 
Presidente do Supremo Tribunal Federal, segundo as limitações tradicionalmente 

                                            
3 Frisa-se desde logo que a rigor é temerário afirmar a existência de uma efetiva carreira dos 
servidores públicos federais do Judiciário Federal, como será adianta analisado. 
 
4 Desde já se destaca que referidas vantagens constitucionais têm caráter protetivo ao trabalhador, 
representam padrões mínimos de dignidade e proteção ao trabalho humano (a exemplo do adicional 
noturno, dos adicionais de insalubridade, periculosidade e penosidade e do pagamento de horas 
extras com adicional), e em nosso entendimento devem permanecer presentes mesmo no sistema 
de subsídio, sempre que configurada a hipótese fática do pagamento de tais adicionais, não 
obstante as normas de implantação do subsídio para as carreiras federais (assim como as Emendas 
01 e 02 da COF) insistam na tentativa de retirar dos trabalhadores públicos tais garantias, o que 
será objeto de análise mais detida a seguir.  
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acolhidas pela doutrina e jurisprudência (pertinência temática e não acréscimo de 
despesa). 
 
 Finalmente, deve-se indagar especificamente sobre a 
adequação do regime de subsídio à remuneração dos servidores do Poder 
Judiciário Federal, sob o prisma de estarem ou não efetivamente organizados em 
carreira ou, pelo menos, de constituírem em seu conjunto uma efetiva carreira típica 
de Estado. 
 
 
 
 
 

 4 – Subsídio e verbas constitucionais. 

 
 
 
4.1. A Constituição de 1988 prevê um longo elenco de 
“direitos sociais dos trabalhadores” em seu artigo 7º. 
 
 Dentre eles, alguns são expressamente estendidos aos 
servidores públicos civis federais, por força do artigo 39, §3º, da Constituição. 
 
 
 
4.2. Dispõe o artigo 39, §3º, da CR/88: 
 

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer 
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do 
cargo o exigir. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

 

 Assim, são assegurados aos servidores públicos os 
seguintes direitos dos trabalhadores em geral, como previsto nos diversos incisos 
do artigo 7º, mencionados pelo art. 39, §3º: 
 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
(...) 
IV - salário mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, 
capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de 
sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, 
vestuário, higiene, transporte e previdência social, com 
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, 
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; 
(...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art39
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VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que 
percebem remuneração variável; 
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral ou no valor da aposentadoria; 
IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; 
(...) 
XII - salário-família pago em razão do dependente do 
trabalhador de baixa renda nos termos da lei;(Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 
XIII - duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 
compensação de horários e a redução da jornada, mediante 
acordo ou convenção coletiva de trabalho; (vide Decreto-Lei nº 
5.452, de 1943) 
(...) 
XV - repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos; 
XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinqüenta por cento à do normal; (Vide Del 5.452, 
art. 59 § 1º) 
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 
um terço a mais do que o salário normal; 
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do 
salário, com a duração de cento e vinte dias; 
XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei; 
XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos, nos termos da lei; 
(...) 
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 
normas de saúde, higiene e segurança; 
(...) 
XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, 
cor ou estado civil;” 

 
 
 
4.3. A questão que surge diante da possibilidade de 
remuneração do servidor por subsídio, portanto, é saber se as verbas previstas 
nestes dispositivos podem ou não ser englobadas pela dita “parcela única”, que 
representaria o subsídio. 
 
 
 
4.4. É importante registrar que os doutrinadores de Direito 
Administrativo logo se posicionaram contra a possibilidade do subsídio do servidor 
excluir o pagamento destas outras compensações, que também têm assento 
constitucional. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art7xii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm#art7xii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art478§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art478§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art59§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art59§1
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 Neste sentido, manifestou-se, por exemplo, CELSO 
ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: 
 

  “Como se verá logo em seguida – ao se tratar do limite 
remuneratório dos servidores públicos -, o disposto no art. 39, 
§4º, tem que ser entendido com certos temperamentos, não 
se podendo admitir que os remunerados por subsídio, isto 
é, por parcela única, fiquem privados de certas garantias 
constitucionais que lhes resultam do §3º do mesmo artigo, 
combinado com diversos incisos do art. 7º, a que ele se 
reporta. Por esta razão, quando for o caso, haverão de lhes 
ser aditados tais acréscimos, deixando, em tais hipóteses, de 
ser única a parcela que os retribuirá. 
            Aliás, a expressão "parcela única" é rebarbativa, pois 
„parcela‟ significa parte de um todo maior – no que se nota, 
ainda esta outra vez, a „qualificação‟ dos responsáveis pelo 
"Emendão", isto é, Emenda 19. (...) 
            A norma do art. 37, XI, não pode ser tomada ao pé da 
letra, porque, em tais termos, brigaria com outros dispositivos 
constitucionais. Daí a necessidade de harmonizá-los. 
      Com efeito, o art. 39, §3º, determina que se aplicará 
aos titulares de cargos o disposto em numerosos incisos 
do art. 7º, relativo aos direitos básicos do trabalhador (os 
ocupantes de emprego já os têm assegurados pela própria 
natureza da relação trabalhista). Entre estes incisos a que 
se reporta o art. 39 estão o VIII, que outorga "décimo 
terceiro salário com base na remuneração integral ou no 
valor da aposentadoria", o IX, que garante "remuneração 
do trabalho noturno superior ao do diurno", e o XVI, que 
assegura "remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em 50% à do normal." Parece 
razoável entender-se que o teto fixado no art. 37, XI, não 
poderia se aplicar em tais casos, ainda quando o servidor 
titular de cargo fosse retribuído por "subsídio", isto é, mediante 
"parcela única". Esta, nas hipóteses cogitadas, teria que ter 
sua rigidez atenuada, para atendimento das exigências do art. 
39, §3º. (CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, Curso de 
Direito Administrativo, 17.ed., S. Paulo, Malheiros, 2004, p. 
249-53). 

 
 Com igual pensamento escreveu também a Professora 
ODETE MEDAUAR: 
 

Com a Emenda Constitucional nº 19/98, a Constituição Federal 
agora prevê mais um tipo de estipêndio, o subsídio, para 
certas categorias de servidores. A característica fundamental 
do subsídio está na sua fixação em parcela única, conforme 
dispõe o § 4° do art. 39 da CF, vedado o acréscimo de 
qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de 
representação ou outra espécie remuneratória. De regra, a 
retribuição pecuniária dos agentes públicos ocorre 
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mensalmente; por isso a parcela única diz respeito a cada 
retribuição mensal.  
O sentido parcela única, sem qualquer acréscimo, é 
atenuado pela própria Constituição Federal; o § 3º do art. 
39 assegura aos ocupantes de cargos públicos vários 
direitos previstos para os trabalhadores do setor privado: 
décimo terceiro salário, salário-família, adicional noturno, 
remuneração por serviço extraordinário, adicional de 
férias – tais direitos representam acréscimos ao subsídio. 
Também hão de ser pagas aos agentes públicos despesas 
decorrentes do exercício do cargo, como é o caso das diárias 
e ajudas de custo. MEDAUAR, Odete. Direito administrativo 
moderno, 11 ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 270-271.  

