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EXMO. SR. MINISTRO LUIS ROBERTO BARROSO, DD. RELATOR DA AÇÃO 

ORIGINÁRIA N. 1649-DF 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL – AJUFE E OUTRAS, vêm, 

respeitosamente, à presença dessa Corte, requerer a extinção do processo por 

perda superveniente de objeto (CPC/15, art. 485, VI, e RISTF, art. 21, IX) em razão 

da edição da Resolução n. 199 do CNJ, nos termos e pelos motivos a seguir 

deduzidos. 

 

Registre-se, inicialmente, que a presente ação foi ajuizada perante a 1ª instância da 

Justiça Federal (processo n. 351917720104013400) em 16/7/2010. 

 

No entanto, diante da declaração de incompetência do Juízo (7ª Vara Federal) foi 

remetida a essa Corte e aqui tramitou regularmente. 

 

Nesse entremeio alguns Juízes Federais entenderam promover ação individual 

diretamente nessa eg. Corte, que veio a ser autuada sob o n. 1773 e distribuída ao 

Ministro Luiz Fux em 19/4/2013. 

 

Posteriormente, a AJUFE compareceu nos autos da AO 1773 e requereu o seu 

ingresso como assistente (CPC/73, art. 50), anunciando que o fazia porque “tal pleito é 

objeto de pretensão da associação interveniente, o qual reivindica o direito à 

percepção das verbas indenizatórias legalmente previstas para toda a magistratura”, 

referindo-se à presente AO n. 1649. 

 

Concluída a instrução da AO 1773, foi a mesma remetida ao Procurador Geral da 

República que apresentou parecer favorável a aquela ação assim ementado: 
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 CONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA MAGISTRATURA. AUXÍLIO-MORADIA. LOMAN, ART. 65, 

II. SIMETRIA DE REGIMES ENTRE A MAGISTRATURA JUDICIAL E A DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO, PARTICULARMENTE DESDE A EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. 

NECESSIDADE DE DISCIPLINA NACIONAL E UNIFORME DO INSTITUTO PELO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA. 

1. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação em que toda a magistratura judicial 

é interessada, que discute vantagem funcional com regramento específico, cuja disciplina 

demanda decisão uniformizadora do STF. 

2. O auxílio-moradia é vantagem funcional expressamente prevista no art. 65, II, da Lei Orgânica 

da Magistratura Nacional (Lei Complementar 35/1979), recepcionado pela Constituição da 

República de 1988. Possui natureza indenizatória, devido propter laborem a juízes que residam em 

localidade na qual não haja residência oficial disponível. 

3. A natureza indenizatória do auxílio-moradia torna-o compatível com o regime constitucional de 

subsídio aplicável aos juízes. 

4. É juridicamente possível integração do art. 65, II, da LOMAN com outras normas, para o fim de 

concluir pela aplicabilidade imediata do auxílio-moradia, como já decidiu o Supremo Tribunal 

Federal quanto a outros institutos do mesmo disposi tivo. Particularmente a partir da Emenda 

Constitucional 45/2004, que alterou o art. 129, § 4

o

, da Constituição, o poder constituinte densificou 

a simetria de regime jurídico entre juízes e membros do Ministério Público, sendo lícito considerar 

que atribuiu ao segundo a natureza de magistratura requerente, equiparada à judicial, a exemplo 

de países europeus de matriz jurídica romano-germânica. Com isso, é legítima a aplicação 

recíproca de normas legais de uma à outra carreira, no que couber. A disciplina do auxílio-moradia 

devido aos magistrados judiciais pode extrair-se da inscrita na Lei Orgânica do Ministério Público 

da União (Lei Complementar 75/1993). 

5. Possui o Poder Judiciário caráter unitário e nacional, a demandar disciplina uniforme das linhas 

mestras de seu regime jurídico (art. 93 da Constituição da República). Precedentes do Supremo 

Tribunal Federal. É inconstitucional e injusta a pletora de leis e atos administrativos que hoje 

regulamentam de forma fragmentada e divergente o auxílio-moradia para parcelas da magistratura 

judicial. Até que advenha lei nacional a respeito do instituto, deve o Conselho Nacional de Justiça, 

por determinação do Supremo Tribunal Federal, regular o pagamento do auxílio-moradia aos 

juízes brasileiros, superando a variedade de leis estaduais discrepantes sobre o tema. Para os 

membros do Supremo Tribunal Federal, caberá ao próprio órgão disciplinar o instituto. 

