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PROCESSO N. 3.129-16/2015 – TRF1 

 
E M E N T A 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. AUXÍLIO-MORADIA. CARGO EM COMISSÃO 
CJ-2. CHEFE DE GABINETE. MUDANÇA DE LUZIÂNIA PARA BRASÍLIA. MESMA ÁREA 
METROPOLITANA. LEI N. 8.112/90. RESOLUÇÃO N. 04/2008-CJF. LC 94/1998. NOTA 
TÉCNICA N. 01/2014-CODEPLAN. RECURSO PROVIDO. 

I – De acordo com a Lei Complementar n. 94/1998, que, mediante autorização constitucional 
constante do §3º do art. 25 da Constituição Federal1, criou a Região Integrada de 
Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno, a cidade de Luziânia integra a Região 
Administrativa do Distrito Federal e Entorno – RIDE 

II – A Resolução CJF n. 04/2008, no inciso V do art. 68 e caput, dispõe que “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 órgão da 
Justiça Federal de primeiro e segundo graus, devendo o novo local de residência ou domicílio, em 
relação ao de origem, não estar 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. 

III – Não obstante disponha a Lei n. 8.112/90, com as alterações incluídas pela Lei n. 
11.355/2006, que o auxílio moradia não será pago ao servidor que deslocar seu domicílio dentro 
da mesma área metropolitana, dispõe no §3º do art. 58 da mesma lei que será paga diária ao 
servidor que pernoitar fora da sede, ainda que dentro da mesma área metropolitana, entendendo 
a Secretaria de Recursos Humanos desta Corte que “não cabe conferir interpretação restritiva à 
vedação contida no §5º, do art. 68 da Res. 04/2008 - CJF, haja vista que a aplicação desse 
dispositivo legal deve ser realizada, concretamente, em consonância com o disposto no §3º, do 
art. 58 da Lei nº 8.112/90.”. 

IV – A hipótese é de concessão do auxílio moradia, visto ser a requerente servidora do Quadro de 
Pessoal da Seção Judiciária de Goiás, lotada anteriormente na Subseção Judiciária de Luziânia, 
cedida a este Tribunal para ocupar o cargo em comissão, código CJ-2, de Chefe de Gabinete de 
Desembargador Federal, em 19.12.2012. 

V - Tendo em vista o pedido formulado pela servidora datar de 23.10.2014, deve o benefício ser 
pago retroativo à despesa de aluguel referente à setembro/2014, considerando o §3º do Art. 672 
da Resolução CFJ n. 04/2008, que dispõe que “O pagamento de cada parcela do auxílio de que 
trata este capítulo dar-se-á no mês subsequente ao da comprovação da despesa efetuada pelo 
servidor.”. 

VI – Recurso a que se dá provimento. 

A C Ó R D Ã O 

Decide o Conselho de Administração, por maioria, dar provimento ao recurso. 

 
1 Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, 
observados os princípios desta Constituição. ... § 3º - Os Estados poderão, mediante lei 
complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 
constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 
planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 
2 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. 
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Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 23.04.2015. 

 
 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 
Relator 


