
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS CATARINENSES – AMC, por seu 

Presidente, abaixo assinado, Juiz PAULO RICARDO BRUSCHI, vem, por intermédio deste, 

com o respeito e acatamento devidos, requerer a Vossa Excelência seja a proposta a 

seguir formulada, de alteração do Estatuto da Magistratura do Estado de Santa Catarina, 

submetida à apreciação do colendo Órgão Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, 

para posterior encaminhamento à augusta Assembléia Legislativa Estadual, acaso 

aprovada pela maioria absoluta dos eminentes Desembargadores que integram o Órgão 

deliberativo máximo desta Corte. 

 

De início, destaca-se que o pleito se justifica não só diante das 

constantes preocupações dos magistrados em relação a eventual supressão do auxílio 

moradia, mas também, e principalmente, como medida de justiça, de forma a valorizar 

cada vez mais a Justiça de Primeiro Grau e o Poder Judiciário Catarinense em sua 

plenitude. 



 

 

Atente-se que, da forma como estruturada a carreira da Magistratura 

Estadual Catarinense, vislumbra-se uma distorção constante tendo-se por parâmetro a 

Magistratura Federal, porquanto, naquela, os Juízes Substitutos, por força de uma carreira 

alicerçada em apenas duas premissas – Juiz Substituto e Juiz Titular – percebem um valor 

idêntico aos Juízes de Entrância Especial da carreira Estadual. O mesmo se diga em 

relação à Justiça Trabalhista, outro órgão especializado da Justiça Federal Brasileira. 

 

Não obstante, conforme se abstrai das atas das Coordenadorias desta 

entidade, que representam o sentimento de toda a Magistratura de Primeiro Grau de 

nosso Estado, é unânime a postulação quanto a redução do aludido percentual – cópias 

anexas –  (doc.2), mormente neste momento de cobranças e de incertezas por que passa 

a política salarial da classe, trazendo aflição desnecessária e que indubitavelmente atenta 

contra a independência de nossos Magistrados, que não têm poupado esforços em 

demonstrar e elevar o valor da Magistratura Barriga Verde no cenário nacional. 

 

Aliado a isso, a Constituição da Republica determina em seu art. 93, V, o 

seguinte escalonamento remuneratório na carreira da magistratura nacional, in verbis: 

 

Art. 93. (...). 

 

V – o subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores 

corresponderá a noventa e cinco por cento do subsidio mensal 

fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os subsidio 

dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, em 



 

nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da 

estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e 

outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, 

nem exceder a noventa e cinco por cento do subsidio mensal dos 

Ministros dos Tribunais Superiores, obedecendo, em qualquer caso, 

o disposto nos arts. 37, XL, e 39, § 4°. 

 

Assim, a diferença entre as entrâncias não poderá ser inferior a 5% nem 

superior a 10%, o que efetivamente é observado por esta egrégia Corte de Justiça. 

 

A par disso, a diferença entre os subsídios de um Ministro do Supremo 

Tribunal Federal para outro do Superior Tribunal de Justiça é de 5%. 

 

No mesmo sentido, a diferença entre os subsídios de um Ministro do 

Superior de Justiça para um Desembargador de Tribunal de justiça dos Estados ou do 

Distrito Federal ou mesmo para um juiz de Tribunal Regional Federal é também de 5%. 

 

O mesmo percentual de 5%, diga-se, também é seguido entre os 

Tribunais Superiores das Justiças Militar e Trabalhista e seus respectivos Tribunais 

Regionais. 

 

De igual maneira, colhe-se o que ocorre, em alguns casos, no 1° grau de 

jurisdição. 

 



 

Na justiça Militar a diferença entre o subsidio de um Juiz-Auditor 

Substituto igualmente é de 5%. O mesmo se observa na Justiça Trabalhista, onde a 

diferença entre os subsídios de um Juiz do Trabalho e um Juiz do Trabalho Substituto 

também observa o percentual de 5%. Idêntica é a política aplicada na Justiça Federal, a 

qual observa o mesmo diferencial entre os substitutos dos cargos de Juiz Federal e Juiz 

Federal Substituto, ou seja, da mesma forma 5%. 

 

Aduza-se, por oportuno, que a Magistratura Estadual de nosso País, ante 

as agruras que a carreira enfrenta, tem procurado se estruturar estabelecendo a diferença 

do percentual em 5%. Para tanto, anexa-se quadro (doc.3) que evidencia os percentuais 

de entrância para entrância e o cargo de Desembargador em todos os entes federados, 

esclarecendo que em apenas dez deles é que remanesce a diferença em 10 pontos 

percentuais. Há notícias, porém, que, igualmente em tais Estados, a luta associativa se 

desenvolve visando a redução do aludido percentual, o que evidencia um objetivo 

comum, qual seja, o da busca incansável pela valorização da Magistratura dos Estados. 

 

Anote-se, porém, que o Estado de Sergipe está com 9%, porém com 

redução anual gradativa de 1% até chegar a 5%. 

 

Ademais, os Estados do Acre e do Amazonas, conforme informações das 

respectivas associações, estão com programação para já no segundo semestre deste ano 

também reduzirem para 5% a diferença, visto contarem já com proposta legislativa em 

trâmite. 



 

Importante registrar que todos os Estados da Região Sudeste já 

estabeleceram o percentual de 5% e, com exceção do Mato Grosso, todos os Estados da 

Região Centro-Oeste e o Distrito Federal também adotam a diferença de 5%. 

 

Diante disso, se é certo que o Judiciário é único no Brasil, sujeitando-se 

aos mesmos princípios e regras, também é certo que seus membros devem ser 

reconhecidos de forma isonômica. 