 
 No mesmo sentido, registre-se, são as opiniões, entre 
outros, de José Afonso da Silva, Diógenes Gasparini, Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
e José dos Santos Carvalho Filho. 
 
 Note-se que a ressalva é feita apenas em relação aos 
servidores ocupantes de cargos públicos, não atingindo os chamados agentes 
políticos: somente os agentes políticos (Deputados, Magistrados, Ministros, Chefes 
do Executivo, etc.) é que podem, no sistema constitucional, ser remunerados 
exclusivamente com subsídio. Os servidores, além do subsídio, continuarão tendo 
direito às chamadas “verbas constitucionais”. 
 
 
  
4.5. Não obstante o entendimento da doutrina, o que se tem 
visto na implantação do regime de subsídio para as carreiras federais (e mesmo 
estaduais) é situação bastante diversa. As próprias leis já prevê a absorção de 
verbas constantes do artigo 7º e as discussões judiciais por sua manutenção até 
aqui, de regra, não frutificaram. 
 
 
 
4.6. Para ficar num exemplo, veja-se o que dispõe a Lei 
Federal 11.361 que dispõe sobre a remuneração por subsídios dos integrantes das 
carreiras da Polícia do Distrito Federal  No que interessa a presente análise, a Lei nº 
11.361, de 19 de outubro de 2006 estabeleceu: 

 
Art. 2o  Estão compreendidas no subsídio e não são mais 
devidas aos integrantes das Carreiras e quadros 
suplementares de que tratam os incisos I a V e o § 1o do art. 
1o desta Lei as seguintes parcelas remuneratórias: 
I - Vencimento Básico; 
II - Gratificação de Desempenho de Atividade Jurídica - GDAJ; 
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III - Pro labore de que tratam a Lei no 7.711, de 22 de 
dezembro de 1988, e o art. 4o da Lei no 10.549, de 13 de 
novembro de 2002; e 
IV - Vantagem Pecuniária Individual, de que trata a Lei no 
10.698, de 2 de julho de 2003.  
 
Art. 3o  Estão compreendidas no subsídio e não são mais 
devidas aos integrantes da Carreira Policial Federal as 
seguintes parcelas remuneratórias: 
I - Vencimento Básico; 
II - Gratificação de Atividade - GAE, de que trata a Lei 
Delegada no 13, de 27 de agosto de 1992; 
III - Valores da Gratificação por Operações Especiais - GOE, a 
que aludiam os Decretos-Leis nos 1.714, de 21 de novembro 
de 1979, e 2.372, de 18 de novembro de 1987;  
IV - Gratificação de Atividade Policial Federal; 
V - Gratificação de Compensação Orgânica; 
VI - Gratificação de Atividade de Risco; 
VII - Indenização de Habilitação Policial Federal; e 
VIII - Vantagem Pecuniária Individual, de que trata a Lei no 
10.698, de 2003.   
 
Art. 4o  Estão compreendidas no subsídio e não são mais 
devidas aos integrantes da Carreira de Policial Rodoviário 
Federal as seguintes parcelas remuneratórias:  
I - Vencimento Básico; 
II - Gratificação de Atividade - GAE, de que trata a Lei 
Delegada no 13, de 1992;   
III - Valores da Gratificação por Operações Especiais - GOE, a 
que aludiam os Decretos-Leis nos 1.714, de 1979, e 2.372, de 
1987;  
IV - Gratificação de Atividade Policial Rodoviário Federal; 
V - Gratificação de Desgaste Físico e Mental; 
VI - Gratificação de Atividade de Risco; 
VII - Valores de que trata o Anexo XII da Lei no 8.270, de 17 
de dezembro de 1991; e 
VIII - Vantagem Pecuniária Individual, de que trata a Lei no 
10.698, de 2003.  
 
Art. 5o  Além das parcelas de que tratam os arts. 2o, 3o e 4o, 
não são devidas aos integrantes das Carreiras a que se 
refere o art. 1o as seguintes espécies remuneratórias: 
I - vantagens pessoais e vantagens pessoais nominalmente 
identificadas - VPNI, de qualquer origem e natureza; 
II - diferenças individuais e resíduos, de qualquer origem e 
natureza; 
III - valores incorporados à remuneração decorrentes do 
exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, 
cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial; 
IV - valores incorporados à remuneração referentes a quintos 
ou décimos; 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7711.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L7711.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10549.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10549.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.698.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.698.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LDL/Ldl13.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LDL/Ldl13.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1714.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1714.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2372.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.698.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.698.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LDL/Ldl13.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LDL/Ldl13.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1714.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2372.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2372.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8270.htm#download
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8270.htm#download
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.698.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.698.htm
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V - valores incorporados à remuneração a título de adicional 
por tempo de serviço; 
VI - vantagens incorporadas aos proventos ou pensões por 
força dos arts. 180 e 184 da Lei no 1.711, de 28 de outubro de 
1952, e dos arts. 190 e 192 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990;  
VII - abonos; 
VIII - valores pagos a título de representação;  
IX - adicional pelo exercício de atividades insalubres, 
perigosas ou penosas; 
X - adicional noturno; 
XI - adicional pela prestação de serviço extraordinário; e 
XII - outras gratificações e adicionais, de qualquer origem 
e natureza, que não estejam explicitamente mencionados 
no art. 7o desta Lei. 
Art. 6o  Os servidores integrantes das Carreiras de que trata o 
art. 1o desta Lei não poderão perceber cumulativamente com 
o subsídio quaisquer valores ou vantagens incorporadas à 
remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão 
administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou 
individual, ainda que decorrentes de sentença judicial 
transitada em julgado.  
Art. 7o  O subsidio dos integrantes das carreiras de que trata o 
art. 1o não exclui o direito à percepção, nos termos da 
legislação e regulamentação específica, das seguintes 
espécies remuneratórias: 
I - gratificação natalina;  
II - adicional de férias; e  
III - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da 
Constituição, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda 
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003.  
Parágrafo único.  O disposto no caput aplica-se à retribuição 
pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento 
e às parcelas indenizatórias previstas em lei.” 

