
 
 

EXMO SR. MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

WAGNER DE JESUS FERREIRA, brasileiro, casado, servidor público 

estadual, portador da CI – MG-8.461.468, inscrito no CPF sob o n.036.996.816-61, 

Título de Eleitor nº 132592260264, residente e domiciliado na Rua Radialista Waldir 

Gonçalves, 17, Céu Azul, CEP: 31.578-570, Belo Horizonte/MG, em pleno gozo de 

seus direitos políticos, vem, respeitosamente, perante V. Exa., por seus Procuradores 

abaixo assinados, propor a presente: 

 

AÇÃO POPULAR  

 

em face: 

 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, com endereço à SEPN 514 – 

Bloco B – Lote 7 – Asa Norte, Brasília-DF, CEP:  70760-542; 

 da UNIÃO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, que deverá 

ser citado na pessoa do Sr. Advogado-Geral da União, com endereço no Ed. Sede 

I - Setor de Autarquias Sul - Quadra 3 - Lote 5/6, Ed. Multi Brasil Corporate - 

Brasília-DF, CEP 70.070-030; 

 



 
 

  do ESTADO DO ACRE, pessoa jurídica de direito público interno, que deverá 

ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Acre, endereço na Av. Getúlio 

Vargas, 2852, Bosque, CEP: 69.900-589 - Rio Branco/AC; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE, 

com endereço na Rua Tribunal de Justiça, s/n. Via Verde. 

69.915-631 - Rio Branco-AC; 

 

  do ESTADO DE ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Alagoas, endereço na Av. 

Assis Chateaubriand, 2.578, Prado, CEP.: 57010-070 – Maceió/AL; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

ALAGOAS, com endereço na Praça Marechal Deodoro da Fonseca, 319, CEP: 

57020-040 - Maceió/AL; 

 

  do ESTADO DO AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Amapá, endereço na Rua 

Eliezer Levy nº 1157, Centro, CEP:68906-460 – Macapá/AP; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAPÁ, com endereço Rua General Rondon, 1295 - Bairro do Trem, CEP: 

68906-390 - Macapá/AP; 

 

 



 
 

 do ESTADO DO AMAZONAS, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Amazonas, endereço na 

Rua Emílio Moreira, nº 1308 - Praça 14 de janeiro, CEP: 69.020-040 – 

Manaus/AM; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, com endereço na Av. André Araújo, s/nº - Aleixo, CEP: 69060-

000 - Manaus/AM; 

 

 do ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, que deverá 

ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral da Bahia, endereço na Avenida 

Centro Administrativo da Bahia, 370 - CAB, CEP: 41745-005 – Salvador/BA; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 

BAHIA, com endereço na 5ª Avenida, 560 - Centro Administrativo da Bahia, 

CEP: 41746-900 - Salvador/BA; 

 

  do ESTADO DO CEARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Ceará, endereço na Av. 

Barão de Studart, 505, Meireles, CEP: 60.120-013 – Fortaleza/CE; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

CEARÁ, com endereço no Centro Administrativo Governador Virgílio Távora - 

B. São José do Cambeba, Palácio da Justiça, CEP: 60839-900 - Fortaleza/CE; 

 



 
 

  do DISTRITO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Distrito Federal, endereço 

em SAM, Bloco I, Ed. Sede - Asa Norte, CEP: 70620-000  - Brasília – DF; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com endereço na Praça do Buriti, 

s/n - Palácio da Justiça - 2º andar, CEP: 70094-900 - Brasília/DF; 

 

 do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pessoa jurídica de direito público 

interno, que deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Espírito 

Santo, com endereço na Av. Nossa Sra. da Penha, 1590 - Barro Vermelho, Vitória 

- ES, CEP: 29057-550; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO, com endereço na Rua Desembargador Homero Mafra, s/nº - 

Enseada do Suá, CEP: 29055-221 - Vitória/ES; 

 

  do ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, que deverá 

ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Goiás, com endereço na Praça Dr. 

Pedro Ludovico Teixeira, nº 03, Setor Central, Goiânia-GO, CEP.: 74.003-010; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

GOIÁS, com endereço na Av. Assis Chateaubriand Nº 195 Setor Oeste Goiânia-

GO, CEP:74130-012 ; 

 



 
 

 do ESTADO DO MARANHÃO, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Maranhão, com endereço 

na  Av. Presidente Juscelino Kubitschek, Lt. 25, Quadra 22, Quintas do Calhau, 

CEP: 65072-280, São Luís/MA; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MARANHÃO, com endereço na Praça Pedro II, s/n - Palácio da Justiça, CEP: 

65010-450 - São Luís/MA; 

 

  do ESTADO DO MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público interno, 

que deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Mato Grosso, com 

endereço na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n°27, Bairro Duque de 

Caxias, CEP: 78043-263, Cuiabá/MT; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, com endereço no Centro Político Administrativo - Caixa Postal 1071 - 

78050-970 - Cuiabá/MT; 

 

 do ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, pessoa jurídica de direito 

público interno, que deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Mato 

Grosso do Sul, com endereço na Av. Desembargador José Nunes da Cunha, 

Parque dos Poderes - bloco IV, CEP: 79031-310, Campo Grande/MS; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO DO SUL, com endereço no Parque dos Poderes, 263, CEP: 79031-092 

- Campo Grande/MS; 



 
 

 

 do ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público interno, 

que deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Minas Gerais, com 

endereço na Rua Espírito Santo, nº 495 - Centro 

30160-030, Belo Horizonte/MG; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS, com endereço Av. Afonso Pena, 1420 - Palácio da Justiça - CEP: 

30130-005 – Belo Horizonte/MG; 

 

 do ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, que deverá 

ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Estado do Pará, com endereço na 

Rua dos Tamoios, 1671, Batista Campos, CEP: 66.025-540, Belém/PA; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, 

com endereço Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro Souza, CEP: 66.613-

710 - Belém/PA; 

 

  do ESTADO DA PARAÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Estado da Paraíba, com 

endereço na Av. João Machado, 394 - Centro, CEP: 58013-520, João Pessoa/PB; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA 

PARAÍBA, com endereço na Praça João Pessoa, s/n – Centro, CEP: 58031-902 - 

João Pessoa/PB; 

 



 
 

  do ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral do Estado do Paraná, com 

endereço Rua Paula Gomes, 145, CEP: 80510-070, Curitiba/PR; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 

