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O PROCURADOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, fazendo 

uso das prerrogativas institucionais que lhe são outorgadas pela Constituição 

Federal, especificamente em seus artigos 70, caput, e parágrafo único; 71, II e IX; e 

130, bem assim, pela Lei Complementar nº 178/00, artigo 3º,  I e II, e ainda pelo artigo 

81, V, da Lei Complementar nº 464/2012 vem, perante Vossa Excelência, oferecer 
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para que o Pleno deste Tribunal determine a suspensão do pagamento do auxílio-

moradia aos membros do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, 

além de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 168 da Lei 

Complementar nº 141/96 e da Resolução nº 211/2014, com a consequente apuração 

de responsabilidade e da ocorrência de dano ao Erário,  nos termos da conjuntura 

fático jurídica a seguir delineada. 

 

I – DOS FATOS 

 

Em 31 de maio de 2014, a título de regulamentar o artigo 168 da Lei 

Complementar estadual nº 141, de 09 de fevereiro de 1996, foi publicada no Diário 

Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, pelo Procurador Geral de Justiça do RN, a 

Resolução nº 211/2014 – PGJ, cujo objetivo precípuo seria disciplinar as condições de 

concessão de auxílio-moradia aos membros do Ministério Público Estadual, 

consistente no pagamento correspondente a 10% (dez por cento) do subsídio do 

cargo exercido. 

A citada Resolução condiciona, em seu art. 2º, o pagamento à existência 

de requerimento dos membros do Ministério Público interessado, momento em que 

estes devem declarar a inexistência de residência oficial condigna no município sede 

do seu local de lotação ou exercício, o endereço em que residem e, ainda, a 

inexistência de circunstâncias impeditivas do recebimento do auxílio-moradia. 

Ocorre que, a própria Resolução traz essas circunstâncias impeditivas 

em seu artigo 4º, incisos I e II, vedando o recebimento do auxílio: 1) aos membros que 

residem fora da comarca da respectiva lotação, salvo quando a recomendação para a 

fixação de residência em local diverso tenha partido da própria chefia da Instituição, 
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por questão de segurança ou outra circunstância relevante, decidida em 

procedimento próprio; e, em relação ao Promotor de Justiça Substituto, em relação ao 

qual não incide a obrigatoriedade de residência na comarca; 2) e, ainda, quando o 

membro conviver, na mesma residência, em situação de relação familiar, com outro 

membro do Ministério Público Estadual que perceba a mesma vantagem; neste caso, 

apenas um dos cônjuges faria jus ao auxílio-moradia. 

Insta fazer a ressalva de que as circunstâncias impeditivas do citado 

auxílio são meramente formais, uma vez que considerando a divisão funcional entre 

as comarcas do Estado, praticamente todos os membros do MPE encontram-se aptos 

ao recebimento do auxílio-moradia, o que, desde já, mostra a generalidade do 

benefício. 

Ademais, embora a Resolução nº 211/2014 – PGJ pretenda 

descaracterizar o caráter remuneratório do auxílio-moradia, nos termos em que este 

foi concedido, absolutamente desatrelado à comprovação do suposto fato gerador da 

indenização – aumento dos gastos com moradia em decorrência do exercício da 

função por necessidade específica da Administração Pública -, a natureza jurídica 

efetiva desta despesa pública é de remuneração. 

Nesse ínterim, cumpre mencionar que, considerando a generalidade do 

pagamento e sua desvinculação a um fato passível de indenização, circunstâncias 

descaracterizadoras da natureza indenizatória do auxílio-moradia instituído pelo 

MPE, as Promotorias do Patrimônio Público da Comarca de Natal publicaram a 

Portaria nº. 112/2014, na data de 4 de junho de 2014, com o escopo de instaurar 

Inquérito Civil para apurar possível irregularidade na concessão do auxílio-moradia 

aos membros daquela Instituição.  

Ademais, os Promotores de Justiça do Patrimônio Público do MPRN 

ofereceram representação ao Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP pela 
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abertura de Procedimento de Controle Administrativo em razão de ato praticado 

pela Procuradoria Geral de Justiça do RN que regulamentou a referida concessão do 

auxílio-moradia. 

Percebe-se que parte dos próprios membros do Parquet Estadual, 

cientes do seu compromisso constitucional e preocupados com a defesa do 

patrimônio público, não concordam com o ato do Procurador Geral de Justiça em 

conceder de forma geral e irrestrita um auxílio remuneratório que visa, 

essencialmente, aumentar os vencimentos dos membros do MPE, desrespeitando o 

sistema remuneratório do subsídio, instituído na Constituição Federal de 1988, art. 

39, parágrafo 4º, bem como transformando uma verba que só seria válida se 

efetivamente indenizatória fosse em uma verba que é concretamente remuneratória. 

Por outro lado, ressalta-se que a AMPERN (Associação do Ministério 

Público do Estado do Rio Grande do Norte) impetrou Mandado de Segurança sob o 

número 2014.010761-3, para suspender os efeitos do inciso I, do art. 4º da 

mencionada Resolução. Ou seja, a referida associação pleiteia tornar ainda mais 

genérica as condições de concessão do auxílio-moradia pelo MPE, uma vez que 

pretende extirpar duas das três restrições indicadas na Resolução. Pontua-se que, em 

consulta processual no endereço eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do RN, 

verificou-se que o citado Mandado de Segurança teve seu pedido de liminar 

indeferido. 

 Diante destes indícios de irregularidade, em 27 de junho de 2014, este 

Procurador-Geral instaurou Procedimento Preparatório (Processo nº. 8506/2014 – TC) 

a fim de apurar os fatos noticiados e buscar informações complementares, com o 

escopo de levantar os documentos de maneira completa e detalhada. 

Igualmente, na mesma data, requisitou-se ao Excelentíssimo Senhor 

Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, Rinaldo Reis de 
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Lima, por meio do Ofício nº 037/2014 – PGMPJTC, as seguintes informações (Doc. 

01): 

 

“Cumprimentando Vossa Excelência, considerando que o 

Ministério Público Estadual editou a Resolução nº. 

211/2014 – PGJ, que disciplina as condições de concessão 

de auxílio-moradia aos membros do órgão, bem como a 

existência de informações de que o início do pagamento 

do referido auxílio ocorreu no dia 24 de junho de 2014, 

venho requisitar informações detalhadas acerca da 

existência de instrumentos de planejamento orçamentário 

e financeiro aptos a comprovar a legalidade do ato 

administrativo normativo que cria ou aumenta despesa, 

em conformidade com os ditames da Lei de 

Responsabilidade Fiscal e demais normas de Direito 

Financeiro. 

