
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO 17.620 RIO GRANDE DO NORTE

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
RECLTE.(S) :UNIÃO 
PROC.(A/S)(ES) :ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO 
RECLDO.(A/S) : JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO 

JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE 

ADV.(A/S) :SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS 
INTDO.(A/S) :LEOPOLDO FONTENELE TEIXEIRA 
ADV.(A/S) :NEWTON FONTENELE TEIXEIRA 

DECISÃO: 
Vistos.
Cuida-se  de  reclamação  constitucional,  com  pedido  de  liminar, 

ajuizada pela  UNIÃO em face do  JUIZ FEDERAL DA 13ª VARA FEDERAL DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,  cuja  decisão 
teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no 
art. 102, I, “n”, da Constituição Federal de 1988.

As  razões  apresentadas  na  peça  vestibular  podem  ser  assim 
sintetizadas:

a) na origem, cuida-se de demanda proposta por magistrado em face 
da União Federal, “objetivando o pagamento de ajuda de custo, haja vista 
sua  investidura  no  cargo  de  Juiz  Federal  Substituto  na  cidade  de 
Fortaleza/CE”;

b) em primeira instância, o pedido foi julgado procedente pela 13ª 
Vara do Juizado Especial Federal, estando pendente de análise o recurso 
inominado interposto pela reclamante; 

c)  há  usurpação  da  competência  desta  Suprema Corte  vez  que  a 
mesma “possui competência originária para processar e julgar a causa, 
nos termos estabelecidos no art. 102, I, ‘n’, CF”, por tratar-se de tema que 
representa interesse direto de toda a magistratura;

d) requer seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da 
decisão reclamada, presente o  periculum in mora ante a iminência de a 
União ser compelida a pagar valores indevidos a título de ajuda de custo, 
a qual possui natureza alimentar e, por essa razão, dificilmente a soma 
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será restituída aos cofres públicos;
e)  no  mérito,  postula  seja  julgada  procedente  a  reclamação 

constitucional  para  anular  a  decisão  impugnada  e  todas  as  demais 
proferidas  no  processo,  bem  como  para  reconhecer  a  competência 
originária do STF para conhecer e julgar o Processo.

É o relatório.
A reclamante juntou documentos por meio eletrônico, de entre eles 

cópia da decisão reclamada, em que se lê:

“(...)
16. O cerne da controvérsia da presente demanda consiste 

em saber se o autor faz jus ao pagamento de ajuda de custo, em 
razão do deslocamento da cidade de Cuiabá/MT, onde exercia o 
cargo de Procurador da República, para a cidade de Fortaleza-
CE, onde ocorreu sua lotação inicial no cargo de Juiz Federal 
Substituto.

17. A Lei Complementar nº 35/79, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica da Magistratura Federal, prevê o pagamento de ajuda 
de custo em seu art. 65, I, nos seguintes termos:

(…)
18.  A Lei  nº  8.112/90,  por  sua  vez,  que  dispõe  sobre  o 

regime jurídico dos servidores civis da União, das autarquias e 
das fundações públicas federais, e é aplicada subsidiariamente 
à  referida  Lei  Complementar,  prevê,  em  seu  art.  53,  o 
pagamento  da  ajuda  de  custo  destinada  a  compensar  as 
despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, 
passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio 
em caráter permanente:

(…)
19. Da análise dos dispositivos transcritos, observa-se que, 

à  exceção  da  hipótese  contida  no  art.  56,  não  há  previsão 
expressa  de  concessão  da  verba  em  referência  no  caso  de 
investidura  originária.  Contudo,  apesar  do  silêncio  das 
referidas  normas  acerca  dessa  questão,  entendo  que  tal 
vantagem deve ser concedida na presente hipótese. 

20.  A  LC  nº  75/93,  que  dispõe  sobre  o  estatuto  do 
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Ministério Público da União, prevê, em seu art. 227, inciso I, o 
pagamento da ajuda de custo em caso de ‘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’:

(…)
21. Conforme se infere do mencionado dispositivo legal, 

os membros do Ministério Público da União fazem jus à ajuda 
de  custo  em  caso  de  nomeação  que  importe  alteração  do 
domicílio, ou seja, tem direito à percepção da referida vantagem 
já quando da lotação inicial para o exercício do cargo. 

22. Ora, se ao membro do Ministério Público é garantida a 
ajuda de custo quando de sua nomeação para o cargo, ou seja, 
se lhe é garantido o pagamento da referida verba quando do 
provimento inicial no respectivo cargo, tratamento isonômico 
deve  ser  dado  aos  membros  da  Magistratura,  sob  pena  de 
afronta à disposição constitucional que estabelece a necessidade 
da  simetria  das  carreiras  do  Ministério  Público  e  da 
Magistratura (art. 129, § 4º, da Constituição Federal).