PARANÁ, com endereço no Centro Cívico - Palácio da Justiça - 1º andar, CEP: 

80530-912 - Curitiba/PR; 

 

  do ESTADO DE PERNAMBUCO, pessoa jurídica de direito público interno, 

que deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Estado de 

Pernambuco, com endereço na Rua do Sol, 143, Santo Antônio, CEP: 50.010-470, 

Recife/PE; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO, com endereço na Praça da República, s/n, CEP: 50010-040 - 

Recife/PE; 

 

  do ESTADO DO PIAUÍ, pessoa jurídica de direito público interno, que deverá 

ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Estado do Piauí, com endereço na 

Av. Senador Área Leão, 1650 - Jóquei , 64049-110, Teresina/PI; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ, 

com endereço na Praça Edgard Nogueira, s/n - Centro Cívico - CEP: 64002-970 - 

Teresina/PI; 

 



 
 

 do ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pessoa jurídica de direito público 

interno, que deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Estado do Rio 

de Janeiro, Rua Dom Manuel, 25 - 3º andar Centro, CEP: 20.010-090, Rio de 

Janeiro/RJ; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO, com endereço na Av. Erasmo Braga, 115 - 8º e 10º andares - B. 

Centro – Castelo, CEP: 20026-900 - Rio de Janeiro/RJ; 

 

 do ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, pessoa jurídica de direito 

público interno, que deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de 

Estado do Rio Grande do Norte, com endereço na Avenida Afonso Pena, 1155 – 

Tirol, CEP: 59020-100,  Natal/RN; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE, com endereço na Praça Sete de Setembro, s/n - Palácio 

do Governo, CEP: 59025-300 - Natal/RN;  

 

  do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de direito público 

interno, que deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Estado do Rio 

Grande do Sul, com endereço na Av. Borges de Medeiros, 1555 / Térreo, 16º, 17º 

e 18º andares, Centro, Porto Alegre/RS; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL, com endereço na Av. Borges de Medeiros, 1565 - 13º andar 

- 90110-150 - Porto Alegre/RS; 



 
 

 

 do ESTADO DE RONDÔNIA, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Estado de Rondônia, com 

endereço na Av. dos Imigrantes, 3503, Costa e Silva 

CEP: 76.803-611 - Porto Velho/RO; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA, com endereço Av. Rogério Weber, 1.872, CEP: 78916-050 - Porto 

Velho/RO; 

  ESTADO DE RORAIMA, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Estado de Roraima, com 

endereço na Av. Ville Roy, 5281 - São Pedro, CEP: 69306-665, Boa Vista/ RR; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

RORAIMA, com endereço na Praça do Centro Cívico, s/n, CEP: 60301-380 - 

Boa Vista/RR; 

 

 do ESTADO DE SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público 

interno, que deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Estado de 

Santa Catarina, com endereço na Av. Osmar Cunha, 220 - Edifício JJ, Cupertino 

Medeiros, Centro, CEP: 88015-100, Florianópolis/SC; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA 

CATARINA, com endereço na Rua Álvaro Millen, 208 - Palácio da Justiça, CEP: 

88020-170 - Florianópolis/SC; 

 



 
 

 do ESTADO DE SÃO PAULO, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Estado de São Paulo, com 

endereço na R. Pamplona, 227, Jardim Paulista, CEP: 01405-902, São Paulo/SP; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, com endereço na Praça da Sé, s/n - Palácio da Justiça - 5º andar - sala 

518, CEP: 01001-000 São Paulo/SP; 

 

 do ESTADO DE SERGIPE, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Estado de Sergipe, com 

endereço na Rua Itabaiana, 14 - Centro, CEP: 49010-170, Aracaju/SE; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

SERGIPE, com endereço no Palácio da Justiça Tobias Barreto de Menezes, Praça 

Fausto Cardoso, 112 – Centro, CEP: 49010-080 - Aracaju/SE; 

 

 do ESTADO DE TOCANTINS, pessoa jurídica de direito público interno, que 

deverá ser citado na pessoa do Sr. Procurador-Geral de Estado de Tocatins, com 

endereço na Rua 104 Sul R Se, 9, ACSE II, CEP: 77020-024, Palmas/TO; 

 

 do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

TOCANTINS, com endereço no Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos 

Girassóis, s/n° - Centro, CEP: 77001-002 - Palmas/TO. 

Pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos: 

 



 
 

I – DOS FATOS E DO CABIMENTO DA AÇÃO POPULAR 

 

A ação popular é uma ação constitucional de natureza civil, atribuída a qualquer 

cidadão que visa a invalidar atos ou contratos administrativos que causem lesão ao 

patrimônio público ou, ainda, à moralidade administrativa, ao patrimônio histórico e 

cultural e ao meio ambiente. Nos termos da Constituição Federal: 

Art. 5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular 

ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 

comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência; 

 

Assim, é prevista com o objetivo de anular ato lesivo ao patrimônio público, mas 

há que se considerar que lesão ao patrimônio público não é somente ao erário público, 

mas também a todo patrimônio imaterial em toda a sua dimensão. Portanto, pode ser 

cabível contra atos ilegais ou imorais lesivos ao patrimônio público e a moralidade 

administrativa.  

Desse modo, o que se quer discutir na presente Ação Popular é a lesividade 

imposta pelo pagamento do auxílio-moradia, ou ajuda de custo para moradia, a todos os 

membros da magistratura que residem ou possuem domicílio e moradia fixa na mesma 

localidade/comarca/município de lotação de seus cargos, nos termos da Resolução 

199/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), norma esta que tem fundamento no 

art. 65, II, da Lei Complementar nº 35/1979 (LOMAN). 

A Resolução 199 do Conselho Nacional de Justiça estabelece o caráter 

indenizatório do benefício, de modo que em seu art. 3º, fica excluído o pagamento do 

auxílio para aqueles magistrados que tiverem residência oficial à sua disposição, ou 

seja, residência em imóvel público.  

O que ocorre, todavia, é que a magistratura nacional, em sua quase totalidade, 

tem residência ou domicilio na localidade/município/comarca onde são lotados seus 



 
 

cargos, não se justificando o pagamento de indenização a título de auxílio moradia para 

aqueles juízes que trabalham no local em que foram lotados. Ora, não deveriam fazer 

jus ao benefício somente aqueles magistrados que tivessem que exercer as funções do 

cargo de magistrado lotado em local diverso de sua residência ou domicílio residencial? 

