
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECLAMAÇÃO Nº 21.763 - DF (2014/0275151-6)
  

RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
RECLAMANTE : ANA BORGES COELHO SANTOS 
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO ASSIS DO VALE 
RECLAMADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
INTERES.  : UNIÃO 

DECISÃO

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR. 

ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO EM JULGADO DESTA 

CORTE SUPERIOR (RESP. 926.011/DF), QUE ASSEGURARA À 

RECLAMANTE A VANTAGEM PREVISTA NO ART. 227, I, A, DA LC 75/93 

(AJUDA DE CUSTO). RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O DIREITO AO 

AUXÍLIO MORADIA À SUBPROCURADORA GERAL DA REPÚBLICA 

RECLAMANTE (ART. 227, VIII DA LC 75/93). VANTAGEM QUE O 

EMINENTE MINISTRO LUIZ FUX RECONHECEU DEVIDA AOS 

MAGISTRADOS, SEM RESSALVAS. PARALELISMO DE SITUAÇÃO COM 

OS MEMBROS DO PARQUET. IDENTIDADE LÓGICO-JURÍDICA COM A 

DECISÃO PROFERIDA NO ALUDIDO RESP. DEFERIMENTO DA TUTELA 

DE EFICÁCIA IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PERIGO REVERSO. 

1.   Cuida-se de Reclamação, com pedido de tutela liminar, ajuizada 

por ANA BORGES COÊLHO SANTOS, no Distrito Federal, contra ato do Procurador 

Geral da República, sob o argumento de ter havido ofensa à autoridade do acórdão 

prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça em 11.11.2008, no Recurso Especial 

926.011/DF, ementado nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. PROMOÇÃO DE MEMBRO DO MP 

FEDERAL CÔNJUGE DE OUTRO INTEGRANTE DO MESMO PARQUET, 

COM MUDANÇA DE SEDE FUNCIONAL. AJUDA DE CUSTO. ART. 227, I, A 

DA LC 95/73 DIVERGENTE COM O ART. 8o. DO DECRETO 1445/95. 

HIERARQUIA NORMATIVA. PRIMAZIA APLICATIVA DA NORMA 

COMPLEMENTAR SOBRE O DISPOSITIVO DE HIERARQUIA 

ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA.

1.   Com base no dogma da hierarquia normativa, cujas raízes 

lógicas e axiológicas remontam aos célebres trabalhos do notável jurista 

austríaco HANS KELSEN (1881-1973), os Juristas afirmam, sem 

discrepâncias de tomo, que a produção normatizadora da vida jurídica e 
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social  do País se faz por meio de autêntica escala de instrumentos 

reguladores, em sentido decrescente, a partir da Constituição: as emendas 

constitucionais, as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas 

provisórias e dos decretos legislativos (art. 59 da CF).

2.   Os Decretos Executivos, cuja categorização como 

autônomos não é aceita no sistema jurídico brasileiro, sequer integram o 

quadro dos instrumentos normativos previstos no processo legislativo da 

Constituição, sem embargo da sua inegável importância para a vida 

administrativa estatal, mas isto não envolve, nem de longe, a admissão de 

sua potestade de alterar qualquer dispositivo legalmente positivado.

3.   Manifesta e incontornável divergência normativa entre os 

dispositivos da LC 95/73 e do Decreto 1.445/95, no que tange ao direito à 

percepção da ajuda de custo, deve ter primazia aplicativa a norma contida 

no art. 227, I, a da LC 95/73, que está a salvo de modificação pela força do 

art. 8o. do Decreto 1.445/95, sem qualquer crítica aos seus demais 

dispositivos.

4.   Esse dispositivo regulamentar de hierarquia administrativa, 

por maior que seja o seu propósito financeiro e econômico de resguardo a 

valores prezáveis da ordem jurídica, afronta o disposto em norma legal de 

nível complementar e somente por essa razão não pode ter aplicabilidade; a 

norma legal complementar somente pode ser modificada por outra de igual 

hierarquia.

5.   Recurso provido para reconhecer o direito subjetivo da 

recorrente de perceber o valor da ajuda de custo pretendida, 

independentemente do anterior recebimento pelo cônjuge (REsp. 

926.011/DF, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Min. 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 09.12.2008).

