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Do Auxílio Moradia 

 

Reis Friede* 

 

 

Recentemente, muito se tem discutido a respeito do denominado auxílio 

moradia concedido aos magistrados. 

Apesar de ser equivocadamente chamado de benefício, o auxílio moradia – 

ainda que muitos o considerem, a exemplo de qualquer outra fonte de rendimento, um 

“acréscimo salarial indireto”, amparado em lei e, de certa forma, extremamente comum 

no serviço público, uma vez que é pago a diversas categorias de servidores públicos 

civis e militares, em todas as esferas estatais (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) – 

configura, a bem da verdade, uma efetiva contraprestação pecuniária aplicável 

exclusivamente às hipóteses de eventual não cumprimento, por parte do Estado, da 

determinação legal de se prover residência oficial (próprio nacional) às categorias que, 

por lei, estão obrigadas a residir nos estritos limites geográficos da comarca e/ou 

município em que desempenham suas respectivas atividades laborais. 

Segundo assevera CONRADO HÜBNER MENDES (O Discreto Charme 

da Magistratura, Revista Época, 5 mar. 2018, p. 34), existem – de forma geral, porém 

não necessariamente técnica –, em prol da defesa do pagamento de auxílio moradia aos 

magistrados, três tipos de argumento: “(i) o institucional, que examina qual é a política 

salarial adequada para um Judiciário competente e independente, ou seja, que atraia 

gente preparada, vocacionada e que não se renda às tentações materiais da corrupção; 

(ii) o moral, que determina o que é um salário justo no contexto da desigualdade 

brasileira, não em abstrato; e (iii) o jurídico, que olha a lei e verifica quem tem direito 

a qual remuneração”. 

Em amparo ao aludido argumento institucional, há a comprovação fática, e 

não apenas simples evidências concretas, de que o atual nível salarial – apesar de, em 

determinadas comparações seletivas, parecer elevado – não tem se mostrado capaz de 

atrair candidatos tecnicamente capacitados para o desempenho da judicatura, 

considerando não somente o frequente não preenchimento das vagas ofertadas, como 

também o reconhecido e contínuo declínio do nível intelectual (e do indispensável 

conhecimento jurídico) dos novos juízes, fator que se associa a um desastroso processo 
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de juvenilização da Magistratura, com o comprovado desinteresse de potenciais 

postulantes ao cargo, dotados de maior experiência profissional pretérita, maturidade 

jurídica, equilíbrio emocional e, sobretudo, aprofundado conhecimento da legislação, 

bem como de sua correta hermenêutica. 

 
Apesar dos estudos conduzidos pelo professor LUIZ WERNECK 

VIANA (especialmente o Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, 

publicada em 1997) apontar uma pretensa melhora no nível 

socioeconômico e institucional da Magistratura brasileira, a verdade é 

que a respeitável pesquisa epigrafada tomou por base uma suposta 

unicidade da justiça verde e amarelo, desconsiderando a estratificação 

do Poder Judiciário, caracterizada pelas suas diferentes ramificações. 

Portanto, se tais conclusões podem até ser, em parte, consideradas 

válidas para o Poder Judiciário Estadual (ainda que com muitas 

ressalvas em função das inúmeras especificidades de cada estado 

membro da federação), é fato que o mesmo, à toda evidência, não se 

aplica às Justiças estaduais carioca e paulista e, sobretudo, à Justiça 

Federal, cuja densidade intelectual e mesmo socioeconômica de seus 

membros tem, em regra, visivelmente declinado, desde os anos 90. 

(REIS FRIEDE; Fragmento de palestra proferida na Escola de Guerra 

Naval sobre o Poder Judiciário do Século XXI, em 19 jul. 2017). 

 

No que concerne ao referido argumento moral mencionado por CONRADO 

HÜBNER MENDES, cumpre destacar as comparações (descabidas, diga-se de 

passagem) entre o trabalho dos juízes e de outras categorias do serviço público, as quais, 

embora possam auferir, em uma comparação direta, salários menores, possuem carga de 

trabalho efetivamente inferior a dos magistrados, podendo, inclusive, desempenhar, em 

paralelo, outras atividades remuneradas, quer pela ausência de restrições legais para 

tanto, quer sob a ótica de maior disponibilidade de tempo. 

Finalmente, no plano da argumentação de cunho jurídico, deve ser 

assinalada a existência de expressa previsão legal que permite o pagamento de auxílio 

moradia aos juízes (a exemplo de outras carreiras públicas), sendo imperativo 

uniformizar a interpretação quanto ao alcance e à aplicabilidade efetiva do dispositivo 

normativo autorizador. 

Ademais, e a par de todos os argumentos assinalados, é importante destacar 

que, sob a ótica rigorosamente técnico-legal, a normatividade regulatória do auxílio 

moradia, em particular para os magistrados, não somente estabeleceu um limite máximo 

(teto) para efeito de pagamento do coloquial e equivocadamente chamado benefício (de 

caráter indenizatório), como também – e o que é mais importante – disciplinou a 

finalidade precípua do auxílio moradia, que deve ser concedido (obrigatória e 

exclusivamente) a todos aqueles que residem em locais em que o Estado não 
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disponibiliza residência oficial, exatamente o quadro legal aplicável aos juízes, os 

quais, por determinação constitucional (art. 93, VII, da CF/1988), são obrigados a 

residir na comarca onde prestam a tutela jurisdicional. 