Aí sim o auxílio-moradia teria caráter indenizatório, de cunho compensatório e a 

finalidade de restituir despesas como moradia. Mas, não é essa a realidade do 

benefício!! 

O citado benefício tem fundamento em lei anterior à Constituição da República 

de 1988, e apesar de recepcionados pelo texto maior, seus dispositivos devem se 

adequar à nova realidade jurídica do país, notadamente aos princípios constitucionais do 

art. 37 da CR/88 que regem a Administração Pública, em especial aos princípios da 

moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. 

Ora, em tempos de crise, em que as notícias de cortes de gastos do orçamento 

público se tornaram frequentes, retirar recursos do erário para custear moradia de 

magistrados que possuem moradia própria e domicilio na sede da comarca em que estão 

lotados, ali exercendo as funções de seus cargos, retira do auxílio o seu caráter 

indenizatório, transformando-o em verdadeiro aumento de remuneração, vez que 

efetivamente não existem despesas extraordinárias com a moradia. 

Está claro, portanto, a ilegalidade, lesividade e a imoralidade no pagamento do 

auxílio-moradia a todos os magistrados do Brasil que residam e que possuam residência 

ou domicilio na mesma localidade/comarca em que estão lotados seus cargos da 

magistratura, excluindo-se apenas aqueles que possuem à disposição residência oficial e 

aqueles que possuem endereço residencial em local diverso ao do local de trabalho. 

 O atual cenário econômico vivenciado pela sociedade brasileira, com inflação e 

desemprego crescentes, demanda ainda mais responsabilidade dos gestores públicos, a 

fim de evitar o mau uso dos recursos orçamentários. E é exatamente isso que se busca 

nessa ação constitucional: a legalidade, a moralidade e a transparência na aplicação dos 

recursos públicos.  



 
 

Portanto, o que se questiona aqui é a natureza outorgado ao auxílio 

moradia e o efeito de seu pagamento aos magistrados “de todo o país” que têm 

como residência ou domicílio a mesma localidade/comarca/município de sua 

lotação e exercício de seu cargo de magistrado, tendo em vista que de verba 

indenizatória, este se transforma em verdadeiro aumento direto de remuneração, 

superando o teto remuneratório constitucional, devendo seu pagamento na forma 

feita ser declarado inválido e suspenso. 

 

II – PRELIMINARES 

A) DA LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA 

 

A Lei nº 4717/65, que regulamenta a Ação Popular, dita que: 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de 

nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos 

Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, 

§ 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de 

empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja 

criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por 

cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do 

Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades 

subvencionadas pelos cofres públicos. 

Desse modo, o artigo acima esclarece, primeiramente, que a legitimidade ativa 

para propor Ação Popular é do cidadão, ou seja, do indivíduo dotado de capacidade 

eleitoral ativa e que esteja em dia com suas obrigações eleitorais. 

Ainda, conforme a dicção do artigo 1º e também art. 6 da referida Lei: 

Art. 6º A ação será proposta contra as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no 

art. 1º, contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, 

aprovado, ratificado ou praticado o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem dado 

oportunidade à lesão, e contra os beneficiários diretos do mesmo. 



 
 

Portanto, a legitimidade passiva deve ser atribuída à União Federal, pessoa 

jurídica de direito interno o qual faz parte o Conselho Nacional de Justiça, que editou a 

Resolução nº 199/2014, autorizando o pagamento do Auxílio-Moradia a todos os 

membros da magistratura nacional na hipótese acima descrita, bem como todos os 

Estados Federados que realizam o pagamento do auxílio-moradia na mesma situação 

descrita, desvirtuando a natureza do benefício que era de caráter indenizatório. 

Assim, a legitimidade passiva também deve ser atribuída à União Federal e a 

todos os Estados da Federação que pagam a verba de caráter indenizatória do 

auxílio-moradia aos juízes estaduais, que não possuem residência oficial à sua 

disposição, mas que tem residência ou domicílio na mesma 

localidade/município/comarca em que exercem suas funções de magistrado, 

violando a Constituição Federal, em seu art. 39, §4º, e art. 37, caput, e causando 

danos ao patrimônio público.  

 

A.1) DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS PRESIDENTES DOS 

TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO. 

 

Sobre a inclusão dos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados da 

Federação na lide, cumpre assinalar que se trata de observância fiel ao disposto na Lei 

de Ação Popular, vez que ditas autoridades são, também, responsáveis pela prática do 

ato impugnado, que é o pagamento do auxílio-moradia de maneia ampla aqui 

questionada. Desse modo, ainda, a Lei nº 4717/65 dita: 

Art. 7º A ação obedecerá ao procedimento ordinário, previsto no Código de Processo Civil, 

observadas as seguintes normas modificativas: 

III - Qualquer pessoa, beneficiada ou responsável pelo ato impugnado, cuja existência ou 

identidade se torne conhecida no curso do processo e antes de proferida a sentença final de 

primeira instância, deverá ser citada para a integração do contraditório, sendo-lhe restituído o 



 
 

prazo para contestação e produção de provas, Salvo, quanto a beneficiário, se a citação se 

houver feito na forma do inciso anterior. 

Portanto, nos termos dos arts. 6º e 7º, III, ambos da mencionada legislação, os 

Presidentes dos Tribunais de Justiça devem compor a lide, tendo em vista a 

responsabilidade na implementação do pagamento dos magistrados na respectiva esfera 

de jurisdição destes.  

 

B) DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO 

PRESENTE CASO 

 

Sobre a competência originária para o processamento e julgamento da Ação 

Popular, há que ser feita algumas considerações e ressalvas de extrema relevância sobre 

a não aplicação da jurisprudência deste E. Sodalício ao caso. Vejamos:  

Nos termos do art. 5º, da Lei 4717/65, a competência será determinada conforme 

a origem do ato impugnado, de modo que será competente o juiz que, de acordo com a 

organização judiciária de cada Estado, o for para causas que interessem à União, ao 

Distrito Federal, ao Estado ou ao Município. 