Nesse sentido, solicita-se o envio de informações 

concernentes: 

Ao procedimento administrativo que culminou na edição 

da Resolução nº. 211/2014-PGJ, incluindo cópia do 

processo administrativo nº 1.009/2013-PGJ; 

Ao estudo do impacto orçamentário financeiro do 

exercício em que deva entrar em vigor e nos dois 

subsequentes, além das premissas e metodologias de 

cálculo utilizadas; 
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À origem dos recursos para o custeio da despesa e à 

Declaração do ordenador de despesa, demonstrando a 

compatibilidade com as leis orçamentárias vigentes; 

À existência de residência oficial do Ministério Público 

Estadual em algum município do Rio Grande do Norte; 

Aos critérios de avaliação e à forma de renovação da 

concessão do auxílio-moradia, após o prazo inicial de dois 

anos; 

À obrigação dos membros de informar ao órgão quando 

deixar de cumprir os requisitos necessários ao 

recebimento do benefício; 

Aos critérios utilizados para comprovar o caráter 

indenizatório da concessão do auxílio-moradia decorrente 

do exercício da profissão; 

Aos critérios que serão utilizados para a aplicação das 

restrições à concessão do benefício prescritos no art. 4º, 

inciso I, da Resolução nº. 211/2014-PGJ, uma vez que se 

trata de uma obrigação dos membros do Ministério 

Público a residência nas comarcas onde são lotados; 

Ao recebimento ou não pelos membros que possuem 

propriedade de bem imóvel na comarca onde são lotados; 

e, em caso afirmativo, se o parquet possui informações 

atualizadas dos bens de propriedade dos seus membros, 

em conformidade com as Declarações anuais à Receita 

Federal do Brasil dos mesmos; e, 
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“À lista dos beneficiários já autorizados a receber o citado 

auxílio e com o primeiro pagamento já devidamente 

efetuado, os procedimentos requisitórios individualizados 

e o valor total pago a título de auxílio-moradia.” 

 

Em resposta, o Procurador-Geral de Justiça encaminhou os documentos 

existentes no MPRN relativos ao assunto, quais sejam: os Processos Administrativos 

nº. 1009/2013-PGJ (e seu apenso, o Processo Administrativo nº. 4792/2008-PGJ) e nº. 

80.266/2014-PGJ; o estudo de impacto orçamentário e financeiro e a origem dos 

recursos para o custeio da despesa, bem como a declaração do ordenador da despesa 

demonstrando a compatibilidade com as leis orçamentárias vigentes; as informações 

acerca da existência de residência oficial do MPRN nos municípios do estado; os 

critérios de avaliação e a forma de renovação da concessão do auxílio-moradia; as 

obrigações dos membros de informar ao órgão quando deixar de cumprir os 

requisitos necessários ao recebimento do benefício; dentre outros. 

Insta acrescer ainda que, conforme Decisão prolatada nos autos no 

Processo Administrativo nº. 1009/2013-PGJ, que versa sobre o pedido de 

reconhecimento de retroatividade do auxílio-moradia requerido pela AMPERN, o 

Procurador Geral de Justiça, o Sr. Rinaldo Reis Lima entendeu devido o pagamento 

retroativo das parcelas do referido benefício que a seu ver não teriam sido atingidas 

pela prescrição, que, no caso, remontariam há trinta meses, pela força do artigo 9º do 

Decreto 20.910/1932. 

Igualmente, constata-se que, conforme a Estimativa do Impacto 

orçamentário-financeiro no exercício atual e nos dois subsequentes, o pagamento 

dessa verba, no ano de 2014 – sem computar o pagamento do auxílio-moradia 

retroativo já deferido, mas que certamente atingirá a casa das dezenas de milhões de 
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reais - alcançará o montante de R$ 3.327.255,77 (três milhões, trezentos e vinte e sete 

mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos); além da estimativa 

de gastos na órbita de R$ 6.028.955,71 (seis milhões, vinte e oito mil, novecentos e 

cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos) por ano, a partir de 2015. 

Cumpre mencionar ainda, no dia 1º de julho de 2014, que o CNMP 

suspendeu o pagamento do auxílio-moradia aos membros do Ministério Público 

do Tocantins, em decorrência da declaração de ilegalidade da Resolução nº. 04/2014-

CPJ, que instituiu o benefício naquele estado. Alegou-se na representação que 

apesar de declarar a natureza indenizatória, o que realmente ocorre é um 

desvirtuamento da natureza jurídica do benefício, pois o pagamento é feito de 

forma indiscriminada e permanente, violando o princípio constitucional do 

subsídio em parcela única constante do art. 39 da Constituição Federal de 1988. 

Insta acrescer que o MARCCO – Movimento Articulado de Combate à 

Corrupção informou que em 2 de julho de 2014 foi deliberado na 67º reunião 

ordinária deste colegiado a existência de indícios de irregularidades na concessão do 

auxílio-moradia pelo MPRN, notadamente no que tange aos critérios adotados para 

que seja auferido o benefício por cada membro, bem como pelos questionamentos 

quanto a sua natureza indenizatória, haja vista a generalidade do pagamento do 

referido benefício, independentemente de ter ocorrido o fato gerador ocasionador da 

suposta despesa a ser indenizada. 

Nesse deslinde, o MARCCO emitiu o Ofício nº. 011/2014 requerendo 

que este Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Norte adote as 

medidas necessárias com vistas a investigar a legalidade e constitucionalidade da 

verba conhecida como auxílio-moradia paga aos membros do MPRN. 

Por derradeiro, ressalta-se que, em 11 de julho de 2014, o TCU acolheu 

representação da AGU e determinou a suspensão do pagamento de auxílio-moradia 
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aos magistrados do TRT da 22º Região, no Piauí, desta feita contrapondo-se à 

Resolução nº. 13/2014 do TRT22 que permitia a concessão do benefício sem 

qualquer comprovação de sua necessidade e do efetivo pagamento de despesas, e 

ainda, mesmo que o beneficiário possua imóvel próprio no município em que 

exerce suas funções.   

De plano, percebe-se que a relevância da matéria, sua evidente 

complexidade e o potencial dano ao erário dos indícios apontados são circunstâncias 

que cobram uma fiscalização mais apurada do Tribunal de Contas, fundamentando a 

legitimidade de sua intervenção nesse sentido a fim de garantir o resguardo do 

interesse público. 

Igualmente, constata-se que a fiscalização a ser capitaneada por esta 

Corte de Contas deve ocorrer com lastro nos critérios de seletividade que atualmente 

norteiam o controle externo do Erário potiguar, cuja adoção busca priorizar a 

vigilância das atividades estatais que caracterizem maior relevância e risco sob o 

ângulo da principiologia protetiva do patrimônio estatal. 