Parecer pelo reconhecimento da competência do Supremo Tribunal Federal, pelo deferimento 

parcial da antecipação de tutela jurisdicional e pela procedência parcial do pedido, ambos com 

efeito ex nunc. 

 

Com base nesse pronunciamento do Ministério Público Federal, entendeu o eminente 

Ministro Luiz Fux deferir o pedido de tutela antecipada, determinando, porém, que a 

decisão alcançasse todos os juízes federais, e não apenas os autores daquela ação, 

como se pode ver da ementa da decisão: 

 

AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRATURA FEDERAL. AJUDA DE CUSTO PARA FINS DE 

MORADIA. DIREITO ASSEGURADO EXPRESSAMENTE PELO ART. 65, INCISO ii, DA LEI 

ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (LOMAN) E PERCEBIDO POR MAGISTRADOS 

EM SITUAÇÃO SEMELHANTE À DOS AUTORES. DIREITO QUE JÁ É RECONHECIDO A 

SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS SUBORDINADOS DIRETAMENTE A JUÍZES FEDERAIS, 

JUÍZES DE DIREITO DOS ESTADOS, PROMOTORES DE JUSTIÇA ESTADUAIS, A MEMBROS 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 

MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL E DIVERSAS OUTRAS CATEGORIAS 

PROFISSIONAIS. IN CASU, A CONCESSÃO DO DIREITO PRETENDIDO PELOS JUÍZES 

FEDERAIS BRASILEIROS ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, JURIDICIDADE 

ADMINISTRATIVA E DA MORALIDADE, POSTO CONTEMPLADO NA LEI E NO TEXTO 
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CONSTITUCIONAL. DEVERAS, A CONCESSÃO NÃO ENCERRA A INIQUIDADE, PORQUANTO, 

MESMO APÓS A SUA IMPLEMENTAÇÃO, O JUIZ FEDERAL PASSARÁ A RECEBER 

REMUNERAÇÃO MENSAL AQUÉM DE VÁRIOS SEGMENTOS QUE ATUAM NA ESFERA 

JUDICIAL. É QUE A CONCESSÃO VISA A SERVIR DE INSTRUMENTO DE MORALIZAÇÃO 

DESTINADA A ASSEGURAR A INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO E EVITAR O 

INDESEJÁVEL CRESCIMENTO DO ELEVADO NÚMERO DE JUÍZES FEDERAIS QUE SE 

EXONERAM DOS SEUS CARGOS PARA OCUPAR OUTROS DE NATUREZA PÚBLICA, 

TORNANDO A MAGISTRATURA MERA CARREIRA DE PASSAGEM. PARECER DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR E PELA PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. 

 

Na parte que toca exclusivamente aos juízes federais constou a seguinte 

determinação na parte dispositiva da decisão: 

 

Ex positis, e considerando, primordialmente, que o CNJ já reconhece o direito à ajuda de custo 

para fins de moradia aos magistrados e Conselheiros que lá atuam, ex vi da sua Instrução 

Normativa nº 9, de 8 de agosto de 2012, tendo em vista que todos os magistrados desta Corte têm 

o direito à ajuda de custo assegurado por ato administrativo, haja vista que os Membros do 

Ministério Público Federal, inúmeros Juízes de Direito e Promotores de Justiça já percebem o 

referido direito, e em razão, também, da simetria entre as carreiras da Magistratura e do Ministério 

Público, que são estruturadas com um eminente caráter nacional, DEFIRO a tutela antecipada 

requerida, a fim de que todos os juízes federais brasileiros tenham o direito de receber a 

parcela de caráter indenizatório prevista no artigo 65, inciso II, da LC nº 35/79, aplicando-se 

como regra aplicável para a concessão da referida vantagem,: i) o artigo 65 da LOMAN ora 

referido, que, apenas, veda o pagamento da parcela se, na localidade em que atua o 

magistrado, houver residência oficial à sua disposição; ii) os valores pagos pelo STF a título 

de auxílio-moradia a seus magistrados. 

