
Prezado(a) Senhor(a),

Informamos que na data de ontem (24/08) foram juntadas nos autos da ADI n.º 7222 em 
tramitação no Supremo Tribunal Federal – STF, as informações prestadas pela Presidência da 
República, Senado Federal e pela Câmara dos Deputados, conforme requisitado pelo ministro 
Barroso. Destacamos, que até o presente momento, NÃO HOUVE QUALQUER ANÁLISE SOBRE 
A LIMINAR PLEITEADA pela CNSaúde.

Como já era esperado, as 3 (três) manifestações buscaram dar validade constitucional à Lei nº 
14.434/22, MAS SEM APRESENTAR NOVOS ARGUMENTOS JURÍDICOS RELEVANTES.

A Presidência da República apenas reforçou a legalidade da lei e anexou parecer da Consultoria 
Geral da União reconhecendo que havia vício de iniciativa. No entanto, para combater o vício de 
iniciativa que eles reconhecem, alegaram não se tratar de um aumento de remuneração, mas 
sim de “estabelecimento de patamar mínimo remuneratório”. Essa é a única novidade 
apresentada, mas que não se sustenta em pé, obviamente, pois ao obrigar o setor público e 
privado a seguir o novo patamar mínimo, o aumento da remuneração é evidente.

Por fim, a Consultoria Geral acabou por reconhecer que o legislador tentou “corrigir” os vícios 
de inconstitucionalidade, mas ignoraram que a jurisprudência do STF não admite a 
constitucionalização superveniente.

Já a Câmara dos Deputados tentou se justificar alegando que criou Grupo de Trabalho para 
avaliar os custos (mas só não mencionou que os parlamentares ignoraram os resultados obtidos 
pelo próprio Grupo!) e sequer rebateu o argumento de que não havia dotação orçamentária 
para custear as despesas criadas, o que reforça, ainda mais, nossos argumentos.

Por fim, o Senado Federal elaborou uma peça com uma qualidade um pouco superior as outras 
duas apresentadas, mas também abordou o conceito de constitucionalização superveniente, 
promovido pela Emenda Constitucional n.º 124/2022. Contudo, a jurisprudência do STF, 
conforme já mencionamos acima, não admite tal iniciativa.

Agora, os autos foram remetidos à Advocacia Geral da União para parecer em 3 (três) dias úteis, 
sendo posteriormente encaminhados ao Procurador Geral da República, para que também 
apresente suas considerações em 3 (três) dias úteis.

Somente após o transcurso do prazo de 6 dias úteis (3 + 3) para tais manifestações é que o 
processo retornará ao gabinete do ministro Barroso para apreciação da liminar.

A nosso sentir as informações apresentadas reforçaram a existência das inconstitucionalidades 
identificadas na inicial, já que não foram apresentados novos elementos aptos a combater os 
argumentos contidos na ADI 7222. Assim, reforçamos nossa confiança quanto ao deferimento 
do pedido de liminar pelo ministro Barroso ou pelo próprio Plenário do STF.
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