23. Ressalte-se que o Conselho Nacional de Justiça – CNJ 
já  se  pronunciou  acerca  da  mencionada  simetria  das  duas 
carreiras de Estado, no sentido de reconhecer a extensão das 
vantagens  funcionais  contidas  no  Estatuto  do  Ministério 
Público  (LC  73/93)  à  Magistratura  Nacional  (Pedido  de 
Providências  nº.  200910000020434.  Rel.  Cons.  Felipe  Locke 
Cavalcanti. J. 17/08/2010).

24.  Nesse  ponto,  importa  destacar  que  as  normas  que 
regulamentam  a  concessão  da  ajuda  de  custo  no  âmbito  do 
Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho 
e do Supremo Tribunal Federal permitem a concessão da verba 
aos  Ministros  sem  a  exigência  de  anterior  exercício  na 
magistratura,  nos  mesmos  moldes  do  citado  regramento 
aplicável aos membros do Ministério Público.

(…)
28. Nesse diapasão, a previsão de pagamento de ajuda de 
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custo aos Ministros nas citadas resoluções, independentemente 
de anterior exercício da magistratura, só reforça o entendimento 
de  que  o  autor,  na  condição  de  juiz  de  primeira  instância, 
também tem direito à referida verba em razão do deslocamento 
que implicou em mudança de domicílio,  mesmo que o cargo 
anteriormente  ocupado  seja  o  de  Procurador  da  Fazenda 
Nacional  e  não  de  juiz,  já  que  é  indevida  a  distinção  de 
tratamento  entre  os  magistrados  das  diversas  instâncias  do 
Poder Judiciário.

29.  A  Turma  Recursal  do  Rio  Grande  do  Norte  já  se 
debruçou sobre a questão, emitido posicionamento favorável ao 
pleito:

(…)
30.  Com  base  nessas  premissas,  procede  o  argumento 

exposto na inicial, no sentido de que não tem validade jurídica 
o  entendimento  do  Conselho  da  Justiça  Federal  exposto  na 
Resolução n.  256/2002 vigente à época do deslocamento,  que 
limitou a concessão de ajuda de custo às hipóteses de mudança 
de sede, exigindo, assim, a prévia condição de já integrante da 
carreira.

31. Assim sendo, faz jus o autor ao pagamento da ajuda de 
custo  pleiteada,  que  deve  corresponder  a  uma  remuneração 
mensal  bruta  do  cargo  de  Juiz  Federal  Substituto,  no  valor 
vigente à época do deslocamento ocorrido de Cuiabá-MT para 
Fortaleza-CE,  sem  incidência  de  imposto  de  renda  e  de 
contribuição  previdenciária,  por  se  tratar  de  verba 
indenizatória."

No  julgamento  da  AO  nº  1.569/DF,  o  Ministro  Marco  Aurélio 
afirmou a competência originária do STF para julgar a matéria referente 
ao  pagamento  do  benefício  de  “ajuda  de  custo,  para  despesas  de 
transporte  e  mudança” (art.  65,  I,  da  Lei  Complementar  nº  35/79)  aos 
magistrados federais, voto assim fundamentado:

“Observem o objeto da ação tal como retratado no item 4 
da inicial:
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Através  da  presente  demanda,  pleiteia  o 
reconhecimento do direito e a condenação da União, no 
pagamento aos seus associados, da vantagem denominada 
AJUDA  DE  CUSTO,  PARA  DESPESAS  DE 
TRANSPORTE E MUDANÇA,  nos termos do artigo 65, 
inciso  I,  da  Lei  Orgânica  da  Magistratura  Nacional, 
notadamente,  sem  as  restrições  impostas, 
ILEGALMENTE, pelo artigo 4º do Decreto nº 1.445/95 e 
pelo inciso III do artigo 7º da Resolução nº 256, de 13 de 
março de 2002, do Conselho da Justiça Federal, e também, 
no  caso  de  permutas  efetuadas  entre  magistrados,  de 
Seções  Judiciárias  distintas,  que  sejam  regularmente 
autorizadas  pelo  Egrégio  Tribunal  Regional  Federal  da 
Primeira Região, assim como a condenação da União, no 
pagamento do referido direito, aos associados da autora, 
que  adquiriram  o  direito  e  não  receberam  o  referido 
auxílio,  nos  últimos  05  (cinco)  anos  da  data  do 
ajuizamento da presente demanda.
Está-se a ver o envolvimento, na espécie, de conflito de 

interesses  a  repercutir  no  âmbito  da  magistratura  federal 
propriamente dita. Se, de um lado, é certo que a solução da 
causa apenas beneficiará os associados da autora,  de outro, 
não  menos  correto  é  que  se  adotará  entendimento,  a 
prevalecer a unidade do Direito, que poderá alcançar outras 
situações jurídicas.