 
 
 
4.7. Anote-se que as propostas de Emenda ao PL 6313 
correm no mesmo sentido, ao determinar a absorção de todas as parcelas: 
 

Art. 12 Estão compreendidas no subsídio e não são mais 
devidas aos integrantes das Carreiras de que tratam o Art. 2º 
desta Lei as seguintes parcelas remuneratórias: 
I - Vencimento Básico; 
II - Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ; 
III – Gratificação de Atividade Externa – GAE; 
IV - Gratificação de Atividade de Segurança – GAS; 
V - Adicional de Qualificação. 
Art. 13 Além das parcelas de que trata o Art. 12 desta Lei, não 
são devidas aos integrantes das carreiras a que se refere o 
Art. 2º desta Lei as seguintes espécies remuneratórias: 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L1711.htm#art180
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L1711.htm#art184
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/1950-1969/L1711.htm#art184
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art190
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art192
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm#art192
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art40§19
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art40§19
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art2§5
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art3§1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm#art3§1
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I - vantagens pessoais e vantagens pessoais nominalmente 
identificadas - VPNI, de qualquer origem e natureza; 
II - diferenças individuais e resíduos de qualquer origem e 
natureza; 
III - valores incorporados à remuneração, decorrentes do 
exercício de Funções Comissionadas e Cargos em Comissão; 
IV - valores incorporados à remuneração referentes a quintos 
ou décimos; 
V - valores incorporados à remuneração a título de adicional 
por tempo de serviço; 
VI - vantagens incorporadas aos proventos ou pensões por 
força dos arts. 180 e 184 da Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 
1952, e dos arts. 192 e 193 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990; 
VII - abonos; 
VIII - valores pagos a título de representação; 
IX - adicional pelo exercício de atividades insalubres, 
perigosas ou penosas; 
X - adicional noturno; 
XI - adicional pela prestação de serviço extraordinário; e 
XII - outras gratificações e adicionais, de qualquer origem 
e natureza, que não estejam explicitamente mencionados no 
art. 15 desta Lei. 
Art. 14 Os servidores integrantes das Carreiras de que trata o 
Art. 2º desta Lei não poderão perceber cumulativamente com o 
subsídio quaisquer valores ou vantagens incorporadas à 
remuneração por decisão administrativa, judicial ou extensão 
administrativa de decisão judicial, de natureza geral ou 
individual, ainda que decorrentes de sentença judicial 
transitada em julgado. 
§1º A aplicação das disposições contidas nos arts. 12, 13 e 14 
desta Lei aos servidores ativos, aos inativos e aos 
pensionistas não poderão implicar redução de remuneração, 
de proventos e de pensões. 
§2º Na hipótese de redução de remuneração, de provento ou 
de pensão, em decorrência da aplicação do disposto nesta Lei, 
eventual diferença será paga a título de parcela complementar 
de subsídio, de natureza provisória, que será gradativamente 
absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo ou na 
Carreira por progressão ou promoção ordinária ou 
extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos 
cargos e das Carreiras. 
§3º A parcela complementar de subsídio referida no §2º deste 
artigo estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente 
de revisão geral da remuneração dos servidores públicos 
federais. 
Art. 15 O subsídio de que trata o Art. 11 desta Lei não exclui o 
direito à percepção, nos termos da legislação e 
regulamentação específica, das seguintes espécies 
remuneratórias: 
I - gratificação natalina; 
II - adicional de férias; 
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III – indenização de transporte para os servidores referidos no 
§1º do Art. 4º; 
IV – retribuição pelo exercício de funções comissionadas, 
cargos em comissão e outras parcelas indenizatórias previstas 
em lei; e 
V - abono de permanência de que tratam o § 19 do art. 40 da 
Constituição Federal, o § 5º do art. 2º e o § 1º do art. 3º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003. 

 
 
 
4.8. Embora haja algumas decisões divergentes5, a 
jurisprudência sobre a matéria vem se firmando em sentido contrário ao interesse 
dos servidores, admitindo a supressão do pagamento das chamadas vantagens 
constitucionais a partir da implantação do subsídio, como se exemplifica: 
 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 19/98. 
VIOLAÇÃO AO ART. 60, § 4º, IV, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. POLÍCIA CIVIL DO 
DISTRITO FEDERAL.   LEI FEDERAL N.º 11.361/06. 
REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO.  CONCESSÃO DE 
ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE 
DIREITO ADQUIRIDO A IMUTABILIDADE DE REGIME 
REMUNERATÓRIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA N.º 
339/STF. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, tendo 
em vista a vedada inovação recursal, não se pode apreciar, 
em sede de recurso ordinário, questões não articuladas na 
inicial do mandamus e não discutidas pela instância de origem 
como, in casu, a alegação de inconstitucionalidade da Emenda 
Constitucional n.º 19/98. 2. Conforme determina o art. 144, IV, 
§ 9º, da Constituição Federal, a remuneração das polícias civis 
é fixada na forma do § 4º do art. 39 da Lei Maior, segundo o 
qual "O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os 
Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais 
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em 
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 

                                            
5 Em sentido favorável à manutenção dos direitos constitucionais dos trabalhadores em geral, 
expressamente estendidos aos servidores ocupantes de cargos públicos, veja-se, p. ex., a seguinte 
ementa: ADMINISTRATIVO. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. INSTITUIÇÃO DA REMUNERAÇÃO NA 
FORMA DE SUBSÍDIO. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E 
INSALUBRIDADE. As vantagens que o impetrante pretende ver afastadas da inclusão na parcela 
única representada pelo subsídio, referentes a horas-extras e adicional de trabalho noturno, 
estão expressamente previstas no texto constitucional como direitos sociais devidos aos 
servidores públicos, devendo haver interpretação sistemática de tais dispositivos. Portanto, o 
recebimento das parcelas em referência constitui direito fundamental dos trabalhadores que 
exercem suas atividades além do horário previsto em lei e durante a noite. Não é o caso, 
entretanto, do adicional de periculosidade, insalubridade e penosidade, que tem fonte 
infraconstitucional, e é inerente à condição do cargo de policial. (TRF4, 4ª Turma, APELREEX 
200671000311206, MARGA INGE BARTH TESSLER, D.E. 16/11/2009) 
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adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 
espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no art. 37, X e XI." 3. A Polícia Civil do Distrito 
Federal, organizada e mantida pela União, a quem compete, 
privativamente, legislar sobre seu regime jurídico e a 
remuneração de seus servidores, é regida pela Lei Federal n.º 
11.361/2006, que, em consonância com a previsão 
constitucional, instituiu o subsídio fixado em parcela única 
como forma de remuneração, sendo expressamente vedado o 
acréscimo de qualquer parcela remuneratória, inclusive o 
adicional noturno, que restou incorporado no subsídio dos 
servidores. 4. O servidor público não tem direito adquirido à 
imutabilidade do regime remuneratório, razão pela qual, pode 
a lei nova alterar, extingüir, reduzir ou criar vantagens, desde 
que seja resguardada a irredutibilidade de vencimentos 
protegendo-se o quantum remuneratório, o que ocorre na 
espécie. 5. O acolhimento do pleito recursal importa em 
concessão de vantagem sem respaldo em lei específica, o que 
contraria o disposto no art. 37, X, da Constituição Federal. 
Incidência, à espécie, do comando contido na Súmula n.º 
339/STF ("Não cabe ao poder judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob 
fundamento de isonomia".) 6. Recurso desprovido. (RMS 
27.479/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, 
julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008) 