 

O Poder Judiciário é nacional e, portanto, não deve haver discriminação 

remuneratória, nem tampouco do valor do subsídio entre as magistraturas estaduais. 

 

A propósito, o Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho 

Nacional de Justiça Ministro Cezar Peluso já se manifestou favoravelmente a não 

distinção entre os subsídios dos membros do Poder Judiciário, no julgamento da Medida 

Cautelar da ADIn n. 3854-1 em que se discutia a possibilidade de diferença de teto 

remuneratório entre as magistraturas federal e estaduais: 

 

Ementa: 

MAGISTRATURA. Remuneração. Limite ou teto remuneratório 

constitucional. Fixação diferenciada para os membros da 

magistratura federal e estadual. Inadmissibilidade. Caráter nacional 

do Poder Judiciário. Distinção arbitrária. Ofensa à regra 

constitucional da igualdade ou isonomia. Interpretação conforme 

dada ao art. 37, inc. XI, e  12, da CF. Aparência de inconstitucionalidade 

do art. 2º da Resolução nº 13/2006 e do art. 1º,  único, da Resolução nº 



 

14/2006, ambas do Conselho Nacional de Justiça. Ação direta de 

inconstitucionalidade. Liminar deferida. Voto vencido em parte. Em 

sede liminar de ação direta, aparentam inconstitucionalidade 

normas que, editadas pelo Conselho Nacional da Magistratura, 

estabelecem tetos remuneratórios diferenciados para os membros 

da magistratura estadual e os da federal. (STF. Pleno. MC/ADIn n. 

3854-1, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28.02.2007 – grifos nossos). 

 

Por pertinente, nos parece de bom alvitre transcrever ainda trecho do 

voto do eminente Ministro Cezar Peluso: 

 

“Se a Constituição da República estipula idênticos princípios e 

normas fundamentais para modelagem de todas magistratura, com 

plena abstração das várias categorias de Justiça à que estejam seus 

membros vinculados, sobretudo no delicado tema de disciplina dos 

subsídios (art. 93, inc. V), não se descobre, dentre todas as razões 

passíveis de serem consideradas em termos de valoração e 

argumentação jurídico-normativa, nenhuma que seja suficiente 

para fundamentar e justificar permissão para tão desconcertante 

desigualdade no seio da mesmíssima instituição de caráter nacional 

e unitário. Se, para usar a terminologia do texto constitucional 

mesmo (art. 93, V), a mera diversidade das respectivas categorias da 

estrutura judiciária nacional não legitima, como critério teórico de 

diferenciação, quebra do modelo unitário de escalonamento 

vertical dos subsídios dos magistrados, válido em nível federal e 



 

estadual, então não pode tampouco, como razão suficiente, 

legitimar fratura do modelo quanto a um aspecto secundário da 

temática dos vencimentos, que é o limite máximo da remuneração! 

(...) 

Essa heterogeneidade fere de imediato a percepção vulgar e 

intuitiva de que a exigência de igualdade como valor universal não 

suporta tratamento desigual de pessoas em condições objetivas 

substancialmente idênticas, como a dos magistrados, que, embora 

pertencendo a ramos distintos da mesma estrutura judiciária, 

desempenham iguais funções, debaixo de um só estatuto de âmbito 

nacional, que lhes dita regras iguais de garantias, vantagens e 

restrições. E, no mundo jurídico, que assume e incorpora o valor da 

igualdade como objeto de um direito primário de ordem 

constitucional, agride as regras da isonomia, enquanto se revela 

produto de uma decisão legislativa que, destituída de razão 

suficiente, é, em todos os sentidos, materialmente arbitrária”. 

(grifamos). 

 

Repisam-se uma vez mais as palavras do Ministro Cezar Peluso: 

 

“Se, para usar a terminologia do texto constitucional mesmo (art. 

93, V), a mera diversidade das respectivas categorias da estrutura 

judiaria nacional não legitima, como critério teórico de 

diferenciação, quebra do modelo unitário de escalonamento 



 

vertical dos subsídios dos magistrados, válido em nível federal e 

estadual (..)”. 

 

Assim, inexiste justificativa para a manutenção da diferença entre as 

entrâncias da forma como estipulada por essa egrégia Corte, a destoar o Poder Judiciário 

Catarinense do cenário nacional, razão da proposta de alteração do § 1º, do artigo 14, da 

Lei Complementar nº 367, de 07 de dezembro de 2007. 

 

“Art. 14. (...) 

 

Parágrafo Único. Os subsídios mensais dos Juízes de Direito de Entrância 

Especial, de Entrância Final, Entrância inicial e dos Juízes Substitutos corresponderão, 

respectivamente, a noventa e cinco inteiros, noventa inteiros e vinte e cinco centésimos, 

oitenta e cinco inteiros e setenta e quatro centésimos e oitenta e um inteiros e quarenta 

e cinco centésimos por cento do subsídio mensal de Desembargador, igualmente 

reajustados na mesma proporção e época”. 

 

Assim, ante tais argumentos, confia esta entidade que Vossa Excelência, 

na condução do Poder Judiciário Catarinense, exemplo de pioneirismo e vanguarda no 

trato e no respeito à coisa pública e aos administrados, acolha esta legítima postulação 

dos Magistrados de Primeiro Grau, vez que significa um tratamento, pode-se dizer, mais 

isonômico à Magistratura Federal. 

 

Certo de vosso pronto e costumeiro acolhimento, aproveito o ensejo 

para reiterar protestos da mais elevada estima e distinta consideração. 



 

 

Atenciosamente. 

 

Paulo Ricardo Bruschi 

Presidente  