Diante do exposto, faz-se necessária a atuação deste Tribunal de Contas 

do Rio Grande do Norte para que se investiguem pormenorizadamente as 

circunstâncias do pagamento do auxílio-moradia, com vistas a estabelecer critérios 

objetivos na concessão do mesmo, e, assim, não ferir o sistema remuneratório dos 

subsídios, instituído pela Constituição Federal de 1988. 
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II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

II.1 – DO SISTEMA CONSTITUCIONAL DOS SUBSÍDIOS 

 

A Emenda Constitucional nº 19/98 trouxe inúmeras modificações para o 

sistema remuneratório dos servidores públicos, dentre as quais se pode destacar a 

introdução do regime de subsídios para determinadas categorias de agentes 

públicos. Dessa forma, os servidores vinculados ao citado regime recebem apenas 

uma parcela a título de remuneração, diferente da maioria dos demais servidores 

que, regra geral, possuem seus estipêndios compostos por uma parcela fixa e outra 

parte variável em função das condições especiais de prestação do serviço, em razão 

do tempo de serviço ou outras circunstâncias previstas nos estatutos funcionais, que 

podem ser denominadas de adicionais, gratificações, entre outras. 

Pondera-se que o objetivo da introdução do regime dos subsídios é, na 

verdade, coibir os “supersalários” pagos pela Administração Pública, comuns 

especialmente antes da Constituição Federal de 1988, além de dar transparência à 

remuneração de determinadas categorias de servidores. A referida Lei Fundamental, 

ao dispor sobre o sistema remuneratório dos servidores públicos, estabeleceu no 

artigo 39, parágrafo 4º que: 

 

“§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato 

eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários 

Estaduais e Municipais serão remunerados 

exclusivamente por subsídio fixado em parcela 

única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, 

adicional, abono, prêmio, verba de representação 
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ou outra espécie remuneratória, obedecido, em 

qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.” 

Por conseguinte, no parágrafo 9º, do artigo 144, resta prescrito que: 

“A remuneração dos servidores policiais 

integrantes dos órgãos relacionados neste artigo 

será fixada na forma do § 4º do Art. 39.” 

Ressalta-se que os agentes públicos incluídos no regime constitucional 

de subsídio são os Chefes do Poder Executivo, Parlamentares, Magistrados, 

Ministros de Estado, Secretários estaduais, distritais e municipais; e, membros do 

Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e dos Tribunais de 

Contas. E ainda, os servidores da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária 

Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.  

À evidência, ao estabelecer a remuneração desses servidores específicos 

através de uma parcela única, tornou incompatível com este regime qualquer 

gratificação ou vantagem pecuniária outra pelo exercício do cargo, salvo as 

indenizações, em decorrência do caráter de ressarcimento ao servidor, sem vínculo 

com sua remuneração. 

Mas para que remuneração não seja, não se pode ter gratificação ou 

auxílio baseada exclusivamente na ocupação do cargo, pois, sem vínculo com um 

fato a ser indenizado, indenização não poderá ser. 

Isso porque a Emenda Constitucional nº 47/05 alterou a redação do 

parágrafo 11º, do artigo 37 da Constituição Federal para relativizar o regime de 

subsídio, e permitir o recebimento de parcelas de caráter indenizatório pelos 

servidores que recebem sua remuneração através de parcela única, já que, desde a 

introdução desse regime de remuneração, o entendimento que prevalecia era a 
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permissão de recebimento apenas da parcela única, sendo vedado o recebimento de 

verbas indenizatórias. Portanto, conclui-se que o auxílio-moradia, prima facie, não é 

totalmente incompatível com o sistema constitucional vigente, desde que, não 

transborde concretamente a sua imperiosa natureza de indenização, como se nota 

que ocorreu na Resolução nº 211/2014 – PGJ.  

As indenizações são regulamentadas por lei, consistentes em vantagens 

pecuniárias que podem ser pagas aos servidores, mas jamais se incorporam aos 

vencimentos dos mesmos.  

Na seara federal, a Lei nº 8112/90, que disciplina o estatuto dos 

servidores públicos federais, prevê quatro tipos de indenização, quais sejam: ajuda 

de custo, diárias de viagem, indenização de transporte e auxílio-moradia. 

Com relação ao auxílio-moradia, na seara federal, foi regulamentado 

pela Lei nº. 11.355/06, que inseriu os artigos 60-A até o 60-E na Lei nº. 8112/90, 

instituído como meio de compensação dos gastos que o servidor possui com aluguel 

de moradia ou com hospedagens em hotéis.  

Portanto, consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente 

realizadas pelo servidor, desde que não exista imóvel funcional disponível para uso 

do servidor; que o cônjuge do servidor não ocupe imóvel funcional; que o servidor 

ou seu cônjuge não seja proprietário, promitente comprador, cessionário ou 

promitente cessionário de imóvel no Município onde exerça o cargo; que nenhuma 

outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia; que o servidor tenha 

se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de 

confiança ou que esse Município não seja na mesma região metropolitana; que o 

servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no Município nos últimos 

doze meses; que o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou 
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nomeação para cargo efetivo; e, que o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho 

de 2006. 

Nessa esteira, insta aduzir que o Conselho Nacional de Justiça publicou 

as Resoluções n. 09 e 10 e procedeu a análise nos Procedimentos de Controle 

Administrativo nº. 1390/2009-81, nº. 2338/2010-86, nº. 2349/2010-66 e nº. 446/2011-03, 

momento em que restou pacificado naquele órgão que o referido auxílio somente é 

compatível com o regime jurídico dos subsídios se houver verdadeiro caráter 

indenizatório e, quando for utilizado para ressarcir prejuízo sofrido pelo agente 

público em decorrência de circunstâncias causadas por necessidade de serviço. 

Dessa forma, conclui o CNJ que se o pagamento do auxílio-moradia 

for realizado de forma indiscriminada ou à grande maioria dos membros, 

incluindo neste universo aqueles que não fazem jus à vantagem, acarretará, 

inevitavelmente, em burla à natureza jurídica e à finalidade do auxílio. 

Diante do exposto, tem-se nítido que o auxílio-moradia, quando 

concedido genericamente, sem os requisitos da transitoriedade, singularidade e do 

caráter indenizatório, transmuda-se em parcela da remuneração dos servidores 

públicos, em flagrante contrariedade o regime de subsídio – parcela única – exigido 

pela Constituição Federal. 