Em sendo a Ação Popular, uma ação constitucional, há ponderações que devem 

ser feitas no sentido de fixar a competência originária do Supremo Tribunal Federal, na 

hipótese exclusiva do explanado, precipuamente para processar e julgar, 

originariamente, conforme leitura do art. 102, I, “n”, da CF/88: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 

cabendo-lhe: 

I - processar e julgar, originariamente: 

n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, 

e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou 

sejam direta ou indiretamente interessados; 



 
 

 

Assim, como se trata de causa discutindo a legalidade e lesividade do pagamento 

do Auxílio-Moradia, nos termos da Resolução 199/2014, do CNJ e no art. 65, II, da Lei 

Complementar nº 35/1979 (LOMAN) a todos os magistrados brasileiros que não 

possuem residência oficial à sua disposição, mas que tenham residência ou 

domicílio na mesma localidade/município/comarca em que exercem suas funções 

de magistrado, não resta dúvida que todos os membros da magistratura são diretamente 

interessados, o que por si só atrai a competência originária deste Excelso Pretório. 

 

III – DO DIREITO 

III.1 – DA NATUREZA DA REMUNERAÇÃO DOS MAGISTRADOS – 

SUBSÍDIO – DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL – LEI ORGÂNICA DA 

MAGISTRATURA. 

 

Ab initio, cumpre analisarmos o regime remuneratório dos magistrados, 

considerado o disposto, especialmente, nos artigos 37, inciso XI, e 39, § 4º, da 

Constituição da República, e na Resolução n° 13, de 2006, do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). 

No tocante à Constituição da República, o parágrafo 4º do seu art. 39, incluído 

pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, determina que: 

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. 

 



 
 

Já o inciso XI do art. 37, da mesma Constituição, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 41, de 2003, fixou o denominado “teto constitucional”, 

estipulando que os subsídios dos integrantes do Poder Judiciário não poderão exceder a 

remuneração mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Tal determinação abarca os membros de Poderes de todas as unidades da 

Federação, motivo pelo qual se deve analisar a possibilidade da percepção, pelos 

magistrados, dos seus respectivos subsídios acrescidos de verbas salariais.  

Isso, pois, o já mencionado parágrafo 4º, do art. 39 da Constituição da 

República, incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998, veda o acréscimo, além 

da parcela única de subsídio, de gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de 

representação ou qualquer outra espécie remuneratória, observado o disposto no 

artigo 37 da mesma Constituição: 

Art. 37. (…) XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 

públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de 

mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 

remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de 

qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e 

nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder 

Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 

subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e 

cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério 

Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

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. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

 



 
 

Atualmente, há consenso na jurisprudência e na doutrina, porém, no sentido de 

que a regra de não acumulação é atenuada pela própria Constituição da República, que, 

em seu art. 39, § 3º, assegura aos servidores públicos o recebimento das seguintes 

parcelas, inclusive em acréscimo ao subsídio: 

Art. 39. (…) § 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. 

Por sua vez, os mencionados dispositivos do art. 7º da Constituição da República 

assim disciplinam: 

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; 

(…) 

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.” 

Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que “... na vedação estabelecida só 

não se incluem as verbas indenizatórias, qual, por exemplo, o pagamento de ajudas de 

custo para acobertar despesas de mudança de servidor designado para servir em local 

fora da sede.” (DE MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 

Administrativo. 28ª ed. – São Paulo: Malheiros Editores, 2001, p. 272). 

Já Dirley da Cunha Júnior assevera que: 

 "subsídio, portanto, consiste em nova modalidade de retribuição pecuniária 

paga a certos agentes públicos, em parcela única sendo vedado o acréscimo de 

qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 

outra espécie remuneratória. Sem embargo disso, a própria Constituição 

Federal, em face do § 3º do art. 39, permitiu o acréscimo ao subsídio de certas 

gratificações e indenizações, e determinados adicionais, como a gratificação de 



 
 

natal, os adicionais de férias, de serviços extraordinários, as diárias, as ajudas 

de custo e o salário-família.” (CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito 

Administrativo, 5ª Ed. – Bahia: Podium, p.227.) 

A lição de Odete Medauar também é no mesmo sentido: 

"O sentido de 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 ajuda de custo." 

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella Di Pietro: 

"No entanto, embora o dispositivo fale em parcela única, a intenção do 

legislador fica parcialmente frustrada em decorrência de outros 

dispositivos da própria Constituição, que não foram atingidos pela 

Emenda. Com efeito, mantém-se, no artigo 39, § 3º, a norma que manda 

aplicar aos ocupantes de cargo público o disposto no artigo 7º, IV, 

VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII E XXX." 

Portanto, o que se percebe é uma flexibilização por parte da própria 

Constituição da República referente ao acréscimo ao subsídio das verbas 

indenizatórias, repita-se, INDENIZATÓRIAS.  

No âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a 

Resolução nº 13, de 2006, que dispõe sobre a aplicação do teto remuneratório 

constitucional e o subsídio mensal dos membros da magistratura, enumerando 

todas as parcelas que estão compreendidas ou excluídas da sua remuneração. 



 
 

Ainda no tocante à Resolução CNJ n° 13/2006, em seu texto, esta discrimina 

as parcelas que não podem exceder o valor do teto remuneratório, tratando, 

ainda, das verbas excluídas da incidência do teto remuneratório constitucional 

por ter caráter indenizatório, incluindo o auxílio-moradia – quando este tem 

caráter indenizatório, somente nessa hipótese.  

No tocante ao regime remuneratório dos membros da magistratura nacional, 

outra análise indispensável a ser feita é sobre os ditames da Lei Complementar n° 35, 

de 14 de março de 1979, a denominada Lei Orgânica da Magistratura Nacional 

(LOMAN). 

Em seu art. 65, referido diploma legal discrimina as vantagens que podem ser 

pagas aos magistrados brasileiros, inclusive vedando, expressamente, o recebimento 

de quaisquer outras parcelas: 

Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da 

lei, as seguintes vantagens: 

I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança; 

II - ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que não houver residência 

oficial à disposição do Magistrado. 

III- salário família; 

IV - diárias; 

V - representação; 

VI- gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral; 

VII- gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho, nas Comarcas onde 

não forem instituídas Juntas de Conciliação e Julgamento;  

VIII - gratificação adicional de cinco por cento por qüinqüênio de serviço, até o 

máximo de sete; 

IX - gratificação de magistério, por aula proferida em curso oficial de preparação 

para a Magistratura ou em Escola Oficial de Aperfeiçoamento de Magistrados (arts. 78, 

§ 1º, e 87, § 1º), exceto quando receba remuneração específica para esta atividade; 



 
 

X - gratificação pelo efetivo exercício em Comarca de difícil provimento, assim 

definida e indicada em lei. 