2.   Sustenta a reclamante que, em 18.9.2013, o Procurador Geral da 

República expediu a Portaria 652-PGR, regulamentando o Auxílio Moradia e, neste 

ponto, sinalizando o intuito de não conceder esta indenização aos membros do 

Ministério Público da União casados; a regulamentação, todavia, não contemplava os 

proprietários de imóveis, motivo pelo qual a reclamante não mais o percebia.

3.   Destaca, todavia, que a situação alterou-se em 15.9.2014, 

quando o ilustre Ministro LUIZ FUX, do colendo STF, ao decidir a Medida Cautelar na 

Ação Originária 1.773/DF, deferiu tutela antecipada, determinando o pagamento de 
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Auxílio Moradia a todos os Juízes Federais;  registra que a decisão prolatada pelo 

renomado Ministro do STF teve como um de seus fundamentos a simetria entre as 

carreiras da Magistratura e do Ministério Público, o que provocou mudanças no 

pagamento do Auxílio Moradia no âmbito do Ministério Público Federal, com a 

expedição, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em 7.10.2014, da Resolução 

117-CNMP, que regulamentou o Auxílio Moradia aos membros do Ministério Público; o 

Procurador Geral da República, por sua vez, expediu a Portaria 71, de 9.10.2014, à 

guisa de nova regulamentação do inciso VIII do art. 227 da LC 75/93.

4.   Relata que a Resolução 117/2014 do CNMP dispôs o seguinte:

Art. 3o. – Não será devida a ajuda de custo para moradia ao 

membro, e de igual modo o seu pagamento cessará, quando:

I - estiver aposentado ou em disponibilidade decorrente de sanção 

disciplinar;

II - estiver afastado ou licenciado, sem percepção de subsídio;

III - seu cônjuge ou companheiro ocupe imóvel funcional ou 

perceba auxílio moradia na mesma localidade.

Art. 4o. – O pagamento para a ajuda de custo para moradia será 

efetivado a partir do requerimento, que conterá, no mínimo:

I - localidade de residência;

II - a declaração de não incorrer em nenhuma das vedações 

previstas nos arts. 1o. e 3o. desta Resolução;

III - o compromisso de comunicação imediata à fonte pagadora da 

ocorrência de qualquer vedação.

5.   Afirma que a Portaria 71/2014, por seu turno, consignou que:

Art. 2o. – Não será devido o benefício ao membro, e de igual modo 

o seu pagamento cessará, quando:

I - estiver aposentado ou em disponibilidade decorrente de sanção 

disciplinar;
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II - estiver afastado ou licenciado, sem percepção de subsídio;

III - seu cônjuge ou companheiro ocupe imóvel funcional ou 

perceba auxílio moradia na mesma localidade.

(...).

Art. 4o. – O pagamento do auxílio moradia será efetivado a partir de 

requerimento, que conterá, no mínimo:

I - localidade de residência, com a correspondente autorização 

para residir fora da sede, quando for o caso;

II - a declaração de não incorrer em nenhuma das vedações 

previstas nos arts. 1o. e 2o. desta Portaria;

III - o compromisso de comunicação imediata à fonte pagadora da 

ocorrência de qualquer vedação.

6.   Assevera que, com esteio nos artigos acima mencionados, houve 

afronta ao acórdão exarado por esta Corte Superior de Justiça, no RESP 926.011/DF, 

que conferiu à reclamante o direito de receber Ajuda de Custo simultaneamente com 

seu cônjuge, pois teria sido tolhida de requerer e receber o Auxílio Moradia devido ao 

fato de seu cônjuge já recebê-lo.

7.   Requer que seja concedida tutela liminar para ser garantida à 

parte reclamante a percepção, simultaneamente com seu cônjuge, o auxílio moradia a 

que faz jus, afastando-se, dest'arte, as limitações impostas pelo art. 2o., III, e art. 4o., II e 

III, da Portaria 71/2014, bem como pelo art. 3o., III, e art. 4o., II e III, da Resolução 

117/2014 do CNMP. Fundamenta o deferimento da liminar no caráter alimentar de que 

se reveste a parcela indenizatória ora pleiteada, bem como na reversibilidade da 

situação precária a ser eventualmente concedida, caso a Reclamação venha a ser 

julgada improcedente, já que os valores antecipados liminarmente poderão ser 

restituídos, mediante desconto em folha.