Por outro lado, a Resolução nº. 211/2014 – PGJ, embora faça menção à 

natureza indenizatória do auxílio-moradia pago aos membros do MPRN, e ainda 

discipline a concessão de forma individualizada, não traz em sua essência a 

excepcionalidade necessária ao benefício, instituindo, portanto, uma vantagem de 

caráter flagrantemente remuneratório e genérico, em decorrência da possibilidade de 

sua concessão a quase integralidade dos membros do MPRN. 
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II.2 – DOS REQUISITOS DO AUXÍLIO-MORADIA NA 

RESOLUÇÃO Nº. 211/2014-PGJ 

 

A Resolução nº. 211/2014 – PGJ aduz em seu artigo 4º as hipóteses de 

impedimento ao recebimento do auxílio-moradia, quais sejam: 1) existência de 

autorização para residir fora da comarca, salvo os Promotores de Justiça Substitutos e 

aqueles com recomendação para fixar residência em local diverso por motivos de 

segurança ou outra circunstância relevante; 2) e, convivência, na mesma residência, 

com outro membro do MPRN que perceba a mesma vantagem; 3) a inexistência de 

residência oficial condigna na comarca.  

Ocorre que, na prática, quase a totalidade dos membros do MPRN não 

se enquadram nas hipóteses restritivas de concessão do auxílio-moradia, ou seja, 

quase todos os membros fazem jus ao recebimento do citado auxílio, sem que, para 

tanto, tenham que comprovar qualquer gasto indenizável a título de moradia 

decorrente de necessidade da Administração Pública. 

Diz-se isto porque, conforme documentos enviados pelo PGJ, apenas 

trinta e um membros possuem autorização para residir fora da comarca; todavia, 

dois desses membros tiveram seus requerimentos deferidos em decorrência de 

estarem ocupando cargos de provimento em comissão no MPRN, sendo, portanto, 

lotados na comarca de Natal. Ademais, apenas outros cinco membros são impedidos 

de receber o auxílio por conviver com outro membro que já o percebe. E mais. 

Considerando a existência de 240 (duzentos e quarenta) membros ativos no MPRN, 

deduzidos os 34 (trinta e quatro), 206 (duzentos e seis) membros fazem jus à 

concessão do auxílio-moradia, o que representa um total de 85,83% dos membros – 

inclusive estes foram a base do estudo de impacto orçamentário-financeiro realizado 

pelo próprio MPRN, demonstrando até onde pode estender-se esta despesa pública. 
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Ora, se as verbas indenizatórias se caracterizam por serem concedidas 

aos agentes públicos em decorrência de circunstâncias particulares que os fazem 

credores de ressarcimento, é a singularidade que motiva a concessão desta 

indenização, com vistas a restringir o benefício apenas aos servidores que 

suportaram ônus econômicos não inerentes às atribuições do cargo público que 

ocupam.  

Portanto, o caráter indenizatório do auxílio-moradia deveria visar 

reequilibrar a relação econômica entre o agente e a Administração Pública, uma vez 

que seria necessária a comprovação da despesa com moradia suportada pelo 

membro que se deslocou de sua comarca para exercer as atribuições de seu cargo, de 

modo que aqueles que laboram apenas na comarca onde são lotados não justificam a 

natureza transitória do benefício, já que devem fixar-se de modo definitivo na 

referida comarca, não havendo, portanto, gastos extraordinários com moradia e/ou 

hospedagem. 

Destarte, percebe-se que a citada Resolução do MPRN não se coaduna 

com o caráter singular que o auxílio-moradia deveria ser permeado, uma vez que, 

quando dotado de extrema amplitude, dá azo ao viés remuneratório tendente a 

burlar o sistema constitucional do subsídio. 

Nesse deslinde, cumpre questionar qual ressarcimento que um membro 

do MPRN faz jus se possui residência própria na comarca em que é lotado? Qual 

prejuízo suportado pelo mesmo em decorrência do exercício do cargo que a 

Administração deve indenizar? 

Ora, é de bom alvitre ressaltar que existe decisão do Conselho Nacional 

de Justiça, em caso análogo, excluindo o direito ao recebimento do auxílio-moradia 

aos magistrados com residência própria na comarca em que são lotados, conforme se 
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verifica no PCA nº 486, citado nos autos do PCA nº. 071/2011-73 do CNMP, a seguir 

in verbis: 

“Não se pode portanto, pretender aplicar de forma 

universal – a todos os magistrados do Estado – uma 

verba indenizatória de natureza transitória, cuja 

razoabilidade indica a necessidade de 

implementação somente para aqueles magistrados 

que, atuando em comarcas sem residência oficial, 

igualmente não possuam residência própria. 

Veja-se o voto do ilustre Alexandre de Moraes, 

proferido na instauração do PCA 440, em que o 

CNJ firmou posicionamento acerca da natureza 

jurídica do auxílio-moradia (verba salarial, que 

apenas será legal quando tiver caráter indenizatório 

e transitório). Também ficou esclarecido que a sua 

concessão dar-se-á segundo o princípio da 

proporcionalidade – princípio este que tem 

justamente o objetivo de afastar arbitrariedades e 

que, especificamente quanto ao auxílio-moradia, 

impede a sua concessão indiscriminada. (Grifos não 

constantes nos originais). 

Diante do exposto, torna-se perceptível a generalidade na concessão do 

auxílio-moradia por parte do MPRN, uma vez que, através das restrições impostas, 

torna-se flagrante o desrespeito ao regime constitucional do subsídio. Isto porque 

toda verba paga a título de auxílio-moradia que não leve em consideração a natureza 

específica de indenização deve ser compreendida como um mero acréscimo à 
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remuneração dos agentes públicos que recebem o benefício. Independente da 

natureza declarada na Resolução do MPRN, o caráter indenizatório há de advir da 

análise do fato concreto que dá causa à indenização, e cuja inexistência desnatura a 

pretensão de vê-la escapar das normas constitucionais impositivas da parcela única. 

Nesse diapasão, pode-se concluir que, para ter função de auxílio, é 

preciso estabelecer critérios objetivos que justifiquem a razoabilidade e a legalidade 

de sua concessão, haja vista que a ausência de requisitos condizentes com o 

ordenamento jurídico pátrio torna o pagamento indevido, em decorrência dos 

preceitos legais e até constitucionais expostos.  

 

II.3 – DO COMPARATIVO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-

MORADIA PELOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL E DOS ESTADOS 

 

Torna-se oportuno apresentar levantamento realizado pela Folha de 

São Paulo de estudo comparativo entre os órgãos ministeriais brasileiros, com vistas 

a demonstrar a flagrante generalidade que permeia a concessão do auxílio-moradia 

aos membros do MPRN. 

De acordo com o referido levantamento, é possível aferir que 13 (treze) 

órgãos ministeriais realizam o pagamento do auxílio-moradia, quais sejam: 

Ministério Público Federal, Ministério Público do Distrito Federal e os Ministérios 

Públicos dos Estados do Amapá, Amazonas, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Santa Catarina e 

Sergipe. 

