
Ementa e Acórdão

25/02/2014 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 790.215 RIO GRANDE DO SUL

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA

AGTE.(S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AGDO.(A/S) :ALEXANDRE ARNOLD 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

EMENTA:  AGRAVO  REGIMENTAL  NO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. MUDANÇA 
DE  DOMICÍLIO  EM  RAZÃO  DA  POSSE  NO  CARGO.  AJUDA  DE 
CUSTO.  FUNDAMENTO  INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA 
CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  Segunda  Turma,  sob  a  Presidência  da 
Ministra  Cármen  Lúcia,  na  conformidade  da  ata  de  julgamento  e  das 
notas taquigráficas, por unanimidade,  em negar provimento ao agravo 
regimental,  nos termos do voto da Relatora. Ausentes, justificadamente, 
os Senhores Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes.

Brasília, 25 de fevereiro de 2014. 

Ministra CÁRMEN LÚCIA - Relatora 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 5385842.
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Relatório

25/02/2014 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 790.215 RIO GRANDE DO SUL

RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA

AGTE.(S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
AGDO.(A/S) :ALEXANDRE ARNOLD 
ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 

R E L A T Ó R I O

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (Relatora):

1.  Em  29  de  janeiro  de  2014,  neguei  seguimento  ao  recurso 
extraordinário  interposto  pela  União  contra  julgado  da  Quarta  Turma 
Recursal  dos  Juizados  Especiais  Federais  do  Rio  Grande  do  Sul,  que 
decidira  ser  devido o  pagamento  de  ajuda  de  custo  a  magistrado  em 
razão de mudança de domicílio decorrente da posse no cargo. A decisão 
ora agravada teve a seguinte fundamentação:

“3.  Razão jurídica não assiste à Recorrente.
4.  O Tribunal  a quo decidiu  o  caso  com base  em conclusão  

tirada  a  partir  do  exame  das  Leis  Complementares  n.  35/1979,  
73/1993 e da Resolução n. 133/2011 do Conselho Nacional de Justiça.  
Concluir de forma diversa do que decidido pelas instâncias originárias  
demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável  
à espécie. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República,  
se tivesse ocorrido, seria indireta, o que inviabiliza o processamento do  
recurso extraordinário:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  
INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE  
RELATOR. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL-
LOMAN. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5°, INC.  
LIII,  LIV  E  LV,  DA  CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  
IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE  DA  LEGISLAÇÃO  

Supremo Tribunal Federal
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INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA  CONSTITUCIONAL  
INDIRETA.  AGRAVO  REGIMENTAL  AO  QUAL  SE  NEGA 
PROVIMENTO”  (AI  804.043-AgR,  de  minha  relatoria,  Primeira  
Turma, DJe 23.2.2011).

(...) 
“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  MANDADO  DE  

SEGURANÇA.  AUTORIDADE  COATORA.  ILEGITIMIDADE  
PARA  INTERPOR  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  JUIZ  
AUDITOR  MILITAR.  PROMOÇÃO  PARA  O  TRIBUNAL  DE  
JUSTIÇA  ESTADUAL.  AUSÊNCIA  DE  
PREQUESTIONAMENTO  DO  TEMA  CONSTITUCIONAL.  
OFENSA REFLEXA À CARTA MAGNA. 1.  A jurisprudência do  
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a pessoa jurídica de  
direito público a que pertence a autoridade ou o órgão tido como coator  
é o sujeito passivo do mandado de segurança, razão por que é ele o  
único legitimado para recorrer da decisão que defere a ordem. 2. Não  
se encontram prequestionados os arts.  5º,  XXXV, XXXVI, LXIX e  
LXXI, 93, I, II e III, da Constituição Federal, invocados na petição de  
apelo  extremo,  pois  não  foram  apreciados  no  acórdão  recorrido,  e,  
embora suscitados na petição dos embargos de declaração, não foram  
apresentadas  contra-razões  ao  recurso  ordinário  em  mandado  de  
segurança,  momento  em  que  poderiam  ter  sido  oportunamente  
apontados,  não  se  prestando  os  declaratórios  a  inovar  matéria  
constitucional estranha aos autos, como tem reiteradamente decidido  
esta Corte. 3. De outra parte, o Superior Tribunal de Justiça acolheu a  
pretensão da impetrante a partir da exegese do Código de Organização  
e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul (Lei estadual  
1.511/94) e de dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional  
-  LOMAN,  o  que  implica  dizer  que  suposta  infringência  ao  texto  
constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, cujo exame  
não  tem  lugar  na  sede  extraordinária.  4.  Agravos  regimentais  
improvidos”  (RE  412.430-AgR,  Relatora  a  Ministra  Ellen  Gracie,  
Segunda Turma, DJ 17.3.2006, grifos nossos).