8.   É o relato do essencial.

9.   A Reclamação constitui-se em ação autônoma de impugnação 

instituída pelo art. 105, I, f da Constituição da República, regulamentada pelos arts. 13 a 
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18 da Lei 8.038/90 e, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, regida pelos arts. 187 a 

192 do RISTJ, sendo um instrumento processual voltado (i) para a preservação de sua 

competência e (ii) para a garantia da autoridade de suas decisões.

10.  O aludido julgado desta Corte Superior, apontado como 

desobedecido, não diz respeito, no rigor das coisas, à vantagem denominada Auxílio 

Moradia, mas a diretriz judicante que foi nele adotada, calcada na famosa hierarquia das 

regras jurídicas, de origem kelseniana, pode ser adotada, em tudo e por tudo, no 

presente caso, em que se trata de normativos administrativos que veiculam restrição de 

direito subjetivo outorgado aos beneficiários por regra jurídica de hierarquia 

complementar.

11.  Ademais, verifica-se que a vantagem deferida naquele julgado 

(Ajuda de Custo) o foi em razão de se tratar de retribuição cabível ao Procurador da 

República quando na situação contemplada (mudança de residência), mesmo que a 

situação geradora do direito à percepção da vantagem decorra de decisão tomada pelo 

cônjuge; deve-se entender que essas vantagens (Ajuda de Custo e Auxílio Moradia) 

sejam compreendidas mesmo como retribuição efetivamente devida ao Procurador da 

República, descabendo, ao meu sentir, criarem-se requisitos ou exigências, por regras 

administrativas, com o efeito de paralisar a eficácia da regra superior (LC 75/93, art. 

227, I a e VIII) ou encurtar-lhe o alcance.

12.  O eminente Ministro LUIZ FUX já teve a oportunidade de assegurar o 

direito à percepção do Auxílio Moradia aos Magistrados do Brasil, não lhes impondo 

qualquer outra exigência, salvo a de não ser o beneficiário ocupante de imóvel oficial; 

eis a ementa da decisão do festejado Ministro e Professor:

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 
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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 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 (MC NA AO 1.773/DF).

13.  Deste modo, penso que a presente Reclamação mostra-se cabível, 

porquanto infringida a orientação que esta Corte Superior adotou, em julgamento 

colegiado, asseverando o direito à percepção de uma vantagem (Ajuda de Custo) que 

em tudo e por tudo se assemelha (o direito) ao ora reclamado (Auxílio Moradia), pelo 

menos no que diz respeito à base ou ao fundamento jurídico do seu reconhecimento, a 

saber, a inaceitação de redução, restrição ou eliminação de uma vantagem, dada por 

regra jurídica infralegal, pela força de uma nova regra, também respeitável, mas 

induvidosamente de hierarquia inferior à quel´outra, qual se dá neste caso.

14.  Além dessa argumentação de ordem hierárquica, que é 

essencialmente formal e positivista, devo anotar que uma outra ponderação 

afigura-se-me pertinente fazer, qual seja, aquela que diz respeito à proibição de 

retrocesso, consistente em se inadmitir que uma regra jurídica afluente possa 

desconstituir um direito subjetivo ou conferido por norma anterior, a não ser que 
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também aflua situação impeditiva da manutenção daquele direito, na complexa 

condição de insuperável e incontornável.

15.  Defiro, portanto, o pedido de tutela de eficácia imediata, nos termos 

do pedido, e assinalo que, neste caso, não há o denominado perigo reverso, porquanto, 

na hipótese possível de malogro da pretensão, de forma cômoda e breve poderá a 

Administração recuperar o que por ventura tenha despendido indevidamente, o que fica 

de logo resguardado.

16.  Comunicações imediatas ao eminente Procurador Geral da 

República e ao ilustre Advogado Geral da União, para o devido cumprimento desta 

decisão e a adoção das providências e medidas que couberem nas suas respectivas 

atribuições e responsabilidades.

17.  Após, ouça-se o digno Parquet.

18.  Publique-se. Intimações necessárias. 

Brasília (DF), 23 de outubro de 2014.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO

MINISTRO RELATOR
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