§ 1º - A verba de representação, salvo quando concedida em razão do exercício de 

cargo em função temporária, integra os vencimentos para todos os efeitos legais. 

§ 2º - É vedada a concessão de adicionais ou vantagens pecuniárias não previstas na 

presente Lei, bem como em bases e limites superiores aos nela fixados. 

Esse E. Sodalício há muito já pacificou o entendimento de que o rol de direitos, 

licenças, vantagens e adicionais previstos na LOMAN, enfim, das vantagens 

funcionais da magistratura, é taxativo, sendo inconstitucional e imoral o pagamento de 

quaisquer outras parcelas ali não previstas. 

Atualmente, percebe-se cada vez mais a tendência de se fiscalizar e disciplinar 

o pagamento de verbas indenizatórias a servidores que recebem por meio do regime de 

subsídio, até mesmo em homenagem ao princípio da moralidade, inscrito no artigo 37, 

caput, da Constituição da República. 

A seguir, veja exame da natureza do auxílio-moradia e do desvirtuamento de 

sua finalidade, o que constitui, sem dúvida, ato lesivo ao patrimônio público e à 

moralidade pública.  

 

III.2) DO ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO E À 

MORALIDADE PÚBLICA – PAGAMENTO DE AUXÍLIO-MORADIA A 

TODOS OS MAGISTRADOS – DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DO 

BENEFÍCIO – NATUREZA REMUNERATÓRIA.  

 

Primeiramente, contextualizando, cumpre ressaltar que a Emenda 

Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998, modificou o sistema remuneratório dos 

agentes públicos e fixou o subsídio como forma de remunerar certas categorias, como é 

o caso dos magistrados.  



 
 

Assim, pretendeu conferir maior transparência e uniformidade ao regime 

remuneratório de categorias específicas de agentes públicos, com critérios 

paritários e claros, em reforço à feição democrática e republicana do Estado 

brasileiro e aos princípios da isonomia, da moralidade e da publicidade, entre 

outros. MARÇAL JUSTEN FILHO observa, a esse respeito: 

“A Emenda Constitucional n. 19/98 adotou a figura do “subsídio” para 

assegurar o controle sobre a remuneração dos ocupantes de cargos e 

funções de mais elevada hierarquia. No passado, era usual a fixação de 

um “vencimento-base” de valor irrisório, a que se somavam vantagens 

pecuniárias de grande relevo. Essa situação produzia reflexos indiretos, 

na medida em que a remuneração desses agentes era o teto para a 

remuneração devida ao restante dos servidores. Para superar essas 

dificuldades, foi alterada a composição da remuneração de cargos e 

funções de mais elevada hierarquia, impondo-se a fixação de uma 

parcela única (subsídio), abrangente tanto da remuneração-base como 

substitutiva de eventuais vantagens pecuniárias de outra ordem.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: 

Saraiva, 2005, p. 634-636.) 

Assim, a imposição de parcela única remuneratória a categorias específicas de 

agentes públicos, guarda pertinência com diretrizes constitucionais como as de 

economicidade, isonomia, moralidade, publicidade e legalidade. Portanto, o regime de 

pagamento unitário que caracteriza o modelo constitucional de subsídio, como 

dito, repele acréscimos remuneratórios devidos em decorrência de trabalho 

ordinário de agentes públicos. 

Desse modo, para que determinada verba pecuniária seja percebida em 

cumulação ao subsídio, é indispensável que possua fundamento, por exemplo, no 

desempenho de atividades extraordinárias, ou como indenização por aquilo que não 

constitua atribuição regular desempenhada pelo servidor.  



 
 

Conforme a definição clássica de Direito Administrativo, as verbas recebidas 

pelos servidores públicos dividem-se, segundo a sua natureza, em remuneratórias e em 

indenizatórias. 

As verbas remuneratórias são aquelas pagas em contrapartida ao trabalho 

prestado pelo servidor público no exercício de suas funções, enquanto as parcelas 

indenizatórias são aquelas que se prestam a ressarcir o servidor de gastos decorrentes 

da própria função. 

Amaury Mascaro Nascimento aponta que “a indenização visa recompor o 

patrimônio ou bem jurídico da pessoa, enquanto o salário tem por objetivo o 

pagamento da prestação dos serviços do empregado” (NASCIMENTO, Amaury 

Mascaro. Iniciação ao Direito do Trabalho. 22ª. edição revista e atualizada. p. 303) 

Sobre o tema, assim se pronuncia Domingos Roberto Todero: 

“Julgamos que os entendimentos registrados, como também os dispositivos 

constitucionais e legais fixados, ligam o conceito de remuneração com as 

noções notadamente de salário, de vencimento, de subsídio, de soldo, de 

honorário, de comissão, de gorjeta, de corretagem, de gratificação, de 

adicional, de abono e de prêmio. (...) De outro lado, não se vinculam ao 

conceito de remuneração à noção de indenização ou de verba indenizatória, 

entre as quais se encontram, em princípio, a ajuda de custo, a diária, o auxílio-

transporte e o auxílio-alimentação.” 

Nota-se, portanto, que a principal diferença entre verba remuneratória e parcela 

indenizatória é que a primeira é devida como contrapartida ao serviço prestado, 

enquanto a segunda é paga em decorrência de um gasto específico do servidor com uma 

finalidade relacionada ao serviço. 

Ora, a conclusão é que devem ser pagas as verbas que efetivamente tem caráter 

indenizatório, pois visam a compensar o servidor por despesas extraordinárias efetuadas 



 
 

no exercício do cargo, como o caso de gastos indispensáveis ao exercício de suas 

atribuições que não receba a devida compensação pecuniária.  

Entretanto, o Auxílio-Moradia é previsto no art. 65, II, da Lei Complementar nº 

35/1979 – Lei Orgânica da Magistratura - e regulamentado pela Resolução 199 do CNJ, 

de maneira ampla e lesiva ao patrimônio público, vejamos: 

Art. 1º A ajuda de custo para moradia no âmbito do Poder Judiciário, prevista no art. 65, II, da 

Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, de caráter indenizatório, é devida a todos os 

membros da magistratura nacional. 

(...) 

Art. 3º O magistrado não terá direito ao pagamento da ajuda de custo para moradia quando: 

I-Houver residência oficial colocada à sua disposição, ainda que não a utilize; 

(...) 