Por outro lado, 15 (quinze) órgãos ministeriais não concediam o 

referido benefício aos seus membros à época do levantamento, são eles: Ministério 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
 
Público dos Estados do Acre, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas 

Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul, Roraima, São Paulo e 

Tocantins. 

Entretanto, o que chama atenção entre os órgãos ministeriais que 

concedem o auxílio-moradia é a abrangência entre os membros que recebem o 

benefício. Isto porque apenas os estados do Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Rondônia e Santa Catarina concedem o benefício indistintamente a todos os seus 

membros. Por outro lado, o Ceará e o Distrito Federal concedem o referido auxílio a 

apenas 25% e 13%, respectivamente, dos membros, e o Ministério Público Federal 

concede a apenas 7% dos seus membros, o que demonstra, nesses casos, a existência 

de requisitos que torna razoável a concessão do benefício, garantindo assim o caráter 

indenizatório do auxílio. 

Nesse diapasão, torna-se mister destacar alguns requisitos impostos na 

legislação que restringem a concessão do auxílio-moradia, com vistas a justificar o 

caráter indenizatório do mesmo e, portanto, reprimir a generalidade do seu 

pagamento, quais sejam: lotação e residência em localidade de difícil acesso e/ou em 

localidade inóspita ou de precária condição de vida; lotação no interior do estado; 

para atender a despesa com moradia; inexistência de residência própria em 

município localizado a menos de cinquenta quilômetros daquele em que está sediado 

o órgão de sua lotação; etc. destaca-se ainda que a Procuradoria-Geral da República 

publicou a Portaria nº. 652, de 18 de setembro de 2013, que dispõe sobre o auxílio-

moradia dos membros do MPU. 

Neste ato, o pagamento do auxílio-moradia é restrito aos membros do 

MPU lotados e residentes na sede de local cujas condições de moradia forem 

particularmente difíceis ou onerosas. 
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A Portaria ainda define como condição de moradia particularmente 

difícil as localidades de difícil acesso e aquelas inóspitas ou de precária condição de 

vida. O difícil acesso é caracterizado quando o deslocamento para a capital federal 

exigir a passagem por rodovia, ou trecho de rodovia, sem pavimentação até o 

aeroporto que tenha vôo regular. Considera-se inóspita ou de precária condição de 

vida a localidade situada na faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, ao 

longo das fronteiras terrestres, bem como aquelas localizadas na Amazônia Legal e 

no Semiárido Nordestino que tenham população inferior a trezentos mil habitantes, 

conforme dados do IBGE, e ainda, as unidades situadas nos Estados do Acre, 

Amapá, Roraima e Rondônia.  

Ademais, ressalta-se que a onerosidade da moradia é definida no 

Anexo da Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 2008/2009, divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

E, por fim, o MPU exige que os membros interessados na percepção do 

benefício comprovem as condições que permitam o deferimento do pedido, se for o 

caso, apresentando o contrato de locação firmado na localidade, e sucessivas 

renovações, ou declaração de que reside em estabelecimento hoteleiro ou similar com 

apresentação de recibo mensal que comprove gasto com hospedagem. 

Nesse deslinde, não se está a discutir a pertinência da política pública 

de criação residências oficiais para os membros do Ministério Público, pois sua 

conveniência há de ser perquirida pelo legislador quando da sua disciplina 

normativa. No entanto, não se pode interpretar a concessão do auxílio-moradia 

apartada das demais normas do ordenamento jurídico, as quais restringem a sua 

ocorrência se, e somente se, tiver efetivamente caráter indenizatório, ou seja, para 

compensar uma despesa gerada em decorrência do trabalho.  
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Ressalta-se que sobre o valor pago a título de auxílio-moradia, tal qual 

pretendido pela Resolução nº 211/2014 – PGJ, não incide Imposto de Renda, e ainda, 

o referido valor pode ultrapassar o teto remuneratório estabelecido pela Constituição 

Federal de 1988, o que dá margem para que sua instituição ocorra na intenção de 

majorar os benefícios remuneratórios dos membros do Ministério Público. 

Reitera-se que as possíveis irregularidades na concessão do auxílio-

moradia são objeto de Mandados de Segurança no âmbito do STF, o que fez com que 

o CNJ e o CNMP suspendessem os processos administrativos em curso sob o mesmo 

objeto, até a decisão definitiva do STF. 

Paralelamente, insta aduzir que no PCA nº. 446/2011-03 do CNMP, o 

Conselheiro Relator menciona que o pedido da AMPERN de concessão de auxílio-

moradia no MPRN foi, a priori, julgado improcedente por se entender que 

caracterizava um desvirtuamento da natureza jurídica do benefício, transmudando-o 

de verba de caráter indenizatório e transitório, típica de situações excepcionais, para 

verba remuneratória e permanente, concedida indistintamente a todos os membros, 

sem a investigação particular do caso concreto. 

No referido procedimento, todos os Ministérios Públicos foram 

instados a prestar as informações necessárias sobre a matéria, concernentes a: se há 

pagamento de auxílio-moradia a seus membros, ativos e inativos; e, em caso positivo, 

de que forma e em que circunstâncias este pagamento é feito, quais são as 

comprovações exigidas e qual base normativa autoriza a concessão do benefício. 
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II.4 – DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL PELOS MEMBROS DO 

MPRN 

 

A Resolução nº. 211/2014-PGJ não condicionou o pagamento do auxílio-

moradia à existência ou não de propriedade de bem imóvel pelos membros do 

MPRN. Todavia, em decorrência da natureza indenizatória que deve permear a 

concessão do referido benefício, torna-se necessário discutir a validade de 

indenização aos membros que possuem propriedade de bem imóvel nas comarcas 

onde exercem seus cargos públicos, ou ainda em suas imediações. 

Ressalta-se que o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, 

instaurou procedimento, no âmbito de suas atribuições, para apurar o pagamento 

indiscriminado do auxílio-moradia aos membros de todos os Ministérios Públicos, já 

que o benefício deve ser restrito a situações específicas de membros em serviço que 

não tenham casa própria ou imóvel funcional disponível, portanto, a concessão do 

benefício não poderia ocorrer de forma “universal”, sob o risco de burlar as regras do 

subsídio único estabelecido pela Constituição Federal. 

Ora, se um membro do Parquet Estadual possui residência própria na 

comarca onde exerce seu cargo público, não existe causa juridicamente válida para o 

órgão indenizar as despesas com moradia neste caso, assim como em outros deste 

jaez.  

Diametralmente oposta é a situação do membro que é removido da 

cidade onde reside para, em decorrência das necessidades institucionais, exercer suas 

funções em cidade diversa, onde nem possui residência própria, nem a instituição 

possui imóvel funcional; nesse caso, torna-se clara a necessidade de ser indenizado 
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pelas despesas com moradia, haja vista que este membro terá que alugar um imóvel 

ou hospedar-se em estabelecimento adequado. 