 
 Até mesmo o simples pagamento de horas extras (não 
apenas o adicional, mas as próprias horas excedentes à jornada normal de 
trabalho) tem sido negado a servidores que passaram a receber por subsídio, como 
se fosse possível revogar a garantia constitucional de jornadas diária e semanal 
máximas e retroagir-se dois séculos em termos de garantias sociais: 
 

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAIS 
RODOVIÁRIOS FEDERAIS. PRETENSÃO AO 
RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS EADICIONAL 
NOTURNO, TANTO ANTES COMO DEPOIS DO SISTEMA 
DE SUBSÍDIO. IMPROCEDÊNCIA DA POSTULAÇÃO. 
AJUSTE NO VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 1. 
O pagamento de horas-extras, bem assim do adicional 
noturno é incompatível com o sistema de subsídio, 
inaugurado pela Lei n.º 11.358, de 19.10.2006. Antes disso, 
percebendo a GOE, gratificação que objetiva remunerar 
justamente as peculiaridades da carreira policial, entre as 
quais se inclui ao descontrole do horário de trabalho, não tem 
os policiais direito à nova remuneração do trabalho 
extraordinário; 2. Tratando-se de ação que envolve centenas 
de substituídos, congregando o interesse de toda a categoria 
no estado, bem assim, e por isso mesmo, o vultoso valor 
econômico envolvido, afigura-se aviltante o valor de R$ 200,00 
fixado na sentença para os honorários da sucumbência. 
Provimento do apela da União para ajustar os honorários para 
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R$ 5.000,00; 3. Apelação do particular improvida. (TRF5, 3ª 
Turma, AC 485412, Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira 
Lima, DJE 07.05.2010). 

 
 
 
4.9. É importante registrar, neste sentido, ainda, que a 
discussão é de índole constitucional e que o Supremo Tribunal Federal deverá 
proferir decisão definitiva e vinculante sobre ela. Isso porque recentemente, foi 
suscitada questão de Repercussão Geral em Recurso Extraordinário, mediante 
despacho da Min. CARMEN LÚCIA no Agravo de Instrumento 784399: 
  

DECISÃO: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS 
DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CUMPRIDOS. AGRAVO PROVIDO. CONVERSÃO DOS 
AUTOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA MELHOR 
EXAME DA CONTROVÉRSIA. POSTERIOR SUBMISSÃO DO 
RECURSO AO PROCEDIMENTO DE REPERCUSSÃO 
GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Agravo de 
instrumento contra decisão que não admitiu recurso 
extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, alínea 
a, da Constituição da República. 2. O recurso inadmitido tem 
como objeto julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o 
qual entendera que o sistema remuneratório de subsídio não 
impossibilitaria a percepção de adicional noturno. 3. No 
recurso extraordinário, o Agravante alega que teriam sido 
contrariados os arts. 7º, inc. IX, e 39, §§ 3º, 4º e 7º, da 
Constituição da República. Afirma que “o art. 94 da Lei 
Complementar Estadual nº 04/90, que prevê o pagamento do 
adicional noturno aos servidores estaduais que trabalhem em 
horário compreendido das 22 horas às 5 horas não foi 
recepcionado pela Emenda Constitucional nº 19/1998” (fl. 
178). Argumenta, ainda, que “o § 4º do artigo 39 da 
Constituição Federal determina que o sistema de subsídio em 
parcela única, ved[e] qualquer acréscimo de adicional, 
inclusive do adicional noturno, hora extra ou adicional de 
insalubridade, sendo estendido tal regramento para os 
servidores públicos organizados em carreira, não apenas para 
os agentes políticos” (fl. 180). (...) 8. Pelo exposto, conheço do 
agravo, dou-lhe provimento, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 
544 do Código de Processo Civil, e determino a sua conversão 
em recurso extraordinário para submissão ao procedimento de 
repercussão geral. Esta decisão não gera qualquer pretensão, 
expectativa ou antecipação de entendimento sobre a 
constitucionalidade ou não da matéria objeto do recurso 
extraordinário.” (STF, AI 784399, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 
DJe-116, 25/06/2010) 

 
 Espera-se que, no julgamento desse processo, o STF 
afaste a tentativa de burla aos direitos constitucionais dos servidores públicos. 
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 5 – Subsídio e direito adquirido 
       ou vantagens pessoais. 

 
 
 
5.1. Como dito, do ponto de vista jurídico, surge uma 
segunda questão polêmica a partir da implantação do sistema de remuneração 
mediante subsídios, qual seja, a da subsistência ou não das chamadas vantagens 
pessoais, como tais consideradas tanto aquelas decorrentes de direitos adquiridos 
ao longo da carreira pelo servidor quanto aquelas outras, oriundas de decisões 
administrativas e, especialmente, judiciais, em virtude de situações particulares. 
 
 
 
5.2. Neste terreno, diferentemente do que ocorreu quanto às 
chamadas “parcelas constitucionais” devidas aos servidores públicos, formou-se 
quase um consenso no mundo jurídico em torno da possibilidade de que as 
vantagens pessoais ou as diferenças oriundas de decisões judiciais ou 
administrativas podem ser absorvidas pelo novo subsídio. 
 