A fim de que não haja dúvidas na implementação desta liminar pelos Tribunais Regionais Federais 

brasileiros, a ajuda de custo assegurada por esta medida liminar deverá ser paga a todos os juízes 

federais na forma da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, inclusive nos casos de acumulação, e 

salvo em favor do magistrado federal a quem tenha sido disponibilizada a residência oficial. Aduza-

se que os efeitos da presente liminar serão contados a partir da sua publicação. 

 

Pois bem. Na presente ação a AJUFE e OUTRAS apresentaram os seguintes pedidos: 

 

b.1 - a declaração definitiva do direito ao recebimento do auxílio-moradia, atualmente no 

valor de R$ 2.750,00 (...) – artigo 4º, da Portaria 251/CNJ, de 19/5/2008 -, aos 

magistrados que não dispõem de imóvel funcional, em conformidade com o artigo 65, II, 

da LOMAN; 

 

b.2 - alternativamente, na eventualidade do não acolhimento do pedido anterior, a 

declaração definitiva do direito ao recebimento do auxílio-moradia atualmente no valor de 

R$ 2.750,00 (...) – artigo 4º, da Portaria 251/CNJ, de 19/5/2008 -, aos magistrados que 

paguem ou pagaram aluguel ou hospedagem na localidade em que residem ou residiram 

para o exercício jurisdicional, em conformidade com o artigo 65, II, da LOMAN, e com o 

artigo 60-A, da Lei 8.112/90 c/c o artigo 52 da Lei 5.010/66; 
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b.3 - a condenação da Ré ao pagamento das parcelas de auxílio-moradia que deixaram 

de ser pagas, ainda não alcançadas pelo prazo prescricional, tudo devidamente corrigido 

pelos índices reais de inflação e juros de mora 

 

Como se pode ver, o direito pleiteado na presente ação, na qual a AJUFE e Outras 

Associações se apresentam como substitutas processuais da classe dos magistrados 

federais, foi deferido em outra ação na qual a AJUFE compareceu como assistente 

simples. 

 

Importa, porém, para o presente pedido de perda de objeto, o exame da parte final do 

dispositivo da decisão do Ministro Luiz Fux, quando S.Exa determinou que o Conselho 

Nacional de Justiça fosse oficiado para tomar conhecimento da RELEVÂNCIA de 

REGULAMENTAR A MATÉRIA, nos termos do que fora por ele decidido 

cautelarmente. 

 

É dizer: a decisão do Ministro Luiz Fux não obrigou, como não teria como obrigar, 

o CNJ a editar uma Resolução, afinal não se estava diante de um mandado de 

injunção, nem diante da obrigação de regulamentar um direito constitucional. 

 

Entendeu, porém, o Conselho Nacional de Justiça, exatamente por compreender a 

relevância da questão, editar uma Resolução destinada a regulamentar o Auxílio-

Moradia para toda a Magistratura Nacional, fosse ela a Federal, a Trabalhista, a 

Estadual e a Militar. 

 

Aí surgiu a Resolução n. 199 com os seguintes considerandos: 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ), no uso de suas atribuições 

legais e regimentais, 

 

CONSIDERANDO a notificação deste Colegiado para cumprimento de decisão proferida em 2 de 

setembro de 2014 na Medida Cautelar da Ação Originária 1.773-DF, em trâmite no Supremo 

Tribunal Federal; 

 

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); 
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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; 

 

Nessa Resolução n. 199 restou regulamentado o pagamento do auxílio-moradia, até 

então previsto apenas no art. 65, II, da LOMAN, para todos os membros da 

magistratura nacional, nos seguintes termos: 

 

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. 

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 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. 
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Entende a AJUFE que essa regulamentação do direito ao auxílio-moradia para toda a 

magistratura, está atendendo 100% do pedido que formulou na presente ação, em 

especial o contido no item b.1. 

 

Já o pedido contido no b.2., por ser alternativo, resta prejudicado em face do 

atendimento do b.1. 

 

Com relação ao pedido b.3, de pagamento de valores pretéritos, permitem-se as 

Associações Autoras formular pedido de desistência, porque com a fixação do direito 

a partir da regulamentação do CNJ, resultará inviável o reconhecimento de valores 

pretéritos, quando o direito não estava regulamentado. 

 

Poderão as Associações Autoras até mesmo formular pedido de desistência do direito 

no qual se funda essa ação quanto ao pedido b.3, caso a União assim o exija.  