Por outro lado, registra-se a hipótese dos membros que, sendo 

proprietário de bem imóvel, decidem vender seu bem para viver de aluguel e, 

portanto, fazer jus ao benefício do auxílio-moradia. Nesse caso, poderia ser aplicada, 

por analogia, o disposto na Lei nº 8112, que, em seu artigo 60-B, inciso VII, restringe a 

concessão do auxílio-moradia para o servidor que tenha residido ou tenha sido 

domiciliado no Município nos últimos doze meses. Ou seja, se o membro do 

Ministério Público vender o imóvel que possui para viver de aluguel, podendo assim 

comprovar as despesas com moradia, não fará jus ao auxílio em foco, uma vez que, 

tendo residido neste Município nos doze últimos meses, perde o referido direito, em 

face da presunção de residência que há em seu desfavor.  

Dessa forma, torna-se de lídima justiça a suspensão do pagamento do 

auxílio-moradia aos membros do MPRN que possuem a propriedade de bens 

imóveis nos municípios onde exercem suas funções, pois, nestes casos, é 

objetivamente inexistente o fato que se pretende como justificador da indenização. 

Para tanto, o próprio MPRN deverá verificar, através das declarações de bens 

atualizadas dos seus membros, quais se enquadram nessa situação para, em seguida, 

suspender o pagamento do benefício. 

À evidência, esta é uma das hipóteses de ofensa à imperiosa natureza 

indenizatória do auxílio-moradia, quiçá a mais patente e visível, mas que comporta 

outras situações incompatíveis com o caráter indenizatório e que haveriam de estar 

precisamente traçadas na disciplina de sua concessão.  
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II.5 - DA INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE 

 

Cumpre registrar que, à luz do princípio da separação das funções do 

estado, a caracterização do interesse investigatório desta Corte em face do presente 

cenário não é obstado pela existência, em paralelo, de apurações realizadas por 

outros órgãos ou instâncias fiscalizatórias, como no caso do Inquérito Civil 

instaurado pelas Promotorias do Patrimônio Público do próprio MPE/RN, bem como 

no caso do Procedimento de Controle Administrativo instaurado no âmbito do 

CNMP. 

Com efeito, a Constituição Federal é clara ao resguardar a competência 

das Cortes de Contas para realizar o controle externo de atos do Ministério Público: 

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério 

Público compõe-se de quatorze membros 

nomeados pelo Presidente da República, depois de 

aprovada a escolha pela maioria absoluta do 

Senado Federal, para um mandato de dois anos, 

admitida uma recondução, sendo: (Incluído pela 

Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

(...) § 2º Compete ao Conselho Nacional do 

Ministério Público o controle da atuação 

administrativa e financeira do Ministério Público e 

do cumprimento dos deveres funcionais de seus 

membros, cabendo lhe: 

(...) II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de 

ofício ou mediante provocação, a legalidade dos 
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atos administrativos praticados por membros ou 

órgãos do Ministério Público da União e dos 

Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar 

prazo para que se adotem as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, sem 

prejuízo da competência dos Tribunais de Contas; 

(grifos acrescidos) 

 

Dessa maneira já entendeu esta Corte de Contas, ao julgar medida 

cautelar no processo nº 2.931/2012-TC, reconhecendo a competência do Tribunal de 

Contas para exercer o controle externo em paralelo com a atuação do Conselho 

Nacional de Justiça - CNJ: 

Salta aos olhos essa ressalva. O CNJ e os Tribunais 

de Contas atuam, no controle dos atos 

administrativos do Poder Judiciário, de forma 

concorrente, sem exclusividade ou predominância 

de qualquer um desses órgãos sobre o outro. 

Negar essa competência conjunta e simultânea é 

afrontar a própria literalidade da regra 

constitucional. Por óbvio, ao próprio Poder 

Judiciário local é facultado rever os seus atos 

administrativos, mas isso não exclui a atuação em 

paralelo de ambos os órgãos, o CNJ e esta E. Corte, 

que tem, relembro, a sua competência bem 

delimitada em âmbito constitucional. (trecho do 
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voto do Conselheiro Carlos Thompson Costa 

Fernandes, nos autos do processo nº 2.931/2012-TC) 

III – DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE 

Diante de tudo quanto exposto, força há em convir que pretender 

interpretar a norma do art. 168, da Lei Complementar estadual nº 141/96 como 

autorizadora de pagamento generalizado de auxílio-moradia aos Membros do 

MPRN colocaria esta norma de hierarquia inferior em rota de colisão com a 

Constituição Federal e o regime de subsídio fixado desde a EC nº 19/98. 

Notadamente, registre-se inclusive que a norma estadual em comento é 

anterior à Emenda Constitucional, não havendo regime de subsídio à época de sua 

edição. Portanto, ao pretender aplicá-la em 2014 e diante, impõe-se que ela seja 

interpretada de forma a não desrespeitar os dispositivos constitucionais, o que só é 

possível se o auxílio-moradia for pago de modo a não abranger seus Membros 

indiscriminadamente, com poucas exceções não pertinentes ao caráter indenizatório 

que o auxílio-moradia há de ter, como podemos notar na Resolução nº 211/2014 – 

PGJ. 

Em assim sendo, tem-se flagrante inconstitucionalidade da 

interpretação concretizada pela Resolução nº 211/2014 – PGJ, que, ao invés de dar fiel 

execução à lei que pretendeu regulamentar, deu-lhe aplicação inconstitucional. 

Destarte, é imperioso reconhecer o incidente de inconstitucionalidade 

ora suscitado, competindo a esta Corte de Contas dar interpretação conforme ao art. 

168 da Lei Complementar nº 141/1996, sem redução de texto, de modo a afastar por 

inconstitucional qualquer interpretação que enseje pagamento de auxílio-moradia 

desvinculado da comprovação de um fato a ser indenizado. 
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Igualmente, por ofender o regime de subsídio, autorizando o 

pagamento de verba remuneratória, consoante delineado supra, indevidamente 

acrescendo valores à parcela única prevista constitucionalmente, pugna-se pelo 

reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da Resolução nº 211/2014 – PGJ, 

afastando os seus efeitos sobre as despesas públicas daquele órgão. 

 

IV – DA MEDIDA CAUTELAR 

 

Concorrem na presente Representação os requisitos legais permissíveis 

à concessão de medida cautelar. Inicialmente, destaca-se que atualmente é cediço o 

entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal de ser plenamente possível 

a concessão de medidas cautelares pelos Tribunais de Contas no exercício de suas 

competências constitucionais, inclusive sob o fundamento da existência de um 

autêntico dever-poder implicitamente albergado na Constituição Federal, in verbis: 

“Com efeito, impende reconhecer, desde logo, que 

assiste, ao Tribunal de Contas, poder geral de cautela. 