Desse modo, a concessão da verba em questão assenta na específica 

qualidade de contraprestação à excepcional obrigatoriedade que a legislação regente 

impõe a determinadas categorias de servidores públicos (inclusive aos magistrados), no 

sentido de residir (exata e precisamente) no município em que desempenham suas 

funções, independentemente de o juiz possuir (ou mesmo vir a adquirir, com recursos 

próprios) qualquer tipo de imóvel (e, eventualmente, optar por nele residir). 

Nesse sentido, dispõe a Resolução nº 199, de 7 de outubro de 2014, do 

Conselho Nacional de Justiça: 

 
[...] 

CONSIDERANDO o caráter nacional do Poder Judiciário, a 

unicidade da magistratura e a necessidade de se estabelecer 

parâmetros seguros ao cumprimento da aludida decisão; 

 CONSIDERANDO que a Lei Orgânica da Magistratura (Lei 

Complementar 35, de 14 de março de 1979) prevê o direito à “ajuda 

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

oficial à disposição do magistrado” (art. 65, II); 

CONSIDERANDO que a referida ajuda de custo vem sendo paga por 

diversos tribunais em patamares díspares, acarretando injustificável 

tratamento diferenciado entre magistrados; 

CONSIDERANDO o conteúdo da Resolução 13, de 21 de março de 

2006, do Conselho Nacional de Justiça, que exclui da incidência do 

teto remuneratório constitucional a ajuda de custo para moradia, entre 

outras verbas (art. 8º, I, “b”); 

CONSIDERANDO o julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3.783-RO, que reconheceu o caráter 

indenizatório da ajuda de custo para moradia, desde que não haja 

residência oficial, e, ainda, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal 

na Medida Cautelar da ADI 3854-1 e na ADI 3.367; 

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário do CNJ no Pedido de 

Providências 0004500-56.2011.2.00.0000 e o que consta no Pedido de 

Providências 0001110-78.2011.2.00.0000; 

CONSIDERANDO o disposto no Processo de Comissão 0006164-

25.2011.2.00.0000, reunido ao Processo de Comissão 0005452-

35.2011.2.00.0000; 

CONSIDERANDO a decisão do Plenário do Conselho Nacional de 

Justiça, na 196ª Sessão Ordinária, realizada em 7 de outubro de 2014; 

  

RESOLVE: 

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. 2º O valor da ajuda de custo para moradia não poderá exceder o 

fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
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Parágrafo único. O valor devido a título de ajuda de custo para 

moradia não será inferior àquele pago aos membros do Ministério 

Público. 

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; 

II - inativo; 

III - licenciado sem percepção de subsídio; 

IV - perceber, ou pessoa com quem resida, vantagem da mesma 

natureza de qualquer órgão da administração pública, salvo se o 

cônjuge ou companheiro(a) mantiver residência em outra localidade. 

Art. 4º A ajuda de custo para moradia deverá ser requerida (e não 

automaticamente concedida) pelo magistrado, que deverá: 

I - indicar a localidade de sua residência; 

II - declarar não incorrer em quaisquer das vedações previstas no art. 

3º desta Resolução; 

III - comunicar à fonte pagadora da ajuda de custo para moradia o 

surgimento de quaisquer dessas vedações. 

Art. 5º As despesas para o implemento da ajuda de custo para moradia 

correrão por conta do orçamento de cada Tribunal ou Conselho, 

gerando a presente Resolução efeitos financeiros a partir de 15 de 

setembro de 2014. 

Art. 6º A percepção da ajuda de custo para moradia dar-se-á sem 

prejuízo de outras vantagens cabíveis previstas em lei ou regulamento. 

Art. 7º Ficam revogadas as disposições regulamentares em contrário. 

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Com efeito, o objetivo do preceito previsto no art. 65, II, da Lei 

Complementar nº 35/79, - que trata das vantagens que podem ser concedidas aos 

magistrados (em particular, a “ajuda de custo, para moradia, nas localidades em que 

não houver residência oficial à disposição do magistrado”), assim como dos atos 

administrativos normativos correlatos -, é prover, em última análise, uma residência 

oficial (custeada pelo Poder Público) a todos aqueles que, por imperativo legal, 

sujeitam-se a uma especial obrigação (decorrente de peculiaridades inerentes às suas 

funções públicas) de residir no mesmo local (município) em que desempenham suas 

atividades, desobrigando-os de incorrer em uma situação ilegítima de ter de custear, 

com seus próprios recursos, uma moradia em local não voluntariamente escolhido – e 

mesmo eventualmente indesejado –, porém determinado por imposição cogente, 

traduzida por uma exigência especial (muitas vezes contrária aos interesses particulares 

e familiares do titular do cargo público) prevista em lei. 