(...)  
5.  Ademais,  em caso  análogo ao deste  processo este  Supremo  

Tribunal  assentou  a  ausência  de  matéria  constitucional  e  a  
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inexistência de repercussão geral:

“REPERCUSSÃO GERAL. ADMINISTRATIVO. MEMBRO  
DO MINISTÉRIO PÚBLICO.  REMOÇÃO A PEDIDO.  AJUDA 
DE  CUSTO.  AUSÊNCIA  DE  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  
INEXISTÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO  GERAL”  (RE  742.578,  
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,  Plenário,  DJe 19.6.2013,  
grifos nossos).

6.  A  assertiva  de  inobservância  do  inc.  II  do  art.  5º  da  
Constituição  da  República  esbarra  no  óbice  da  Súmula  n.  636  do  
Supremo  Tribunal  Federal,  que  dispõe  não  caber  “recurso  
extraordinário  por  contrariedade  ao  princípio  constitucional  da  
legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação  
dada  a  normas  infraconstitucionais  pela  decisão  recorrida”,  como  
ocorre na espécie vertente (Leis Complementares n. 35/1979, 73/1993  
e a Resolução n. 133/2011 do Conselho Nacional de Justiça):

“Recurso  extraordinário:  descabimento:  questão  relativa  ao  
pagamento de horas  in intinere decidida pelo acórdão recorrido à luz  
da  legislação  infraconstitucional:  incidência,  mutatis  mutandis,  da  
Súmula 636; inocorrência de negativa de prestação jurisdicional ou  
violação  dos  princípios  constitucionais  apontados  no  recurso  
extraordinário”  (AI  233.548-AgR,  Relator  o  Ministro  Sepúlveda  
Pertence, Primeira Turma, DJ 18.3.2005). 

“Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a  
averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de  
legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3.  
Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida.  
4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 745.965-AgR,  
Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2011).

(...) 
Não há, pois, o que prover quanto às alegações da Recorrente.
7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário ( art.  

557, § 1º-A, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento  
Interno)”.

2.  Juntado  aos  autos  o  mandado  de  intimação  devidamente 
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cumprido em 14.2.2014, interpõe a União, em 17.2.2014, tempestivamente, 
agravo regimental.

3. A Agravante afirma ser “necessária a modificação da decisão agravada,  
de modo a preservar a competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos  
termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal”.

Assevera que, “para o julgamento da presente controvérsia, dispensa-se  
qualquer análise da legislação infraconstitucional.  É que, sendo o objeto deste  
processo o pagamento de ajuda de custo para magistrado removido a pedido, a  
situação é notoriamente de interesse de toda a magistratura”.

Argumenta que, no julgamento da Ação Originária n. 1.649, na qual 
se  discutia  o  pagamento  de  auxílio-moradia  a  magistrados,  o  Relator, 
Ministro  Joaquim  Barbosa,  proferiu  voto  no  qual  reconheceu  a 
competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação e 
indicou outros processos nos quais adotado entendimento semelhante.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do 
presente recurso.