Trata-se de prerrogativa institucional que decorre, por 

implicitude, das atribuições que a Constituição 

expressamente outorgou à Corte de Contas. 

Entendo, por isso mesmo, que o poder cautelar também 

compõe a esfera de atribuições institucionais do 

Tribunal de Contas, pois se acha instrumentalmente 

vocacionado a tornar efetivo o exercício, por essa Alta 

Corte, das múltiplas e relevantes competências que lhe 

foram diretamente outorgadas pelo próprio texto da 
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Constituição da República. 

Isso significa que a atribuição de poderes explícitos, ao 

Tribunal de Contas, tais como enunciados no art. 71 da Lei 

Fundamental da República, supõe que se reconheça, a essa 

Corte, ainda que por implicitude, a possibilidade de 

conceder provimentos cautelares vocacionados a conferir 

real efetividade às suas deliberações finais, permitindo, 

assim, que se neutralizem situações de lesividade, atual 

ou iminente, ao erário. 

 

Impende considerar, no ponto, em ordem a legitimar esse 

entendimento, a formulação que se fez em torno dos 

poderes implícitos, cuja doutrina - construída pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos da América no célebre 

caso McCULLOCH v. MARYLAND (1819) - enfatiza que a 

outorga de competência expressa a determinado órgão 

estatal importa em deferimento implícito, a esse mesmo 

órgão, dos meios necessários à integral realização dos fins 

que lhe foram atribuídos. 

 

Na realidade, o exercício do poder de cautela, pelo 

Tribunal de Contas, destina-se a garantir a própria 

utilidade da deliberação final a ser por ele tomada, em 

ordem a impedir que o eventual retardamento na 

apreciação do mérito da questão suscitada culmine por 

afetar, comprometer e frustrar o resultado definitivo do 

exame da controvérsia. 
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Torna-se essencial reconhecer - especialmente em função 

do próprio modelo brasileiro de fiscalização financeira e 

orçamentária, e considerada, ainda, a doutrina dos 

poderes implícitos (MARCELO CAETANO, "Direito 

Constitucional", vol. II/12-13, item n. 9, 1978, Forense; 

CASTRO NUNES, "Teoria e Prática do Poder Judiciário", 

p. 641/650, 1943, Forense; RUI BARBOSA, "Comentários à 

Constituição Federal Brasileira", vol. I/203-225, coligidos e 

ordenados por Homero Pires, 1932, Saraiva, v.g.) - que a 

tutela cautelar apresenta-se como instrumento processual 

necessário e compatível com o sistema de controle 

externo, em cuja concretização o Tribunal de Contas 

desempenha, como protagonista autônomo, um dos mais 

relevantes papéis constitucionais deferidos aos órgãos e às 

instituições estatais” (MS 26547/DF, STF, Min. Relator 

Celso de Mello, DJU 29.5.2007). 

Forte nesse sentido, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado, 

Lei Complementar nº 464/2012, previu expressamente a possibilidade de o Tribunal, 

havendo fundado receio de grave lesão ao patrimônio público ou a direito alheio ou 

de risco de ineficácia da decisão de mérito determinar medidas cautelares, conforme 

disposto em seu art. 120: 

Art. 120. No início ou no curso de qualquer apuração, 

havendo fundado receio de grave lesão ao patrimônio 

público ou a direito alheio ou de risco de ineficácia da 

decisão de mérito, o Tribunal poderá, de ofício ou 

mediante provocação, determinar medidas cautelares. 
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Centrando-se nesse aspecto, a Lei Orgânica, em seu art. 121, ao trazer 

rol exemplificativo das medidas cautelares em espécie, estabeleceu que o Tribunal 

poderá sustar atos administrativos nos termos do art. 1º, VII, que prevê a 

competência de assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, in verbis: 

Art. 121. São medidas cautelares a que se refere o art. 120, 

além de outras medidas de caráter urgente: 

(...) 

III - sustação de ato, contrato ou procedimento, nos 

termos do art. 1º, incisos VII, VIII, IX e X; 

 

Art. 1º O controle externo, a cargo da Assembleia 

Legislativa, é exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas do Estado, ao qual compete: 

(...) 

VII – assinar prazo para que o órgão ou entidade adote 

as providências necessárias ao exato cumprimento da lei; 

 

Registre-se, por oportuno, que a concessão de medida cautelar pelo 

Tribunal de Contas não constitui simples recomendação, mas, ao contrário, detém 

força cogente determinatória à autoridade pública a que for dirigida seu 

cumprimento, como objetivamente assinalado pelo Supremo Tribunal Federal, in 

verbis: 

“Reconheço que a deliberação do E. Tribunal de Contas da 

União, no caso, analisada em seu conteúdo material, não 
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veicula mera recomendação (como sugere a ora 

impetrante), mas consubstancia, no ponto versado na 

presente impetração mandamental, clara determinação (v. 

itens ns. 9.4 e 9.5 do Acórdão 2338/2006 - fls. 58/59) 

dirigida à própria Companhia das Docas do Estado da 

Bahia - CODEBA. 

(...) 

Ocorre, no entanto, tal como por mim precedentemente 

assinalado, que a deliberação do E. Tribunal de Contas 

da União, ora questionada nesta sede mandamental, 

traduz, na espécie em exame, determinação, que, por 

efeito de sua natureza mesma, revela-se impregnada de 

caráter impositivo (MS 26547/DF, STF, Min. Relator Celso 

de Mello, DJU 29.5.2007). 

Em sendo assim, o fumus boni iuris, caracterizado pelo fundado receio 

de grave lesão ao patrimônio público resta demonstrado pelos argumentos já 

fundamentadamente lançados no bojo desta Representação, que dão conta de que os 

pagamentos de auxílio-moradia aos membros do Ministério Público Estadual estão 

ocorrendo em caráter genérico e com nítido caráter remuneratório. 

No que tange ao requisito do periculum in mora, representado pelo risco 

da ineficácia da decisão de mérito e pelo receio, objetivamente fundado, da existência 

de efetivo dano, de difícil ou impossível reparação revela-se esse também 

insofismável, na medida em que ditos pagamentos já se iniciaram desde 24 de junho 

de 2014, e, portanto, devem paulatinamente comprometer o equilíbrio das contas 

públicas. Desse modo, é notório que o segundo pagamento do benefício pelo MPRN 

ocorrerá no fim do mês em curso, o que denota a necessária urgência pela concessão 
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da medida cautelar por esta Corte de Contas, com o escopo de suspender o 

pagamento do auxílio-moradia aos membros do Parquet Estadual até que sejam 

estabelecidos critérios razoáveis e conformes à Constituição para a concessão do 

referido benefício. 