 Nesse caso, admitida a absorção, a única garantia que 
resta ao servidor é a da irredutibilidade remuneratória: o novo subsídio não 
poderá implicar em redução dos seus ganhos e, se os novos valores forem 
inferiores, o servidor receberá transitoriamente a diferença, até que o valor do 
subsídio alcance ou supere a remuneração anterior, ficando essa diferença 
(chamada de parcela de complementação do subsídio), sujeita apenas a eventuais 
“revisões gerais de remuneração”, segundo as leis federais até aqui aprovadas e as 
Emendas 01 e 02 da COF ao PL 6.613.6 
 
 
 
5.3. A questão tem sido multiplamente discutida pelas 
diversas categorias de servidores que viram implantados subsídios como forma de 
sua remuneração, gerando um grande número de decisões judiciais, que falam por 
si: 
 

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO 
DE LEI. ERRO DE FATO. OCORRÊNCIA. REGIME DE 
SUBSÍDIO. VANTAGEM PESSOAL. ABSORÇÃO. DECESSO 

                                            
6 Anote-se que o descumprimento dessa regra constitucional, que manda revisar a cada ano a 
remuneração de todos os servidores, por um mesmo índice, para fazer frente à corrosão 
inflacionária, vem sendo reiteradamente descumprida pelos sucessivos governos, em praticamente 
todos os níveis da Federação, e as tentativas de obrigar ao seu cumprimento por meio de ações 
judiciais ordinárias ou ações constitucionais no STF, tem sido até aqui infrutífero. 
Lamentavelmente, as revisões gerais anuais têm representado uma verdadeira ficção jurídica para 
os servidores públicos brasileiros.  
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REMUNERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO 
ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PLEITO 
RESCISÓRIO PROCEDENTE. I - O servidor não tem direito 
adquirido à regime jurídico, notadamente aos critérios legais 
embasadores de sua remuneração, restringindo-se, o seu 
direito, à manutenção do quantum remuneratório. Precedentes 
do c. Supremo Tribunal Federal e desta e. Corte Superior. II - 
In casu, a Lei Complementar Estadual nº 71/2000, ao 
converter o sistema de remuneração dos militares 
estaduais em subsídio, absorveu as vantagens pessoais, 
garantindo, contudo, a irredutibilidade do quantum 
remuneratório. Pedido rescisório procedente. (AR 3.593/MT, 
Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado 
em 14/12/2009, DJe 05/02/2010) 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
POLICIAL MILITAR. REMUNERAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO. 
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 127/08 DO MATO 
GROSO DO SUL. SUBSÍDIO. FIXAÇÃO. VANTAGEM 
DENOMINADA INCORPORAÇÃO PM/BM.PAGAMENTO. 
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. OBSERVÂNCIA. 
VALIDADE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TEMPO DE 
SERVIÇO NO POSTO OU GRADUAÇÃO. NÃO 
PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I - A 
jurisprudência deste e. STJ é uníssona em reconhecer não 
existir direito adquirido do servidor a regime jurídico, 
sendo-lhe assegurada, tão-somente, a irredutibilidade de 
vencimentos. II - Observada essa condição, é possível que 
se altere sua composição remuneratória, retirando ou 
alterando a fórmula do cálculo de vantagens, 
gratificações, reajustes etc. III - A Lei Complementar nº 
127/08 do Mato Grosso do Sul determinou o pagamento de 
subsídio aos integrantes da Polícia Militar, reunindo em uma 
só parcela a sua remuneração. IV - Nada obstante, para 
assegurar a irredutibilidade vencimental dos servidores, 
validamente previu, a título de complementação, a 
possibilidade da manutenção do pagamento de parcela 
intitulada "Incorporação PM / BM", antes recebida pelos 
militares. V - O reenquadramento dos militares do Estado do 
Mato Grosso do Sul, conforme os níveis de subsídios fixados 
pela LC nº 127/08, está condicionado ao tempo de efetivo 
exercício na corporação, não se computando, para essa 
finalidade, tempo exercido em outras carreiras. Recurso 
ordinário desprovido. (STJ, 5ª Turma, RMS 30.118/MS, Rel. 
Ministro FELIX FISCHER,  DJe 23/11/2009) 
 
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO 
POR SUBSÍDIO. VANTAGENS PESSOAIS. 
QUINTOS/DÉCIMOS. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 1. O subsídio, termo 
introduzido na Constituição Federal pela EC n. 19/98, 
consubstancia espécie de remuneração, paga em parcela 
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única, sendo vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, prêmio ou verba de representação. 
2.  Esta Corte firmou entendimento de que a lei nova pode 
regular as relações jurídicas com a Administração Pública, 
extingüindo, reduzindo ou criando vantagens, bem como 
determinando reenquadramentos, transformações ou 
reclassificações, não havendo falar em direito adquirido a 
regime jurídico, desde que observada a proteção 
constitucional à irredutibilidade de vencimentos. 3. 
Recurso especial improvido. (STJ, 5ª Turma, REsp 
1099126/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 03/11/2009) 
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA 
DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. "EFEITO 
CASCATA". 1. É incontroverso, em todo o constructo 
doutrinário e jurisprudencial, que o mandamus não admite 
dilação probatória, devendo a prova do alegado direito líqüido 
e certo ser pré-constituída. 2. Pode a lei nova regular as 
relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a 
Administração, extingüindo, reduzindo ou criando 
vantagens, desde que observada, sempre, a garantia 
constitucional da irredutibilidade de vencimentos, não 
havendo falar em direito adquirido a regime jurídico...” 
(STJ, RMS 15295⁄CE, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJ 
16.11.2004). 
 
 
ROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO 
DE SEGURANÇA. LEI ESTADUAL Nº 7.461/2001. 
MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. POLÍTICA DE 
SUBSÍDIOS. VIOLAÇÃO A DIREITO ADQUIRIDO. 
INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM 
REMUNERATÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 
DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os 
servidores inativos têm tão-somente o direito ao cálculo 
de seus proventos com base na legislação vigente ao 
tempo de sua aposentadoria, e à manutenção do seu 
quantum remuneratório, não havendo que se falar na 
preservação dos critérios legais com base nos quais o 
valor foi estabelecido. Não há ofensa à direito adquirido a 
regime de remuneração, quando resguardada a 
irredutibilidade de vencimentos. Precedentes desta Corte 
e do Supremo Tribunal Federal. 2. Na hipótese em comento, 
com a edição da Lei Estadual n.º 7.461/2001, que modificou a 
sistemática de remuneração dos servidores públicos 
estaduais, instituindo a política de subsídios, as parcelas 
relativas aos adicionais por tempo de serviço foram absorvidas 
ou incorporadas aos novos padrões de vencimentos, fato que 
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não representou decesso remuneratório. Ausente a certeza e a 
liquidez do direito vindicado, de forma que, não obstante os 
argumentos lançados na peça recursal, escorreito encontra-se 
o acórdão hostilizado. 3. Recurso conhecido, porém, 
desprovido. (STJ, 5ª Turma, RMS 16.172/MT, Rel. Min. 
LAURITA VAZ, DJ 20/06/2005) 
 

 
 
5.4. Deve-se observar que, a exemplo das diversas leis sobre 
implantação de subsídios, também as Emendas apresentadas ao PL 6313 prévia 
expressamente a referida absorção, conforme transcrição já realizada, embora 
existam rumores de retirada das referidas emendas pelos parlamentares 
proponentes. 
 