O que se vislumbra é que o Auxílio-Moradia é enquadrado como verba de 

“natureza indenizatória”, de modo que essa nomenclatura poderia induzir à 

precipitada conclusão de tratar-se de verba cumulável com o subsídio dos juízes na 

hipótese tratada nos autos. 

Entretanto, questiona-se a natureza atribuída ao referido benefício, pois 

somente se legitimam como indenizatórias as verbas que se destinem a compensar 

as despesas extraordinárias efetuadas no exercício do cargo. 

Ora, na hipótese versada nos autos, as supostas despesas com moradia dos 

magistrados não existem, pois a hipótese de residirem e terem seu domicilio no 

mesmo local onde exercem seus cargos de magistrados, obviamente esvazia a 

natureza de verba indenizatória do auxílio-moradia, transformando-o em parcela 

remuneratória direta, sem lastro compensatório.  

Nos termos da Resolução 199/2014, do CNJ, que ampliou o disposto no art. 65, 

II, da LOMAN citadas alhures, apenas fica excluído o pagamento do auxílio para 



 
 

aqueles magistrados que tiverem residência oficial à sua disposição, ou seja, residência 

em imóvel público.  

Todos os cidadãos brasileiros têm despesas com moradia, de modo que o 

subsídio pago aos magistrados é mais do que devido para suprir tal despesa quando 

residem concomitantemente na mesma localidade/comarca/município onde exercem as 

atribuições do cargo de juiz/magistrado, fato este que na forma geral e genérica do 

pagamento do auxílio-moradia só desvirtua a natureza indenizatória do referido auxílio 

para custear despesas com moradia.  

O que se quer dizer é que, não obstante este esteja previsto na LOMAN e na 

Resolução citada que ampliou o disposto naquela sobre dito auxílio, a sua finalidade e 

forma de pagamento estão completamente desvirtuados, e, em confronto com a 

Constituição, especificamente o Princípio da Moralidade, implica efetivamente lesão 

aos cofres públicos e à moralidade administrativa. Trata-se de notório desvio de 

finalidade a forma que o pagamento do auxílio-moradia vem sendo feito.  

O referido benefício deveria ser pago àqueles magistrados que fossem 

designados para cumprir funções em locais fora da sua lotação ou fora da 

localidade/comarca em que estão estabelecidos com residência com o intuito de 

moradia ou de seus domicílios. Pois, assim, poderia se caracterizar a natureza 

indenizatória do benefício em face de uma despesa com moradia realizada. 

Afinal, o que está sendo indenizado? A moradia? Desde quando o agente público 

que trabalha e reside ou tem domicílio no local de sua lotação tem direito a ter a 

moradia custeada pela Administração, na verdade, por todos os cidadãos brasileiros?   

É certo que o benefício do auxílio-moradia, quando criado, não foi feito com a 

intenção de legitimar o pagamento fora dos casos estritamente indenizatórios, ou seja, 

para compensar um gasto extra devido ao trabalho.  Em momento algum este deveria 

ser pago de forma indiscriminada, ampla e genérica como autorizou a Resolução 199, a 

LOMAN e o CNJ.  



 
 

Corroborando a ideia aqui defendida, há que se citar alguns atos normativos: 

A Resolução 413/2009 do STF prevê: 

Art. 7º Além da remuneração prevista no artigo 6º, poderão ser concedidos ao Juiz Auxiliar os 

seguintes benefícios:  

II – auxílio-moradia, para ressarcir as despesas comprovadamente realizadas pelo Juiz Auxiliar 

com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira; 

(...) 

Art. 17. O auxílio-moradia de que trata o inciso II do art. 7º poderá ser concedido ao Juiz 

Auxiliar, desde que preenchidos os seguintes requisitos: 

V – o local de residência ou domicílio do Juiz Auxiliar, quando de sua designação, não se situe 

dentro dos limites  territoriais do Distrito Federal ou, em relação a esta unidade federada, não 

integre a mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião 

A Resolução do nº 50/2009 do Conselho da Justiça Federal prevê: 

Art. 4. § 2º O Conselho da Justiça Federal poderá pagar auxílio-moradia aos magistrados 

requisitados, no valor igual ao atribuído aos Juízes Auxiliares do Conselho Nacional de 

Justiça, desde que preenchidos os seguintes requisitos: 

 III – o magistrado ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou não tenha sido proprietário, 

promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel em Brasília, incluída 

a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses que antecederem 

sua nomeação;  

V – o local de origem de residência ou domicílio não esteja dentro da mesma região  

metropolitana,  aglomeração  urbana ou  microrregião  de  Brasília, conforme dispõe § 3º do 

art. 58 da Lei nº 8.112, de 1990;  

(...) 

Ainda, conforme a Instrução Normativa nº 09/2012 do CNJ: 

Art. 3º, V – o beneficiário não tenha sido domiciliado ou tenha residido no Distrito Federal, nos 

últimos doze meses, desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias dentro desse período; 

 



 
 

Desse modo, com a citação desses atos normativos, fica mais evidente a 

antijuridicidade e imoralidade do modo como vem sendo pago o auxílio-moradia, tendo 

em vista a deturpação de seu caráter indenizatório e inclusão como remuneração, o que 

viola a Constituição Federal.  

E essa imoralidade e lesividade ao patrimônio foram reconhecidos 

expressamente pelo Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo – 

Dr. José Renato Nalini – que admitiu em entrevistas a meios de comunicação, por várias 

vezes, que o auxílio moradia vem sendo pago para corrigir a defasagem do reajuste do 

subsídio da magistratura nacional, funcionando como uma forma de majoração do 

subsídio da magistratura nacional. Portanto, veja claramente que o subsídio deixou de 

ser uma parcela de cunho indenizatório! Vejam: 

(http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/quando-os-de-cima-nao-dao-o-

exemplo-os-de-baixo-se-sentem-liberados-diz-presidente-do-tj-sp/). 

Ainda, veja entrevista postada no endereço eletrônico do youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=AbrQc22CJE0. 

Ademais, o auxílio moradia na forma que vem sendo pago para aqueles que 

residem na mesma comarca onde exercem suas funções, perde a natureza indenizatória 

e é pago inquestionavelmente como parcela remuneratória, devendo, pois, ser sujeito ao 

teto de remuneração constitucional e assim taxado como tal. 

