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Corregedoria Nacional de Justiga

PROVIMENTO N. , DE OS DE DEZEMBRO DE 2017.

Estabelece diretrizcs gcrais para o pagamento
dos subsi'dios dos magislrados brasileiros sob a
jiirisdigao do Conselho Nacional de Justi^a.

O CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTICA, usando de suas atribuitoes
legais c regimentals e

CONSIDERANDO a competencia do Conselho Nacional de Justi9a de controlar
a atuapao administrativa e financeira do Poder Judiciario (art. 103-B, § 4^ da Constilui^ao
Federal);

CONSIDERANDO a competencia da Corregedoria Nacional de Justiga de
expedir rcconienda^oes. provimentos. instruQoes. orienta^oes e outros atos normativos (art. 8°,
X. do Regimento Intcrno do Conselho Nacional de Justi^a e art. 3". Xi. do Rcgulamento Geral
da Corregedoria Nacional dc Jusli^a);

CONSIDERANDO a previsao conslitucional de fixac^ao dc subsidies em parcela
unica para os magistrados do Podcr Judiciario brasilciro (art. 39, § 4°, da Constitui^ao Federal);

CONSIDERANDO a previsao legal dos vencimentos e vantagens pecuniarias
dos magistrados do Poder Judiciario brasilciro (art. 61 e seguintes da Lei Complementar n. 35,
dc 14 de marfo de 1979 - LOMAN):

CONSIDERANDO a ncccssidade de padroni^a^ao e uniformiza9ao das
remunera9oes dos magistrados do Podcr Judiciario brasilciro sob a jurisdigao do Conselho
Nacional de Jusli9a:

CONSIDERANDO a disparidadc dc nomenclaturas das remunera9oes dos
magistrados. bem como a falta de transparcncia nos poriais dos tribunais;

CONSIDERANDO a ncccssidade de atua9ao do Conselho Nacional de Justi9a
no controle previo da remunera9ao dos magislrados:

CONSIDERANDO o estudo rcalizado pelo grupo de trabalho instituido pela
Corregedoria Nacional dc Jusli9a (Poriaria n. 41 dc 18 de novembro de 2016).

RESOLVE:

Art. 1° Estabelecer diretrizes gcrais para o pagamento dos subsidies dos
magistrados brasileiros sob a jurisdiv'ao do Conselho Nacional de Justi9a.



Art. 2° O subsi'dio dos magisirados brasileiros corresponde ao pagamenlo de
parcela unica, sendo vcdado o acrescimo de qualquer gratifica^ao. adicional, abono, premio,
verba dc representa^ao ou oulra cspecie remuneratoria.

Art. 3° 0 pagamento de qualquer verba remuneratoria ou indenizatoria nao
previsla na LOMAN so podera ser realizado apos aulorizacjao previa do Conselho Nacional de
Justifa.

§ 1° 0 pagamento de qualquer nova verba remuneratoria ou indenizatoria
prevista ou nao na LOMAN, seja a que titulo for ou rubrica, so podera ser realizado na Ibrma
do capur desle artigo.

§ 2° 0 pagamenlo de valores retroaiivos de qualquer verba remuneratoria ou
indenizatoria prevista ou nao na LOMAN so podera ser realizado na forma do capul deste
artigo.

§ 3° Os tribunals enviarao pcdido de autoriza^ao devidamente instruido com
copia integral do procedimenlo administralivo quo reconheceu a verba c o valor devido.

§ 4° 0 pcdido dcve ser protocolado via Processo Judicial clctronico - PJe e
enderev'ado a Corregedoria Nacional de Justifa como pedido dc providencias com a rubrica
"pagamento de subsidies a magistrados".

Art. 4° O pagamento de qualquer verba remuneratoria ou indenizatoria. quando
autorizada pelo Conselho Nacional de Jusli^a. so podera ocorrcr apos publica^ao do ato que
reconheceu o direito pelo orgao administralivo no diario oflcial do tribunal.

Paragrafo unico. Os tribunals deverao publican na pagina do portal de
transparcncia. destaque rcferente ao pagamento das verbas autorizadas pelo Conselho Nacional
de Justi^a.

Art. 5" Nao sc aplica o prcscnte nrovimento ao pagamenlo de verba
remuneratoria ou indenizatoria prevista na Resolinpao C^J n. 133. dc 21 de junho dc 2011.

Paragrafo unico. O pagamento de valo^~ retruaiivoso^qualqucr verba
remuneratoria ou indenizatoria previsla na Rcsoluipao CNJn. 133/201 1 sp/^xidera ser cfetuado
na forma do capui do art. 3° do presente provimenio. \

Art. 6° Este provimento entra em vigor na data de^ publica^ao.
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