
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.257.665 - CE (2011/0124924-9)
  

RELATOR : MINISTRO HERMAN BENJAMIN
RECORRENTE : JOSÉ MARIA DE MORAIS BORGES NETO 
ADVOGADO : CAIO CESAR VIEIRA ROCHA E OUTRO(S)
RECORRIDO : UNIÃO 

DECISÃO

Trata-se na origem de Ação Ordinária movida por ex-servidor público 
em cargo de comissão, pleiteando ajuda de custo para retorno à sua cidade de origem 
após a exoneração, administrativamente indeferida.  A sentença de procedência foi 
reformada em acórdão assim ementado:

ADMINISTRATIVO. AJUDA DE CUSTO. CARGO EM 
COMISSÃO. NOVO DESLOCAMENTO ANTES DO DECURSO DE 12 
MESES. PAGAMENTO INDEVIDO. RESOLUÇÃO CJF Nº 461, DE 2005. 
ATO Nº 801, DE 2005, DO TRF DA 5ª REGIÃO. PRINCÍPIO DA 
MORALIDADE.

1. O pagamento da ajuda de custo prevista na Lei nº 8.112/90 
encontra-se regulamentado, no âmbito do Conselho da Justiça Federal e da 
Justiça Federal de 1º e 2º graus, pela Resolução CJF nº 461, de 15 de agosto de 
2005, que dispõe ser indevido o pagamento àquele que já tenha recebido 
vantagem idêntica a esse título, no período de 12 (doze) meses imediatamente 
anterior. No mesmo sentido, o disposto no Ato nº 801, de 14 de setembro de 
2005, desta Corte Regional.

2. Considerando que o autor foi nomeado, em 10 de setembro de 
2004, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Secretaria da 15ª Vara 
da Seção Judiciária do Ceará, tendo recebido, à época, ajuda de custo pelo 
deslocamento de Fortaleza para Limoeiro do Norte, é indevido o novo 
pagamento da vantagem quando de sua nomeação, em 9 de setembro de 2005, 
para exercer o cargo de Diretor de Secretaria da 20ª Vara da Seção Judiciária 
do Ceará, em Fortaleza, tendo em vista não terem decorrido 12 meses do 
recebimento da primeira vantagem.

3. É de ser rejeitada a alegação de violação ao princípio da 
legalidade, uma vez que a vedação constante da Resolução CJF nº 461, de 
2005, e do Ato nº 801, de 2005, do TRF da 5ª Região, decorre do princípio da 
moralidade administrativa, tendo por fim evitar os pedidos de remoção com o 
propósito específico de obtenção da vantagem pecuniária.

4. Ademais, o fato de o servidor não ter gozado o período de 
trânsito a que fazia jus, a circunstância de não ter havido expediente na data 
em que se integralizou o período de 12 meses e o adiamento das férias do 
servidor por necessidade de serviço não devem ser considerados para o 
cômputo do período de carência de 12 meses.

5. Apelação provida (fls. 261/STJ).

Os Embargos de Declaração não foram acolhidos (fls. 281-290/STJ).
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O Recurso Especial foi interposto com fundamento no art. 105, III, "a" e 
"c", da Constituição da República. O recorrente alega ter havido, além de divergência 
jurisprudencial, violação do art. 535 do CPC. Afirma que o acórdão recorrido não se 
manifestou sobre a possibilidade de normas hierarquicamente inferiores contrariarem a 
Lei Federal 8.112/1990. Aduz, com base em precedentes, que o art. 56 da Lei 
8.112/1990 não estipula como condição de pagamento do benefício o limite temporal 
de permanência ou o número de concessões de ajuda de custo. 

A decisão de fls. 405-406/STJ admitiu o recurso como representativo de 
controvérsia. 

A despeito da decisão, o apelo não seguiu o procedimento especial 
previsto no art. 543-C do CPC e foi examinado. Contudo, como determinado no 
julgamento do respectivo Agravo Regimental: 

Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, em questão 
de ordem suscitada pelo Sr. Ministro-Relator, decidiu remeter o feito à 
Primeira Seção, nos termos do art. 543-C, §1º, do CPC, tornando sem efeito os 
votos já proferidos, dispensada a lavratura de acórdão. Vencido o Sr. Ministro 
Humberto Martins (fl. 442/STJ). 

É o relatório. 

Decido. 
O Recurso foi interposto também pela alínea "c" do permissivo 

constitucional. Porém, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre 
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, 
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 

Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos 
acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o 
intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses 
requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC, e art. 255 do 
RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c", III, do 
art. 105 da Constituição Federal. 

No caso dos autos, não bastasse a singela transcrição de ementa (que 
nem sequer foi feita em relação aos julgados do TRF-1ª Região), não antevejo a 
similitude do caso dos autos com o paradigma, que trata de pedido de ajuda de custo 
feito por magistrado, sem qualquer menção às demais normas utilizadas na 
fundamentação do acórdão recorrido. 

Contudo, admito o Especial pela alínea "a" do art. 105, III, da CF, 
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e o recebo como recurso 
representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC.

Determino:
a) a delimitação da seguinte tese controvertida: "ajuda de custo a 

servidores públicos, prevista no art. 51, I, da Lei 8.112/1990, e a legalidade da 
limitação temporal a sua concessão quando fixada em norma regulamentadora 
(art. 7º, Resolução CJF 461/2005, art. 101 da Resolução CJF 4/2008 ou norma 
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superveniente de igual conteúdo)". 
b) a remessa dos autos à Primeira Seção; 
c) a abertura de vista ao MPF para parecer no prazo de quinze dias;
d) a comunicação desta decisão aos Ministros integrantes da 1ª Seção do 

STJ e aos Presidentes dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais, 
para os fins previstos no citado art. 2º, § 2º, da Resolução-STJ 8/2008; 

e) sejam oficiados o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho da Justiça 
Federal e a Confederação Nacional dos Servidores Públicos para, em querendo, se 
manifestar; e

f) a suspensão do julgamento dos Recursos Especiais sobre a matéria, 
distribuídos a este Relator. 

Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 05 de março de 2012.

MINISTRO HERMAN BENJAMIN 
Relator
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