 
 
 
 

 6 – Subsídio e processo legislativo.  
       Iniciativa privativa e poder de emenda. 
       Subsídio, carreira e carreira de Estado. 

 
 
 
6.1. Afora as questões de direito material, já analisadas, há 
questões de ordem formal a ser analisadas, que dizem respeito à possibilidade ou 
não de o sistema de remuneração por subsídio ser introduzido mediante emenda 
parlamentar a projeto de lei em tramitação no Congresso e que não previsse tal 
sistema em sua proposta original. 
 
 
 
6.2. Trata-se de examinar, inicialmente, a repartição 
constitucional das iniciativas legislativas em matéria de remuneração do servidor 
público. 
 
 A Constituição estabelece tais competências de modo 
expresso, no plano federal. 
 
 A fixação da remuneração dos membros e servidores do 
Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e do Ministério Público, 
competem, respectivamente, ao Presidente da República, aos Presidentes do 
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao Presidente do Supremo Tribunal e 
dos Tribunais Superiores (dos Tribunais de Justiça no caso dos Estados) e, ainda, 
ao Chefe do Ministério Público, conforme se pode ler dos artigos 51, 52, 61 e 96 e 
127: 
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Art. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: (...) 
IV - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias;  
 
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: (...) 
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus 
serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva 
remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de 
diretrizes orçamentárias;  
 
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. 
§ 1º - São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis 
que: (...) 
II - disponham sobre: 
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
administração direta e autárquica ou aumento de sua 
remuneração; 
(...) 
 
Art. 96. Compete privativamente: 
I - aos tribunais: (...) 
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos 
Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169: 
(...) 
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus 
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem 
como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive 
dos tribunais inferiores, onde houver; 

7
 

 
Art. 127. (...) 
§ 2º Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e 
administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao 
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços 
auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas 
e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei 
disporá sobre sua organização e funcionamento.  
(grifamos) 

 
6.3. A par destas regras, deve ser considerado o 
mandamento do art. 37, X da CF, que trata da reserva legal para fixação ou 
alteração dos estipêndios no serviço público e prevê a revisão geral anual: 

                                            
7 Redação da EC 41/2003. As redações anteriores, porém, já previam igual competência privativa. 
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Art. 37 (...) 
X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata 
o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei 
específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices; 

 
 Comentando o dispositivo, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA 
DE MELLO assevera:  
 

“Assim, o art. 37, X, estabelece que a remuneração dos servidores 
públicos, inclusive sob a forma de subsídio, somente poderá ser 
fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa 
privativa em cada caso. 
Também o art. 61, § 1º, II, “a”, dispõe que a criação de cargos ou 
empregos públicos ou o aumento de suas remunerações (na 
Administração direta e nas autarquias) dependem de lei, de iniciativa 
privativa do Chefe do Poder Executivo [19]. Na esfera do Judiciário a 
iniciativa da lei é, conforme o caso, do STF, dos Tribunais Superiores 
ou dos Tribunais de Justiça, a teor do art. 96, II, “b”, com a redação 
dada pela Emenda Constitucional 41, de dezembro de 2003.”

8
 

(grifamos) 

 
 
 
6.4. Diante da sistemática acima analisada, tem-se que a 
competência é privativa, grosso modo, do “chefe” de cada Poder, excepcionada 
apenas a lei de revisão geral e anual.  
 
 Esta última, embora destinada a todos os servidores de 
todos os Poderes, é de iniciativa reservada ao Chefe do Executivo, como se vê das 
decisões do STF sobre o tema, v.g.: 
  

”CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO 
GERAL ANUAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. I - A 
iniciativa para desencadear o procedimento legislativo 
para a concessão da revisão geral anual aos servidores 
públicos é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo,  
não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão. II - Incabível 
indenização por representar a própria concessão de reajuste 
sem previsão legal. III - Agravo não provido.” (STF, 1ª Turma, 
RE-AgR 421.828, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 
19.12.2006). 

 
 Com efeito, a revisão geral prevista na segunda parte do 
inciso X do art. 37 da CF, embora destinada a todos os membros e servidores e não 

                                            
8 MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 19. ed. S. Paulo: Malheiros, 
2005, p. 256. 
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apenas aos do Executivo, é também ela – e apenas ela – de iniciativa privativa do 
Presidente da República. 
 
 O fundamento racional desta regra reside não apenas na 
finalidade declarada do texto constitucional, de preservar a unicidade de índices, 
mas decorre também do fato de que a revisão geral não importa em aumento ou 
fixação de remuneração ou subsídios (objeto da reserva das iniciativas específicas), 
mas em simples atualização do seu valor de maneira a recompor as perdas 
inflacionárias do período a que se refere. 
 
 
 
6.5. Vista a distribuição das iniciativas de lei sobre fixação ou 
aumento e sobre revisão geral anual dos subsídios ou da remuneração dos 
servidores públicos, cumpre saber se podem tais matérias ser alteradas em 
substância por emendas parlamentares. 
 
 A questão é complexa e acarreta muitas discussões na 
doutrina e na jurisprudência. A solução tende sempre a ser feita mediante a 
ponderação dos casos concretos. Entretanto, na jurisprudência do STF não restam 
dúvidas de que não pode haver emenda que amplie despesa (art. 63, I, da CR/88) 
e, especialmente, no que ora mais interessa, de que a emenda deve manter 
pertinência temática com proposta legislativa, não podendo extravasar seu 
objeto. 
 
 GILMAR FERREIRA MENDES destaca que “o STF 
entende que, a par dessa limitação expressa ao direito de emendar projeto da 
iniciativa reservada do Chefe do Executivo, outra mais deve ser observada, por 
conseqüência lógica do sistema – a emenda deve guardar pertinência com o projeto 
de iniciativa privativa, para prevenir a fraude a essa mesma reserva.” 9 
 

 Neste sentido as decisões do STF: 
 

Servidores da Câmara Municipal de Osasco: vencimentos: teto 

remuneratório resultante de emenda parlamentar apresentada 

a projeto de lei de iniciativa reservada ao Poder Executivo 

versando sobre aumento de vencimentos (L. mun. 1.965/87, 

art. 3º): inocorrência de violação da regra de reserva de 

iniciativa (CF/69, art. 57, parág. único, I; CF/88, art. 63, I)). A 

reserva de iniciativa a outro Poder não implica vedação de 

emenda de origem parlamentar desde que pertinente à 

matéria da proposição e não acarrete aumento de 

despesa: precedentes. (STF, Pleno, RE 134278, Rel. Min. 

SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 12-11-2004 ) 

                                            
9 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de direito constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio 
Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 2. Ed. Ver. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, 
p.877. 
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Exorbitância do poder de emenda parlamentar, pela falta de 

pertinência entre a inovação e o objeto restrito e 

específico do projeto de iniciativa privativa do Poder 

Judiciário (Constituição, art. 96, II, b e d).(STF, Pleno, ADI 

1682, Rel.  Min. OCTAVIO GALLOTTI, DJ 17-05-2002) 

 
 Deste último julgamento, cumpre transcrever trecho do 
Voto do Excelentíssimo Ministro Octavio Gallotti, eis que de importante elucidação 
da questão: 

 

“No projeto de iniciativa exclusiva do Poder Judiciário, voltado 

à disciplina dos Juizados Especiais de Causas Cíveis e das 

Turmas de Recursos, convertido na Lei Complementar nº 77, 

de 12-1-93, foi inserida, por meio de emenda apresentada por 

Deputado estadual, disposição relativa ao critério de remoção 

de magistrados (art. 28). 

O mesmo tornou a suceder em relação ao projeto concernente 

à criação de cargos de Juiz de Direito Substituto de 2º Grau, 

transformando na Lei Complementar nº 122, de 11-7-94, em 

que introduzida regra ampliativa de vantagem funcional. 

Verifica-se, portanto, em uma e outra hipóteses, a exorbitância 

do poder de emenda parlamentar, pela falta de pertinência 

temática entre a inovação e o objeto, de âmbito restrito e 

específico, do projeto de iniciativa privativa do Poder Judiciário 

(art. 96, II, b e d da Constituição Federal).” 

 

 
 
6.6. Fixadas estas premissas, surgem alguns 
questionamentos acerca da situação concreta das emendas aqui comentadas. 
 
 O questionamento que se busca responder diz respeito à 
existência ou não de pertinência em uma proposta de substituição de um regime 
remuneratório de certa categoria de servidores públicos por outro regime 
remuneratório, mediante emenda parlamentar apresentada em projeto de simples 
revisão de valores da estrutura remuneratória vigente.  
 
 Isso se diz não apenas pela clara diferença ontológica 
entre uma proposição de mera revisão ou recomposição estipendiária com uma 
outra proposta de revogação de um regime remuneratório e instituição de outro.  
 
 Note-se que o artigo 39, §4º, ao prever o regime de 
subsídio, subordina sua implantação à observância  não apenas do inciso XI do 
artigo 37 (teto remuneratório), mas também do inciso X do mesmo artigo, que 
remete tanto a instituição quanto a alteração da remuneração dos servidores 
públicos, é claro em remeter à “competência privativa em cada caso”: 
 

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

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 

também, ao seguinte: (...) 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que 

trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou 

alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa 

em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 

mesma data e sem distinção de índices;  

 
 Como se vê, o inciso X menciona duas hipóteses 
distintas de edição de lei específica sobre vencimentos e sobre subsídio na 
Administração: a fixação e a alteração. 
 
 Assim, a questão que se coloca é se em projeto de 
simples alteração (segunda hipótese), pode o parlamentar durante o processo 
legislativo mudar a substância da proposta original, buscando estabelecer a fixação 
(segunda hipótese) de um subsídio absolutamente novo, o que representa 
claramente uma fixação inicial 
 
 Tal raciocínio se aprofunda ainda mais quando se 
percebe que ao pretender tal fixação inicial, a proposta de emenda parlamentar 
não se limita a modificar os vencimentos cuja revisão o Poder Judiciário propôs 
(no exercício de sua competência privativa). Na verdade, a emenda busca revogar 
parcelas remuneratórias previstas em outras leis (sem falar da Constituição), 
que não eram objeto da proposta inaugural! 
 
 Para não ir longe demais, lembre-se que os adicionais de 
insalubridade e periculosidade, ou o adicional noturno, ou, ainda o pagamento de 
horas extras e seu adicional, mais do que constarem na Constituição, são devidos 
aos servidores do Poder Judiciário não por força da lei revisanda (PCS do 
Judiciário), mas sim em decorrência da Lei 8.112/90, que lhes é integralmente 
aplicável. 
 
 Assim, as Emendas, sob esta ótica, estariam buscando 
originariamente afastar a aplicação de normas legais de que o projeto de lei não 
cogitou, extrapolando o âmbito de seus poderes e afrontando a iniciativa privativa 
do Poder Judiciário, constitucionalmente prevista. 
 
 
 
6.7. Outro aspecto a ser sopesado é o que diz respeito à 
vinculação constitucional (explícita) entre a possibilidade de instituição do subsídio e 
estar o cargo organizado em carreira, e, ainda, entre a vinculação (implícita) entre 
o subsídio e as chamadas carreiras típicas de Estado. 
 
 Ora, os servidores do Poder Judiciário não constituem 
propriamente uma carreira, mas ocupam três espécies de cargos (que de maneira 
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inusitada são ditos na Lei 11.416/06 como representantes, cada qual, de uma 
carreira). Tanto é assim que proposta elaborada no âmbito da Comissão 
Interdisciplinar do Supremo Tribunal Federal, previa a correção desta incongruência 
da Lei 11.416, passando a tratar formalmente os três cargos efetivos objeto daquele 
diploma como integrantes de uma carreira e determinando desde logo que se 
formasse um Conselho  Consultivo que passasse a tratar da efetivação de uma 
verdadeira carreira dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário: 

 

Art. 1º Os arts. 11, 13, 18 e 28 da Lei nº 11.416, de 15 de 
dezembro de 2006, passam a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 11. A remuneração dos cargos de provimento efetivo da 
Carreira dos Quadros de Pessoal do Poder Judiciário é 
composta pelo Vencimento Básico do cargo, pela Gratificação 
de Atividade Judiciária – GAJ e pela Gratificação de 
Representação, acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei.  
(...)  
§ 2º Ao servidor integrante da Carreira de que trata esta Lei e 
ao cedido ao Poder Judiciário, investidos em Cargo em 
Comissão, é facultado optar pela remuneração de seu cargo 
efetivo ou emprego permanente, acrescida de 55% (cinqüenta 
cinco por cento) dos valores fixados no Anexo III desta Lei.  
(...) 
Art. 3º Fica criado o Conselho Consultivo da Carreira 
Judiciária, ao qual compete realizar estudos, discutir e propor 
diretrizes relacionadas ao aperfeiçoamento da carreira e a 
aplicação dos institutos de que trata esta Lei.  
§ 1º A Administração do Supremo Tribunal Federal, do 
Conselho Nacional de Justiça, dos Tribunais Superiores, do 
Conselho da Justiça Federal, do Conselho Superior da Justiça 
do Trabalho, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 
Territórios e das entidades sindicais, indicará um membro 
titular e um suplente, servidores efetivos da carreira, para 
compor o Conselho de que trata este artigo, na forma do 
regulamento.  