Bem, o citado benefício tem fundamento em lei anterior à Constituição da 

República de 1988 (Lei Orgânica da Magistratura de 1975), e, apesar de recepcionado 

pelo texto maior, seus dispositivos devem se adequar à nova realidade jurídica do país, 

notadamente aos princípios do art. 37 da CR/88 que regem a Administração Pública, em 

especial o princípio da moralidade. 

A jurisprudência é uníssona sobre a inviabilidade de cumulação de subsídio e 

adicionais ou gratificações que não sejam de natureza indenizatória: 

Vejam-se precedentes nessa direção: 

http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/quando-os-de-cima-nao-dao-o-exemplo-os-de-baixo-se-sentem-liberados-diz-presidente-do-tj-sp/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/quando-os-de-cima-nao-dao-o-exemplo-os-de-baixo-se-sentem-liberados-diz-presidente-do-tj-sp/
https://www.youtube.com/watch?v=AbrQc22CJE0


 
 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. NOVO REGIME JURÍDICO. LEI N. 8.438/07 DO ESTADO DA 

PARAÍBA. SUBSÍDIO. VEDADO O PAGAMENTO DE ADICIONAL A PARTIR DA VIGÊNCIA. 

ATENDIMENTO AO ART. 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

INEXISTÊNCIADE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO.GARANTIA DA 

IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOSATENDIDA. RECURSO ORDINÁRIO 

NÃOPROVIDO. 

[...]2. Havendo lei específica (art. 37, X, da CF/88) a regulamentar a remuneração de 

determinada carreira mediante subsídio, deve-se observar, além do teto do serviço público (art. 

37, XI, da CF/88), a vedação à inclusão de quaisquer valores relativos a gratificações, 

adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou outras espécies remuneratórias. E, 

desde que observados esses limites, o inciso XV do art. 37 da CF/88 institui a garantia da 

irredutibilidade.  

3. Na hipótese em comento, com a edição da Lei n. 8.438/2007, do Estado da Paraíba, foi fixada 

a remuneração dos Auditores Fiscais da Receita do Estado por meio de subsídio, vedando-se a 

inclusão de qualquer outra gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 

outra espécie remuneratória, a teor do § 4o do art. 39 da CF/88. Além disso, garantiu-se a 

irredutibilidade da remuneração, não havendo que se falar, portanto, em direito adquirido ao 

recebimento de “parcela de produtividade”. 

4. Recurso ordinário não provido. 

(Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Recurso ordinário em mandado de segurança 

33.823/PB. Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. 2/6/2011, unânime. Diário da 

Justiça eletrônico, 9 jun. 2011. Sem destaque no original.) 

Está clara a lesividade e ilegalidade do pagamento do auxílio-moradia a todos os 

magistrados do Brasil, notadamente para aqueles que residem ou têm domicílio na 

comarca em que estão lotados. O atual cenário econômico vivenciado pela sociedade 

brasileira, com inflação e desemprego crescentes, demanda ainda mais responsabilidade 

dos gestores públicos a fim de evitar o mau uso dos recursos orçamentários. 

 

 

 



 
 

III.3) DA VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

 

Há que se dizer, ainda, que o pagamento indiscriminado do Auxílio-Moradia, 

sem verificar a real finalidade e necessidade deste, desvirtua completamente a natureza 

da verba, que teria um caráter indenizatório e passou a ter um caráter estritamente 

remuneratório, revelando verdadeira burla, nessa hipótese, ao sistema constitucional da 

Responsabilidade Fiscal, tendo em vista que o pretexto é que se trata de verba 

indenizatória.  

O art. 169 da Constituição Federal de 1988 e a Lei de Responsabilidade Fiscal: 

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. 

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, 

empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou 

contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou 

indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: 

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de 

pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas 

públicas e as sociedades de economia mista. 

Nesse compasso, o ato combatido viola frontalmente a Lei Federal nº. 101/2000 

– Lei de Responsabilidade Fiscal, ao criar despesa de pessoal (pagamento de parcela 

remuneratória a pretexto de ser indenizatória), por meio de ato normativo, sem a devida 

previsão e indicação da fonte de custeio e da estimativa da despesa de pessoal, 

infringindo os artigos 15, 16 e 17, do Diploma citado. verbis: 

Art. 15. Serão consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público a 

geração de despesa ou assunção de obrigação que não atendam o disposto nos arts. 16 e 17. 

 Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento 

da despesa será acompanhado de: 



 
 

I - estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e 

nos dois subseqüentes; 

II - declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e 

financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei 

de diretrizes orçamentárias. 

§ 1o Para os fins desta Lei Complementar, considera-se: 

I - adequada com a lei orçamentária anual, a despesa objeto de dotação específica e suficiente, 

ou que esteja abrangida por crédito genérico, de forma que somadas todas as despesas da 

mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 

ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício; 

II - compatível com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, a despesa que se 

conforme com as diretrizes, objetivos, prioridades e metas previstos nesses instrumentos e não 

infrinja qualquer de suas disposições. 

§ 2o A estimativa de que trata o inciso I do caput será acompanhada das premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas. 

§ 3o Ressalva-se do disposto neste artigo a despesa considerada irrelevante, nos termos em que 

dispuser a lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 4o As normas do caput constituem condição prévia para: 

I - empenho e licitação de serviços, fornecimento de bens ou execução de obras; 

II - desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3o do art. 182 da Constituição. 

Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, 

medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de 

sua execução por um período superior a dois exercícios. 

§ 1o Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos 

com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos recursos para seu 

custeio. 

§ 2o Para efeito do atendimento do § 1o, o ato será acompanhado de comprovação de que a 

despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo 

referido no § 1o do art. 4o, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, ser 

compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. 



 
 

§ 3o Para efeito do § 2o, considera-se aumento permanente de receita o proveniente da 

elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou 

contribuição. 

§ 4o A comprovação referida no § 2o, apresentada pelo proponente, conterá as premissas e 

metodologia de cálculo utilizadas, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as 

demais normas do plano plurianual e da lei de diretrizes orçamentárias. 

§ 5o A despesa de que trata este artigo não será executada antes da implementação das medidas 

referidas no § 2o, as quais integrarão o instrumento que a criar ou aumentar. 

§ 6o O disposto no § 1o não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao 

reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X do art. 37 da Constituição. 

§ 7o Considera-se aumento de despesa a prorrogação daquela criada por prazo determinado. 

