
Comparação com outros órgãos

InstItuIção	 Recebem 13º saláRIo

assembleIa
Além do 13º, os deputados ganham ainda o 14° (também em dezembro) e o 15° (fevereiro). O subsí-

dio dos deputados é de R$ 20.042,34. O 13° salário é proporcional à assiduidade nas sessões.

JudIcIáRIo
O pagamento para os magistrados é feito com base em quatro faixas salariais. A mais baixa, de juiz 

de entrância inicial, é de R$ 17.581,75. A mais alta, de desembargador, é de R$ 24.117,62.

mInIstéRIo 
PúblIco

O pagamento para promotores e procuradores é feito com base em quatro faixas salariais. A mais bai-
xa, de promotor de entrância inicial, é de R$ 17.581,75. A mais alta, de procurador, é de R$ 24.117,62.

defensoRIa 
PúblIca 

O pagamento para defensores é feito com base em quatro faixas salariais. A mais baixa é de  
R$ 17.581,75 e a mais alta é de R$ 24.117,62.

tRIbunal 
de contas

Os conselheiros recebem o 13° salário no final do ano. O subsídio mensal é de R$ 24.117,62.

l Paraná – Secre-
tários recebem o 13° 
salário. O subsídio é de  
R$ 18,7 mil.

l Santa Catarina 
– Secretários recebem o 
13° salário. O subsídio é 
de R$ 10 mil.

l São Paulo – Secre-
tários recebem o 13° 
salário. O subsídio é de 
R$ 15 mil.

l Até o governo de Yeda Crusius 
(PSDB), o secretariado recebia  
R$ 6,1 mil, salário considerado 
baixo em relação aos outros pode-
res. O chefe do Executivo também 
tinha um vencimento menor em 
comparação com outros órgãos,  
R$ 7,1 mil.

l O aumento para governador, vice e 
secretários foi um tema em debate no 
governo Germano Rigotto (2003-2006), 
mas o peemedebista rejeitou propostas 
que alterariam os seus vencimentos.

l Em 2008, a governadora demonstrou 
incômodo em relação ao padrão sala-
rial. Um dos argumentos era de que se 
tornava difícil levar para o secretariado 
um profissional que receberia um salá-
rio maior na iniciativa privada.

l Após aval dos deputados a um pro-
jeto encaminhado pela presidência da 
Casa, a governadora passou a ganhar  
R$ 17.347,14, e os secretários e o vice, 
R$ 11.564,76 – salários mantidos até 
hoje. Em 2010, o governo aprovou o pa-
gamento de férias para o secretariado.

em outRos estados ReaJuste e féRIas

PGe A Procuradoria-Geral do Estado paga aos procuradores 13º salário de acordo com quatro faixas sa-
lariais. A mais baixa é de R$ 17.581,75 e a mais alta é de R$ 24.117,62.