A alínea  ‘n’ do  inciso  I  do  artigo  102  da  Constituição 
Federal  prevê  a  competência  do  Supremo  para  processar  e 
julgar  originariamente  ‘a  ação em que todos os  membros  da 
magistratura sejam direta ou indiretamente interessados [...]’. A 
interpretação  gramatical  do  preceito  direciona  a  ter-se  a 
necessidade  de  envolvimento  de  ‘todos  os  membros  da 
magistratura’ de  forma  direta  ou  indireta.  No  caso,  haveria, 
ante  mesmo  o  ataque  a  resolução  do  Conselho  da  Justiça 
Federal, questão setorizada. Dois aspectos, no entanto, devem 
ser levados em conta na definição da competência.

O primeiro deles diz respeito ao fato de, não assentada a 
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competência  do  Supremo,  vir  o  conflito  a  ser  julgado  por 
igual,  na  primeira  instância,  considerados  os  beneficiários, 
isso sem perquirir que o próprio titular da vara poderá ser 
alcançado pela decisão presentes parcelas anteriores e futuras 
no que venha a requerer permuta. O segundo aspecto refere-se 
à controvérsia sobre o alcance do artigo 65, inciso I,  da Lei 
Orgânica  da  Magistratura  Nacional,  aplicável  à  toda  a 
magistratura.  Daí concluir, solucionando a questão de ordem 
surgida  com  a  manifestação  do  Procurador-Geral  da 
República, pela incidência da alínea ‘n’ do inciso I do artigo 
102 da Constituição Federal,  que não possui  outro  objetivo 
senão o de deslocar a competência para evitar-se, embora de 
forma geral,  o julgamento da causa por interessados.  Ainda 
que o sejam também os ministros do Supremo, o que previsto 
na Carta visa a ter-se órgão judicante como competente para 
processar  a  ação  e  examinar  o  conflito.  Concluo,  assim,  no 
sentido de assentar-se,  no caso, a  competência do Supremo.” 
(grifei)

O entendimento foi seguido, à unanimidade, pelos Ministros do STF, 
restando o acórdão assim ementado:

“COMPETÊNCIA -  AÇÃO  ORDINÁRIA -  ALÍNEA ‘N’ 
DO  INCISO  I  DO  ARTIGO  102  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  Incide a  norma constitucional  uma vez envolvida 
matéria  de interesse de toda a magistratura federal.”  (AO nº 
1.569/DF-QO,  Relator  o  Ministro  Marco  Aurélio,  Tribunal 
pleno, DJe de 27/8/10).

Há plausibilidade jurídica da tese de que o objeto da ação originária 
revela controvérsia “em que todos os membros da magistratura sejam 
direta ou indiretamente interessados” tendo em vista (i) a decisão desta 
Suprema Corte no julgamento da AO nº 1.569/DF-QO, bem como (ii) em 
razão  de  a  pretensão  nos  autos  originários  ter  sido  deferida  com 
fundamento no fato do requerente integrar a carreira da magistratura, 

6 

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 6201755.



RCL 17620 MC / RN 

independentemente de a remoção estar motivada em interesses pessoais 
ou públicos, argumento, portanto, que transcende o interesse individual 
daquele magistrado, alcançando os membros da magistratura como um 
todo.

Está presente, também, o periculum in mora, uma vez que as verbas 
deferidas ao magistrado,  em possível  usurpação da competência desta 
Suprema  Corte,  possuem  natureza  alimentar,  de  difícil  restituição  ao 
erário  quando  recebidas  de  boa-fé,  o  que  autoriza  o  deferimento  do 
pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem 
como o curso da   Ação nº 0505291-08.2013.4.05.8501, do Juizado Especial 
Federal do Estado do Rio Grande do Norte, até o julgamento definitivo 
desta reclamação.

Ante o exposto, defiro o pedido liminar, nos termos acima referidos.
Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações 

no prazo de lei. 
Com  ou  sem  informações,  vista  à  douta  Procuradoria-Geral  da 

República para manifestação como custos legis. 
Publique-se. Int..
Brasília, 11 de junho de 2014.

Ministro DIAS TOFFOLI

Relator
Documento assinado digitalmente
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