Logo, o ato normativo combatido está viciado na sua própria origem ao autorizar 

pagamento de verba remuneratória travestida de natureza indenizatória e, portanto, 

incorrendo na nulidade do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Vejamos:  

Art. 21. É nulo de pleno direito o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não 

atenda: 

 I - as exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar, e o disposto no inciso XIII do art. 

37 e no § 1o do art. 169 da Constituição; 

 II - o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. 

Portanto, nota-se claramente um desvio de finalidade no pagamento do auxílio-

moradia como se fosse indenização nas hipóteses tratadas, pois se encontra, na verdade, 

revestido de caráter remuneratório, escapando assim essa “verba” do controle de limite 

de despesa com pessoal e previsão orçamentária previstos na Lei Federal 101/2000. 

Fato é que se paga o benefício do auxílio-moradia na hipótese apresentada com 

sua real natureza travestida em indenizatória, sendo remuneratória, escapando de toda 

forma de controle imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37xiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art169§1


 
 

VI – DA TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS 

 

No art. 5º, §4º da Lei 4.717/95, que disciplina a Ação Popular, está previsto que: 

“na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo impugnado.” 

No caso em tela, a verossimilhança da alegação (ou fumus boni juris) é extraída 

de todo o conjunto de motivos e argumentos acima expostos, o qual demonstra a 

antijuridicidade e lesividade à moralidade e ao patrimônio público do percebimento do 

auxílio-moradia por todos os magistrados brasileiros que não possuem residência oficial 

à sua disposição, mas que tenham residência ou domicílio na 

localidade/município/comarca em que exercem suas funções. Estão evidenciados os 

danos ao erário e a violação à Constituição Federal, mais especificamente os art. 39, § 

4º, art. 37, caput.  

No que diz respeito ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

(ou periculum in mora) este decorre do fato de que continuarão a ser efetuados 

pagamentos indevidos de auxílio-moradia a todos os membros da magistratura, mesmo 

os que possuem residência ou domicílio onde estão lotados seus cargos de magistrado, 

usurpando-se, assim, a sua natureza indenizatória do referido auxílio.   

Além do dano ao erário, ressalta-se que se configura improvável a devolução 

desses valores já pagos, tendo em vista que será alegado o caráter alimentar e a boa fé 

no recebimento. Ademais, o pagamento do auxílio-moradia de maneira indiscriminada, 

desacredita o sistema constitucional de remuneração dos magistrados por meio de 

subsídio e gera desigualdade entre distintos ramos do Judiciário.  

Por essas razões, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, 

razão pela qual se requer a concessão imediata da tutela antecipada, inaudita altera 

pars, para que seja determinada a suspensão dos pagamentos do AUXÍLIO-

MORADIA a todos os magistrados do país (à exceção daqueles que possuem 

residência oficial) que tenham residência ou domicílio na 



 
 

localidade\comarca\município em que exercem suas funções de magistrado, por 

usurpação da natureza indenizatória do benefício, violando, assim, a CF/88.  

Devem, também, ser declarados inválidos os pagamentos de Auxílio-

Moradia efetuados aos magistrados que não possuem residência oficial à sua 

disposição, mas que tenham residência ou domicílio na comarca em que exercem 

suas funções, por configurarem ato lesivo ao patrimônio público dos Estados e da 

União, bem como à moralidade administrativa. 

Por fim, com a invalidação do pagamento do auxílio-moradia àqueles que 

tenham residência ou domicílio na mesma comarca de lotação de seus cargos, 

devem os Estados Federados e a União ser condenados ao não pagamento do 

benefício no caso desses magistrados (que não possuem residência oficial à sua 

disposição, mas que tenham residência fixa na comarca que exerce suas funções).  

 

VII – DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS 

 

Diante do exposto, o Autor requer a V. Exa.: 

1.  Seja deferida a tutela antecipada, inaudita altera pars, para que seja determinada 

a suspensão do pagamento do auxílio-moradia a todos os magistrados que 

residem ou tenham domicílio na mesma comarca/localidade/município onde 

estão lotados seus cargos de magistrado, por usurpação da natureza 

indenizatória do benefício, violando, assim, a CF/88; 

2. Seja determinada a citação dos Réus, no endereço declinado nesta peça exordial, 

para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 7º da Lei 4.717/65; 

3. Requer a intimação do Ministério Público Federal, na pessoa de seu Procurador 

Geral, para se manifestar, nos termos do art. 7º, I, a, da Lei 4.717/65; 

 



 
 

4. Sejam julgados procedentes os pedidos deduzidos nesta demanda, confirmando-

se a liminar para que:  

4.1. Sejam declarados inválidos os pagamentos de Auxílio-Moradia 

efetuados aos magistrados que tenham residência ou domicílio na 

mesma localidade/comarca/município em que exercem suas funções, 

por configurarem ato lesivo ao patrimônio público dos Estados e da 

União, bem como à moralidade administrativa. 

4.2 Sejam condenados os Estados e a União ao não pagamento do 

auxílio-moradia aos magistrados de todo o país que tenham residência 

ou domicílio na mesma localidade/comarca/município em que exercem 

suas funções, por configurarem ato lesivo ao patrimônio público dos 

Estados e da União, bem como à moralidade administrativa. 

 4.3. Requer, por fim, a declaração incidental de invalidade da 

Resolução 199 do CNJ, por regulamentação normativa, por ato 

administrativo, que extrapolou os limites previstos na Constituição 

Federal e no art. 65, II da Lei Orgânica da Magistratura; 

subsidiariamente, caso não seja caso de invalidade da referida resolução 

administrativa, requer seja dada interpretação conforme a Constituição 

da Resolução 199 do CNJ, para que o auxílio-moradia seja pago apenas 

aos magistrados de todo o país que não tenham residência ou domicílio 

na mesma localidade/comarca/município em que exercem suas funções, 

com o fim de se preservar a natureza indenizatória (e não 

remuneratória) da verba e observar o limite do teto constitucional de 

remuneração. 

5. Sejam condenados os Réus no pagamento das custas e demais despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios, nos termos do art. 20, §§3º e 4º, do CPC. 

 

Requer provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos. 



 
 

 

Dá à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos fiscais. 

 

Belo Horizonte, 05 de novembro de 2015. 

 

Bruno Pereira Santos                                           Marcelo Veiga Franco 

             OAB/MG – 110.087                                                OAB/MG – 112.316 

 

Rodrigo Rabelo de Faria                                       Ricardo Pereira Pérez 

               OAB/MG – 72.967                                                  OAB/MG – 82.942  
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