Ressalta-se que, conforme Nota de Empenho inserida nos autos do PA 

nº. 80.266/2014, o valor mensal necessário ao pagamento do auxílio moradia é de R$ 

475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais). Ademais, a previsão anual de 

gasto com o auxílio moradia consiste no valor de R$ 3.325.000,00 (três milhões, 

trezentos e vinte e cinco mil reais), considerando os sete últimos meses do exercício 

de 2014. 

Cabe dizer: a cada mês, os prejuízos ao erário vão aumentando, com os 

pagamentos do auxílio-moradia aos membros do MPE. Com isso, a adoção de 

medidas tendentes a por fim a tais pagamentos em momento posterior, poderá não 

ter o efeito necessário, de modo que a demora na concessão do provimento decisório 

poderá acarretar prejuízos ao erário, inviabilizando a atuação eficaz e indispensável 

ao bom resguardo dos interesses indisponíveis de proteção ao interesse e patrimônio 

públicos. 

Outrossim, também reforça o perigo do dano o fato de que Resolução 

nº 211/2014 – PGJ também servirá de alicerce para o pagamento retroativo do auxílio-

moradia, cuja iminência de ocorrer decorre de ele já ter sido deferido pela 

Procuradoria Geral de Justiça, aguardando apenas disponibilidade orçamentária 

para sua efetivação. 

Ademais, torna-se premente destacar que o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Norte publicou em 9 de julho de 2014 a Resolução nº. 

31/2014-TJ, que regulamenta, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, a concessão e o 
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pagamento do auxílio-moradia. Destaca-se que, provavelmente, a generalidade do 

pagamento do auxílio-moradia ocorrerá no Judiciário Potiguar, uma vez que foram 

adotados os mesmos critérios restritivos estabelecidos pelo MPRN.  

Portanto, tem-se a iminência de diversas despesas públicas calcadas em 

interpretação inconstitucional, tanto no que tange a fatos que ainda irão ocorrer, 

quanto à concessão retroativa do auxílio-moradia aos membros do MPRN, a qual 

está em vias de ocorrer, conforme Decisão prolatada nos autos do Processo 

Administrativo nº. 1009/2013-PGJ, que versa sobre o pedido de reconhecimento de 

retroatividade do auxílio-moradia requerido pela AMPERN. Dessa forma, a sustação 

do pagamento do auxílio-moradia torna-se medida de lídima justiça apta a manter o 

equilíbrio das finanças do órgão em comento.  

Diante do exposto, pugna-se pelo deferimento de medida cautelar 

para que haja a suspensão do pagamento do auxílio-moradia pelo MPRN, até o 

estabelecimento de critérios objetivos que demonstrem a singularidade, 

temporariedade e natureza indenizatória do referido benefício pecuniário. 

IV – DOS PEDIDOS 

Ante todo o exposto, e tendo em consideração todos os aspectos fáticos 

e os fundamentos jurídicos explanados no corpo desta Representação, REQUER este 

Órgão do Ministério Público de Contas que atua perante o Pleno deste Egrégio 

Tribunal: 

 

A) O devido recebimento e processamento desta Representação 

pelo Conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, relator 

dos processos do Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Norte para o biênio em curso; 
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B) a oitiva do Ministério Público do Rio Grande do Norte, no 

prazo de 72 horas, antes de ser adotada a medida cautelar 

adiante postulada, nos termos do art. 120, §1º, da Lei 

Complementar nº 464/2012; 

C) demonstrados os requisitos legais do fumus boni iuris e do 

periculum in mora, CAUTELARMENTE que: 

c.1) seja determinada a imediata sustação da Resolução nº 

211/2014 – PGJ, consoante incidente de 

inconstitucionalidade ora suscitado, negando-lhe 

aplicação por violar a Constituição Federal; 

c.2) seja determinada a invalidade do pagamento do 

auxílio-moradia retroativo nos termos deferido MPRN, 

determinando-se que ele se abstenha de efetuar esta 

despesa com base em normas que transbordam o caráter 

indenizatório que o referido auxílio haveria de ter; 

c.3) seja cominada multa diária em caso de não 

cumprimento da medida cautelar deferida, nos termos dos 

itens precedentes, conforme art. 110, da Lei 

Complementar nº 464/2012; 

D) na forma dos arts. 142 e ss. da LC 464/2012 e dos arts. 403 e 

ss. do RITCERN, a instauração do INCIDENTE DE 

INCONSTITUCIONALIDADE, com o fim de se dar 

interpretação conforme ao art. 168, da Lei Complementar 

estadual nº 141/1996, considerando incidentalmente 

inconstitucional o pagamento de auxílio-moradia 
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desvinculado de um fato a ser indenizado, bem como negar 

a aplicação à Resolução nº 211/2014 – PGJ; 

 

E) a intimação pessoal deste Órgão Ministerial acerca da 

inclusão em pauta do referido feito, a fim de possibilitar a 

realização de sustentação oral quanto ao pleito cautelar e à 

decisão final; 

 

F) a apuração de responsabilidade dos gestores responsáveis 

pela atual situação de irregularidade, para fins de aplicação 

das sanções cabíveis; 

 

G) que se dê vista dos autos, após finda a instrução processual, 

ao Ministério Público de Contas, para o seu devido 

pronunciamento final; e 

 

H) NO MÉRITO, que: 

h.1) se declare a irregularidade do pagamento de auxílio-

moradia aos Membros do Ministério Público do Rio 

Grande do Norte nas hipóteses em que não haja 

efetivamente demonstração do seu caráter indenizatório, 

afastando seu pagamento generalizado; 

 

h.2) que sejam confirmadas as cautelares pleiteadas, com a 

declaração definitiva da nulidade da Resolução nº 211/2014 

– PGJ, bem como de todos os efeitos dela decorrentes;  
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h.4) sejam aplicadas multas administrativas a todos os 

gestores responsáveis pela referida irregularidade 

detectada na realização desta despesa pública; 

 

I) que se dê vista dos autos, após finda a instrução processual, 

ao Ministério Público de Contas, para o seu devido 

pronunciamento final. 

 

J) Por fim, requer-se que o TCE-RN oficie ao Conselho 

Nacional do Ministério Público, e à Procuradoria Geral da 

República para que, cientes dos fatos, exerçam suas 

atribuições institucionais cabíveis. 

É neste sentido a postulação do Ministério Público de Contas. 

 

Natal/RN, 17 de julho de 2014. 

 

Luciano Silva Costa Ramos 

Procurador-Geral do Ministério Público de 

Contas 

 


