
SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA

PARECER - SJBA-SELEP

Senhor Diretor,

Trata-se de pedido de manutenção do pagamento do auxílio-moradia, tendo em vista a
renovação do contrato de aluguel, percebido e requerido pelo servidor TALES MATOS AMORIM,
matricula  sob  nº  BA2000084,  Técnico  Judiciário/Área  Administrativa,  pertencente  ao  quadro  de
pessoal da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista-BA, cedido para exercer o cargo de Diretor de
Secretaria da Subseção Judiciária de Guanambi-Ba, mediante o Ato PRESI nº 431 de 18/05/2016,
documentos 2268752, 2269352 e 2415492.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

 A Resolução nº 04/2008, alterada pela de n. 35/2008, ambas do Conselho da Justiça
Federal, disciplina:

Art. 67. O auxílio-moradia consiste no ressarcimento das despesas realizadas pelo
servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, na
hipótese de nomeação para cargo em comissão dos níveis CJ-2 a CJ-4, com exercício em nova sede.

§ 1º O auxílio de que trata este capítulo será concedido mediante requerimento do
servidor dirigido ao ordenador de despesas de seu órgão de lotação, no qual declare que preenche os
requisitos elencados nos incisos II a VI do art.  68 desta Resolução, acompanhado do contrato de
locação ou cópia autenticada pelo órgão concedente.

§ 2º Para o servidor sem vínculo efetivo com a Administração, além do requerimento
e contrato referidos no parágrafo anterior, deverá ser apresentado comprovante de residência no local
de origem, contemporâneo à data do deslocamento.

§ 3º O pagamento de cada parcela do auxílio de que trata este capítulo dar-se-á no
mês subseqüente ao da comprovação da despesa efetuada pelo servidor.

§  4º  No  caso  de  meio  de  hospedagem  administrado  por  empresa  hoteleira,  a
comprovação da despesa dar-se-á com a apresentação da nota fiscal; no caso de locação de imóvel,
mediante apresentação de recibo de aluguel.

Art. 68. Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor que, em razão de investidura em
cargo dos níveis referidos no art. 67 desta Resolução, mudar-se do município em que resida para ter
exercício no Conselho ou em órgão da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, se atendidos os
seguintes requisitos:

I - não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor;

II - o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional;

III - o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário,
promitente  comprador,  cessionário  ou  promitente  cessionário  de  imóvel  na localidade  aonde  for
exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses
que antecederem a sua nomeação;
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IV - nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia;

V - o novo local de residência ou domicílio, em relação ao de origem, não esteja
dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, ou em áreas de controle
integrado mantidas com países limítrofes, conforme dispõe o § 3º do art. 58 da Lei nº 8.112 de 1990;

VI - nos últimos doze meses o servidor não tenha residido ou sido domiciliado na
localidade aonde for exercer o cargo em comissão, desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias
dentro desse período;

VII  -  o  deslocamento  não  tenha  sido  por  força  de  remoção,  redistribuição  ou
nomeação para cargo efetivo; e

VIII - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006.

Parágrafo único. Para fins do inciso VI não será considerado o prazo no qual o
servidor esteve ocupando outro cargo em comissão referido no art. 67 desta Resolução.

Art. 69. O auxílio-moradia não será concedido por prazo superior a oito anos dentro
de cada período de doze anos, ainda que o servidor mude de cargo ou de município de exercício do
cargo (Redação dada pela Resolução n. 35, de 2008).

§  1º  Transcorridos  os  prazos  do  caput,  o  pagamento  somente  será  retomado se
preenchidos os requisitos do art. 68 desta Resolução e seus incisos.

§ 2º Os prazos a que se referem este artigo serão computados a partir da vigência da
Medida Provisória nº 301, de 29 de junho de 2006.

Art. 70. O valor do auxílio-moradia é limitado a vinte e cinco por cento do valor do
cargo em comissão ocupado pelo servidor e, em qualquer hipótese, não poderá ser superior ao auxílio-
moradia recebido por Ministro de Estado.