Exatamente por isso, o equivocadamente denominado benefício – mas que 

na verdade caracteriza uma nítida contraprestação à obrigação especial imposta pelo 

Estado – não pode, não deve e nem é extensível, de forma indeterminada, a todos os 
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funcionários públicos, aos quais, em regra, é permitido residir em municípios diversos 

daqueles em que desempenham suas atribuições, obviamente desde que consigam, 

comprovadamente, cumprir o respectivo expediente funcional. Assim, é perfeitamente 

possível que um servidor público resida no município de Três Rios/RJ e trabalhe em 

Juiz de Fora/MG (ou seja, não somente em Municípios distintos, como em Estados 

federados diferentes). Da mesma forma que nada impede que um servidor do Estado de 

São Paulo trabalhe na capital paulista e resida no Rio de Janeiro (não obstante a 

distância geográfica de mais de 400 quilômetros), - desde que, igualmente, logre provar 

conseguir cumprir o horário laboral -, a exemplo de muitos trabalhadores dos setores 

público e privado. 

Destarte, nesse contexto de maior densidade cognitiva e correta exegese do 

regramento que rege a concessão do auxílio em comento, forçoso reconhecer que a 

única forma de se desobrigar o Estado de conceder residência oficial (ou, em sua 

eventual ausência, custeá-la em forma de auxílio moradia, de caráter indenizatório) 

seria por meio da revogação da atual norma impositiva (direcionada a determinadas 

categorias de servidores públicos, tais como juízes, membros do Ministério Público, 

militares, etc), e que consiste na inafastável e cogente obrigação de residir na mesma 

comarca (ou município) em que desempenham suas funções, liberando esses servidores 

também do regime de “plantões” obrigatórios (inclusive aos sábados, domingos e 

feriados, sem qualquer remuneração), bem como do dever de se submeter a expedientes 

estendidos e sem o competente pagamento de horas extras (razão maior da exigência 

legal de residência na comarca ou município). 

Cumpre registrar, nesse contexto, que a adoção de tal medida (revogação da 

norma regente) seria extremamente difícil (para não dizer impossível) de ser implantada 

em locais remotos, tais como as comarcas do interior. Entretanto, mesmo nas capitais 

dos estados federados, tal retrocesso não seria recomendável (ainda que plenamente 

possível), em função das vicissitudes dessas carreiras públicas. 

De qualquer forma, tal decisão é de exclusiva iniciativa do titular do Poder 

Político – cuja vontade livre e não viciada deve ser exteriorizada, na forma de lei, pelos 

respectivos representantes, especialmente do Poder Legislativo –, a quem compete, de 

acordo com o seu exclusivo critério, revogar o atual regramento legal que impõe a 

determinados agentes públicos o dever de residir na comarca e/ou município em que 

desempenham suas atividades laborais, afastando, por conseguinte, a correspondente 



pvr 03/18 

 

contraprestação (dirigida ao Estado) de lhes prover residência oficial ou, na sua 

ausência, conceder-lhes o auxílio moradia. 

O que não se admite, por evidente afronta aos princípios constitucionais 

vigentes, é a imposição de obrigações excepcionais a servidores públicos, bem como a 

qualquer cidadão brasileiro, sem lhes prover as correspondentes compensações de igual 

natureza. 

Portanto, da mesma forma que não se pode, de modo leviano, fazer uma 

defesa apaixonada e desarrazoada em prol do pagamento do auxílio moradia, 

igualmente não se admite conceber e/ou manter obrigações laborais especiais e 

extraordinárias sem a devida compensação. 

Trata-se, a toda evidência, de uma questão de coerência lógica, e não 

apenas, como desejam alguns – dolosamente ou por simples desconhecimento –, de um 

assunto permeado por argumentos de naturezas institucional, moral ou jurídica. 

O que, todavia, resta inadmissível, é o pagamento de auxílio moradia a 

qualquer categoria do serviço público sem o perfeito enquadramento legal e em caráter 

contraprestacional, em odioso desvio de finalidade, ou mesmo em situações limítrofes 

que não estejam absolutamente previstas em lei ou através de interpretações “elásticas” 

que distorcem a natureza jurídica e finalística do instituto epigrafado. 

A título de exemplo, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por 

determinação prevista em Lei Estadual de 1980, gasta cerca de R$ 4,8 milhões mensais 

para efeito de pagamento de auxílio moradia a 2.365 oficiais, chegando os de maior 

patente (coronéis) a receber salários brutos na ordem de R$ 49 mil por mês (O Globo, 

24 fev. 2018, p. 8), acima, portanto, do teto constitucional. 

Ainda especificamente nessa Corporação, segundo a mesma fonte 

jornalística citada, há comandantes de batalhão que residem em imóveis funcionais e, 

simultaneamente, recebem auxílio moradia, o que, evidentemente, constitui, no mínimo, 

uma grave irregularidade, por se tratar de contraprestações necessariamente 

excludentes. 