 

Porém, mostra-se necessário registrar que as Associações Autoras somente podem 

dispor do direito delas mesmo e não do direito dos seus associados. 

 

Então, a eventual renúncia do direito no qual se funda a ação, quanto ao item b.3, 

somente fará sentido para obstar a propositura de nova ação coletiva das Associações 

Autoras e não para obstar ações individuais de magistrados, porque as associações 

de classe não têm como fazê-lo. 

 

Quanto a extinção da ação por perda de objeto superveniente, tem decidido V.Exa 

pela aplicação do art. 485, VI, do CPC/15 e do art. 21, IX do RISTF: 

 

DECISÃO: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. 

INSCRIÇÃO NO CAUC/SIAFI. SUPERVENIENTE APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

E DEVOLUÇÃO DOS VALORES REQUERIDOS PELA UNIÃO. PERDA DE OBJETO.  

1. Aprovada a prestação de contas e recebidas as verbas solicitadas pela União, perde-se o objeto 

da presente ação. 2. Extinção do feito sem resolução do mérito.  

1. Trata-se de ação civil originária ajuizada pelo Estado de Sergipe em face da União, com 

finalidade de decretar a nulidade da inscrição do autor no CAUC/SIAFI, referente a supostas 

irregularidades na prestação de contas no Convênio nº 119/2003.  

2. Intimado no dia 16.02.2016, o autor juntou documento que demonstra a regularidade da 

prestação de contas do Estado no referido Convênio, de modo a configurar perda superveniente 

do objeto da ação. Requer, portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito, bem como 

a condenação da União ao pagamento dos honorários advocatícios, por entender que, caso não 

houvesse a superveniente prejudicialidade da demanda, o Estado-autor teria o seu pedido julgado 

procedente, conforme diversos precedentes desta Corte.  
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3. Em resposta, a União concordou com a perda do objeto da presente ação, por reconhecer o 

pagamento dos valores requeridos e, posteriormente, a aprovação das contas do autor referentes 

ao Convênio nº 119/2003. No entanto, entendeu não ser cabível a condenação da ré ao 

pagamento de honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade. Requer, assim, a 

extinção do processo sem a resolução de mérito, conforme o art. 267, VI, do CPC/1973. 4. É o 

relatório.  

Decido.  

5. É manifesta a perda do objeto. O pagamento dos valores requeridos pela União e a aprovação 

da prestação de contas do Estado-autor conduzem ao reconhecimento da perda superveniente do 

objeto da presente ação. Não há, portanto, utilidade no prosseguimento do feito.  

6. Diante do exposto, com base no art. 485, VI, do CPC/2015, e no art. 21, IX, do RI/STF, julgo 

extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão de ausência de interesse processual. Deixo 

de fixar honorários advocatícios, por entender que nenhumas das partes deu causa à privação do 

interesse processual, o qual decorreu de fato superveniente à propositura da ação. Nesse sentido, 

confiram-se os seguintes precedentes: ACO 1.593, Rel. Min. Dias Toffoli; ACO 2.152, Rel. Min. 

Rosa Weber. Publique-se. Intimem-se.  

Brasília, 06 de setembro de 2016. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO Relator 

(ACO 1764, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 06/09/2016, publicado em 

PROCESSO ELETRÔNICO DJe-192 DIVULG 08/09/2016 PUBLIC 09/09/2016) 

 

Em face do exposto, estando demonstrado que a edição da Resolução n. 199 do CNJ 

atendeu completamente ao pedido formulado no item b.1 da petição inicial, bem ainda 

que tal regulamentação torna inviável o deferimento do pedido b.3, requerem as 

Associações Autoras a extinção dessa ação, por perda superveniente de objeto, 

quanto ao pedido b.1 (art. 485, VI, do CPC/15 e do art. 21, IX do RISTF) e a 

desistência da ação com relação ao pedido b.3 (art. 485, VII, do CPC/15). 

 

 

       Brasília, 29 de novembro de 2016. 

 

 
 
      P.p. 
       ALBERTO PAVIE RIBEIRO 
              (OAB-DF, nº 7.077) 

 

 

 

 

(AJUFE-STF-1649-PerdaObjeto) 


		2016-11-29T19:14:04-0200