 
 Não se pode esquecer o fato de que são múltiplos os 
cargos objeto da Lei 11.416/06 (de nível superior, de nível técnico e de nível 
auxiliar), o que em oportunidades anteriores já levou o STF a recusar o 
encaminhamento de propostas legislativas que os tratassem como carreira típica de 
Estado. 
 
 Demais disso, cada um dos cargos é composto de 
maneira eclética, de modo que subsistem dentro de uma mesma denominação 
cargos públicos absolutamente distintos, com conteúdo ocupacional diverso. Por 
exemplo, no Analista Judiciário, coexistem os Oficiais de Justiça e os Analistas 
propriamente ditos (dentro destes, os da área judiciária e da área administrativa). 
Tudo isso dificulta claramente a identificação de uma verdadeira carreira e também 
a caracterização de uma carreira típica de Estado. 
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 Mesmo que a matéria não tenha sido aprofundada na 
oportunidade, não se pode esquecer que ao deferir Medida Cautelar contra a lei do 
Estado do Maranhão que levava o conjunto do funcionalismo daquele estado para o 
regime de subsídio, o STF passou a cogitar da existência de uma limitação 
constitucional implícita à implantação do regime de subsídio. 
 
 Não é qualquer cargo público que deve ser remunerado 
por esse sistema. É preciso que haja uma justificação plausível para sua 
implantação, que guarde alguma pertinência com a inserção da categoria de 
servidores atingida no funcionamento do serviço público e com as atribuições por 
ela desempenhadas, como se vê do voto proferido pelo Min. AYRES BRITTO: 
 

O SENHOR MINISTRO CARLOS BRITTO – Sra. Presidente, 
também entendo, com o Relator, que estão presentes o fumus 
boni iuris, a plausibilidade do pedido cautelar. Entendo 
também presente, em complemento, o periculum in mora, 
porque, pelo menos prima facie, as carreira do Estado, 
concebidas pela Constituição como remuneradas por um 
sistema novo de subsídio, por definição, inadmitem uma 
generalização, como se fez agora na lei adversada. Ou 
seja, o sistema de subsídio é para carreiras de Estado que 
correspondam àquela definição doutrinária de núcleo 
essencial – redundantemente, porque, se é núcleo, já é 
essencial. Mas se diz assim que são cargos e funções 
estratégicas de Estado. (STF, Pleno, ADI-MC 3923/MA, em 

16.08.2007, voto convergente do Min. AYRES BRITTO).  
 
 

 
6.8. Assim, também sob a ótica da carreira (requisito explícito) 
e da carreira típica de Estado, é questionável a viabilidade constitucional das 
Emendas apresentadas na COF pela implantação do subsídio como meio de 
remuneração dos servidores do Poder Judiciário. 
 
 
 
 
 

 7 – Conclusões. 

 
 
 
7.1. Antes de encerrar, é pertinente registrar que a categoria 
de agentes públicos há mais tempo remunerada mediante subsídio tem buscado, de 
certo modo, “flexibilizar” tal sistema remuneratório, diante das dificuldades práticas 
geradas por sua implantação. 
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 Como se sabe, os Magistrados, que tiveram implantado o 
subsídio no ano de 2005, batem-se presentemente pela aprovação no Congresso 
de uma Proposta de Emenda Constitucional que (a) restabelece o Adicional de 
Tempo de Serviço e (b) exclui as verbas indenizatórias do teto remuneratório 
previsto na Constituição (PEC 210/2007). A magistratura também busca atualmente 
restabelecer, por algum modo, o direito a reajustes anuais automáticos (PL 
7749/2010), como modo de minorar aquilo que suas lideranças avaliam como 
perdas geradas pela rigidez do sistema de subsídio. 
 
 
 
7.2. Passando as conclusões, tem-se que a Constituição 
prevê dois sistemas distintos de remuneração no serviço público: mediante 
vencimentos ou mediante subsídios. 
 
 Os vencimentos compõem-se de diversas parcelas, 
destinadas à contraprestação dos variados aspectos do trabalho desenvolvido pelo 
servidor público. O subsídio, ao contrário, representado por uma única parcela, 
destina-se à remuneração global dos servidores e agentes públicos, sem abrir 
espaço para atender especificidades do modo de realização do trabalho de cada 
um. 
 
 A remuneração por subsídio é obrigatória para os 
agentes públicos (Presidente da República, Deputados, Magistrados, etc.) e para 
determinadas categorias de servidores públicos (Advocacia da União, Defensoria 
Pública, servidores policiais, entre outros). Para os demais servidores públicos a 
remuneração por subsídio é meramente facultativa. 
 
 
 
7.3. Quanto aos problemas jurídicos emergentes da 
implantação do sistema de remuneração por subsídio, surgem dois 
desdobramentos. 
 
 Embora a doutrina entenda que devam ser respeitadas 
as “verbas constitucionais” do art. 7º, estendidas aos servidores pelo art. 39, §3º, da 
CF, as leis de implantação têm determinado sua absorção pelo subsídio e os 
Tribunais têm-na entendido viável. A matéria, porém, deverá ser objeto de 
manifestação definitiva do STF, pois já foi suscitada Repercussão Geral em 
Recurso Extraordinário sobre o ponto, onde se espera que seja sanada tal agressão 
aos limites mínimos de proteção ao trabalho, estabelecidos na Constituição. 
 
 Os direitos adquiridos e as vantagens pessoais já não 
suscitam grandes debates. Apesar de persistirem demandas judiciais, há um quase 
consenso no sentido de que podem ser absorvidos pelos subsídios, respeitada 
apenas a irredutibilidade de vencimentos, o que é lamentável. Anota-se que se os 
vencimentos antigos forem superiores ao subsídio, a diferença será paga ao 
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servidor transitoriamente, até que o valor do subsídio alcance a mesma expressão 
nominal.  
 
 Finalmente, existem questionamentos sobre a 
constitucionalidade das Emendas apresentadas ao PL 6.613/09, seja por 
desbordarem o objeto da proposição original e com isso agredirem a iniciativa 
privativa constitucionalmente firmada, seja pela eventual inadequação da proposta 
ao formato atual da “carreira” dos servidores do Poder Judiciário e da sua 
classificação ou não como carreira típica de Estado. 
 
 
 
7.4. Estas as anotações que a Assessoria Jurídica Nacional 
passa à consideração da Diretoria Executiva da FENAJUFE. 
 
 
 Brasília, 27 de agosto de 2010. 
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