É o relatório.
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

25/02/2014 SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 790.215 RIO GRANDE DO SUL

V O T O

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - (Relatora): 

1. Razão jurídica não assiste à Agravante.

2.  O Juiz Federal Relator do recurso na Turma Recursal adotou em 
seu voto os fundamentos da sentença, proferida nos termos seguintes:

“Ausente previsão legal a respeito na LOMAN fundamento o  
seu pedido na simetria constitucional existente entre as carreiras da  
Magistratura Federal e a do Ministério Público Federal, porquanto a  
vantagem está prevista no art. 227, I, ‘a’ da LC 75/93 - ‘Os membros  
do  Ministério  Público  da  União  farão  jus,  ainda,  às  seguintes  
vantagens:  I  –  ajuda-de-custo  em  caso  de:  a)  remoção  de  ofício,  
promoção ou nomeação que importe em alteração do domicílio legal,  
para atender às despesas de instalação na nova sede de exercício em  
valor correspondente a até três meses de vencimentos’.

Ainda que ausente instrumento normativo de lei complementar  
e/ou ordinário específicos, tenho que a não concessão de vantagens às  
careiras  assemelhadas  induz  a  patente  discriminação,  contrário  ao  
preceito constitucional, ocasionando, inclusive, desequilíbrio entre as  
carreiras de Estado.

Nesse  ínterim,  o  Conselho  Nacional  de  Justiça,  através  da  
Resolução CNJ n. 133, de 21 de junho de 2011, com fundamento em  
suposta  simetria  existente  entre  o  Poder  Judiciário  e  o  Ministério  
Público, autorizou a extensão das vantagens funcionais concedidas no  
Estatuto  do  Ministério  Público  aos  membros  da  magistratura  
nacional”.

Como  afirmado  na  decisão  agravada,  decidir  de  forma  diversa 
demandaria o reexame da legislação infraconstitucional, especificamente 

Supremo Tribunal Federal
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as Leis Complementares ns. 35/1979 e 75/1993 e a Resolução n. 133/2011 
do  Conselho  Nacional  de  Justiça.  Eventual  ofensa  constitucional,  se 
tivesse ocorrido, seria indireta. Assim, por exemplo:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Ofensa ao art. 5º,  
inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Princípios do  
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Legislação  
infraconstitucional.  Ofensa reflexa.  Precedentes.  1.  A jurisdição  foi  
prestada pela Corte de origem por meio de decisões suficientemente  
motivadas.  2.  A  afronta  aos  princípios  da  legalidade,  do  devido  
processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa  
julgada  e  da  prestação  jurisdicional,  quando  depende,  para  ser  
reconhecida  como  tal,  da  análise  de  normas  infraconstitucionais,  
configura  apenas  ofensa  indireta  ou  reflexa  à  Constituição  da  
República.  3.  O  acolhimento  da  pretensão  dos  agravantes  não  
prescinde  da  análise  da  legislação  infraconstitucional,  a  qual  é  
inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279  
da  Corte.  4.  Agravo  regimental  não  provido”  (RE  594.248-AgR, 
Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.8.2013).

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  
EXTRAORDINÁRIO.  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  
ESTADUAL.  REMOÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AOS  
PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.  
OFENSA  REFLEXA.  MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL 
LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME  
DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  SÚMULA  279  DO  
STF.  MANUTENÇÃO  DO  FUNDAMENTO  
INFRACONSTITUCIONAL  DO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  
SÚMULA 283 DO STF.  AGRAVO IMPROVIDO. I  -  Esta Corte  
firmou  orientação  no  sentido  de  ser  inadmissível,  em  regra,  a  
interposição  de  recurso  extraordinário  para  discutir  matéria  
relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo  
legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa  
alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional,  
por  configurar  situação  de  ofensa  reflexa  ao  texto  constitucional.  
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Precedentes, II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua  
análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais,  
sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria indireta. Incidência  
da Súmula 280 do STF. III - Com a negativa de seguimento ao recurso  
especial,  permaneceu  incólume  o  fundamento  infraconstitucional  
suficiente  para  a  manutenção  do  acórdão  recorrido.  Incidência  da  
Súmula  283  do  STF.  IV  -  Inviável  em  recurso  extraordinário  o  
reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência  
da  Súmula  279  do  STF.  V  -  Agravo  regimental  improvido”  (RE 
420.922-AgR,  Relator  o  Ministro  Ricardo  Lewandowski, 
Segunda  Turma, DJe 6.9.2011).

“RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  MANDADO  DE  
SEGURANÇA.  AUTORIDADE  COATORA.  ILEGITIMIDADE  
PARA  INTERPOR  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.  JUIZ  
AUDITOR  MILITAR.  PROMOÇÃO  PARA  O  TRIBUNAL  DE  
JUSTIÇA  ESTADUAL.  AUSÊNCIA  DE  
PREQUESTIONAMENTO  DO  TEMA  CONSTITUCIONAL.  
OFENSA REFLEXA À CARTA MAGNA. 1.  A jurisprudência do  
Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a pessoa jurídica de  
direito público a que pertence a autoridade ou o órgão tido como coator  
é o sujeito passivo do mandado de segurança, razão por que é ele o  
único legitimado para recorrer da decisão que defere a ordem. 2. Não  
se encontram prequestionados os arts.  5º,  XXXV, XXXVI, LXIX e  
LXXI, 93, I, II e III, da Constituição Federal, invocados na petição de  
apelo  extremo,  pois  não  foram  apreciados  no  acórdão  recorrido,  e,  
embora suscitados na petição dos embargos de declaração, não foram  
apresentadas  contra-razões  ao  recurso  ordinário  em  mandado  de  
segurança,  momento  em que  poderiam  ter  sido  oportunamente  
apontados,  não  se  prestando  os  declaratórios  a  inovar  matéria  
constitucional estranha aos autos, como tem reiteradamente decidido  
esta Corte. 3. De outra parte, o Superior Tribunal de Justiça acolheu a  
pretensão da impetrante a partir da exegese do Código de Organização  
e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul (Lei estadual  
1.511/94) e de dispositivos da Lei Orgânica da Magistratura Nacional  
-  LOMAN,  o  que  implica  dizer  que  suposta  infringência  ao  texto  
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constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, cujo exame  
não  tem  lugar  na  sede  extraordinária.  4.  Agravos  regimentais  
improvidos” (RE 412.430-AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 
Segunda Turma, DJ 17.3.2006, grifos nossos).

3.   Os  argumentos  da  Agravante,  insuficientes  para  modificar  a 
decisão agravada,  demonstram apenas inconformismo e resistência em 
pôr  termo  a  processos  que  se  arrastam  em  detrimento  da  eficiente 
prestação jurisdicional. 

4. Pelo exposto, nego provimento ao agravo regimental.
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Extrato de Ata - 25/02/2014

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 790.215
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
AGTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : ALEXANDRE ARNOLD
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A  Turma,  por  votação  unânime,  negou  provimento  ao 
agravo  regimental,  nos  termos do  voto  da  Relatora.  Ausentes, 
justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes. 2a Turma, 25.02.2014.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à 
sessão os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki. 
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes.

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Déborah Duprat. 

Ravena Siqueira
Secretária Substituta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 5351898

Supremo Tribunal Federal

SEGUNDA TURMA
EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 790.215
PROCED. : RIO GRANDE DO SUL
RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA
AGTE.(S) : UNIÃO
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
AGDO.(A/S) : ALEXANDRE ARNOLD
ADV.(A/S) : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS

Decisão:  A  Turma,  por  votação  unânime,  negou  provimento  ao 
agravo  regimental,  nos  termos do  voto  da  Relatora.  Ausentes, 
justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e Gilmar 
Mendes. 2a Turma, 25.02.2014.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à 
sessão os Senhores Ministros Ricardo Lewandowski e Teori Zavascki. 
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Celso de Mello e 
Gilmar Mendes.

Subprocuradora-Geral da República, Dra. Déborah Duprat. 

Ravena Siqueira
Secretária Substituta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o número 5351898

Inteiro Teor do Acórdão - Página 10 de 10


	Ementa e Acórdão
	Relatório
	Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA
	Extrato de Ata - 25/02/2014