§ 1º Independentemente do valor do cargo em comissão ocupado, dentre os previstos
no art. 67 desta resolução, fica garantido, a partir da publicação da Medida Provisória nº 431, de 14
de  maio  de  2008,  a  todos  que  preencherem  os  requisitos  de  concessão  do  auxílio-moradia,  o
ressarcimento até o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) (Redação dada pela Resolução n. 35,
de 2008).

§ 2º Com vistas à economicidade dos recursos públicos, os Presidentes dos Tribunais
Regionais  Federais  e  os  Diretores  de  Foro  das  Seções  Judiciárias  poderão  limitar  o  valor  do
ressarcimento do auxílio-moradia, tendo em vista as peculiaridades do mercado imobiliário de cada
município, observando-se o disposto no § 1º deste artigo.

§ 3º O auxílio-moradia abrange apenas gastos com alojamento.

§ 4º Não serão cobertas despesas de condomínio, energia, telefone, alimentação,
impostos, taxas e outras.

§ 5º O valor percebido a título de auxílio-moradia não sofre incidência de Imposto de
Renda Retido na Fonte, consoante disposto no art. 25 da Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001.

§ 6º Os efeitos financeiros do auxílio de que trata esta Resolução retroagem a 30 de
junho de 2006, data da publicação da Medida Provisória nº 301, de 29 de junho de 2006.

(...)

Art. 72. A apresentação de declaração falsa e/ou a tentativa de burlar a concessão do
auxílio-moradia sujeitará os responsáveis  à devolução dos valores indevidamente percebidos e às
sanções administrativas e penais previstas em lei.

(...)
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DO  CASO  CONCRETO:  Pretende  o  servidor  requerente  a  manutenção  do
pagamento do auxílio-moradia, em razão de ter sido colocado à disposição da Subseção Judiciária de
Guanambi-Ba  para  exercer  o  cargo  de  Diretor  de  Secretaria,  consoante  a  Portaria  nº  1.734  de
17/12/2013. Para tanto, apresentou cópia do contrato de locação, com período de vigência contratual de
09/06/2016 a 09/06/2017 e com valor mensal de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

 A SEPAT informou, que não há imóvel funcional para uso de servidor na cidade de
Guanambi-BA, atendendo ao que disciplina o inciso I do art. 68 da Resolução nº 04/2008, alterada pela
de n. 35/2008, ambas do CJF. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que estão
presentes os requisitos exigidos para a concessão do auxílio-moradia 2268752.

Consta  declaração  do  servidor  requerente  que  atende  aos  requisitos  previstos  na
Resolução supra (PA físico nº 2714/13).  Em processo semelhante,  a SEPAT informou que não há
imóvel funcional disponível para uso de servidor na Subseção Judiciária de Guanambi-BA, atendendo
ao que disciplina o inciso I, art. 68, da mesma Resolução. Da análise dos documentos acostados aos
autos, verifica-se que estão presentes os requisitos exigidos para a concessão do auxílio-moradia.

Ante o exposto, com base na Resolução nº 04/2008 e na Portaria nº 148/2015 da
DIREF/BA, a Seção de Legislação de Pessoal propõe o deferimento do pedido de manutenção do
pagamento do auxílio-moradia ao servidor TALES MATOS AMORIM, uma vez que se atende aos
requisitos legais exigidos para a concessão do auxílio-moradia.

À superior apreciação.

DECISÃO DO NUCRE: Ante a manifestação da SELEP, e com espeque na Portaria
nº  148/2015 da DIREF/BA,  defiro  o pedido de manutenção do pagamento do auxílio-moradia ao
servidor TALES MATOS AMORIM, uma vez que estão presentes os requisitos para a sua concessão,
exigidos na Resolução nº 04/2008 do CJF.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

DIRETOR DO NUCRE

Documento assinado eletronicamente por Manoel dos Santos Filho, Analista Judiciário, em
17/01/2017, às 15:43 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Quaresma de Mello Neto, Diretor(a) de Núcleo,
em 17/01/2017, às 15:51 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 3439025 e o código CRC 92331259.
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