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Regime Disciplinar: Condutas Ilícitas do Art. 32 da  Lei Federal nº 

12.527/2011 

          

 

A Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, mais 

conhecida como Lei de Acesso a Informação, trouxe significativas mudanças na 

mentalidade da administração pública, muito mais pela efetividade dos órgãos 

de controle e pela transparência ativa, do que pelas demais disposições. 

 

É verdade que suas antecessoras até tentaram regulamentar a 

transparência, mas pouco se viu em matéria de efetividade quando da égide da 

Lei Federal nº 11.111/2005. 

 

Dentre as novidades destaco aqui o art. 32, da Lei de Acesso a 

Informação. Em síntese o dispositivo cria regras de conduta administrativa aos 

servidores públicos em geral. 

 

Ocorre, em que pese, tenha se criado a norma visando regular 

ilícitos administrativos, a efetividade das disposições necessita de 

regulamentação no âmbito local, isso porque o regime disciplinar dos 

servidores municipais, via de regra estão no regime jurídico dos servidores de 

cada município. 

 

Além disso a norma cria as condutas vedadas mas não lhe fixou 

as penas aplicáveis as demais esferas de governo, limitando-se a dispor sobre 

os servidores federais no §1º do mesmo artigo. 

 

Evidentemente, que aqui não se está excluindo eventual sanção 

pela de ordem civil, por ato de improbidade, no termos da Lei Federal nº 8.429, 

de 02 de junho de 1992, até porque este ponto resta expresso no §2º, mas o 
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fato é que sem a compatibilidade dos incisos do art. 32 com o texto do regime 

jurídico resta prejudicada a sanção disciplinar. 

 

As condutas vedadas são: 

I - recusar-se a fornecer informação requerida nos termos 

desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou 

fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, 

incompleta ou imprecisa;  

II - utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, 

inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou 

parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda 

ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do 

exercício das atribuições de cargo, emprego ou função 

pública;  

III - agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de 

acesso à informação;  

IV - divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou 

permitir acesso indevido à informação sigilosa ou 

informação pessoal;  

V - impor sigilo à informação para obter proveito pessoal 

ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal 

cometido por si ou por outrem;  

VI - ocultar da revisão de autoridade superior competente 

informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou 

em prejuízo de terceiros; e  
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VII - destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos 

concernentes a possíveis violações de direitos humanos 

por parte de agentes do Estado.  

 

Do exame das condutas, se pode concluir, de plano, que estas 

são todas ações ou omissões com dolo, ou seja, não haverá descumprimento a 

norma na modalidade culposo, em que pese apenas no inciso III, a expressão 

dolo esteja expressa. 

 

Portanto, há que se concluir que além da previsão legal no âmbito 

local das condutas capituladas no art. 32 da Lei Federal nº 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, para a sua aplicação ao caso concreto é necessária a ação 

ou omissão dolosa. 
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Estabilidade do Servidor Público por Decurso de Pra zo. Inércia da 

Administração. 

 

 

  A estabilidade dos servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público se dá  após três anos de 

efetivo exercício e é obrigatória a avaliação especial de desempenho por 

comissão instituída para essa finalidade. Quanto a isso ninguém diverge pois é 

a redação do art. 41, caput e §4º, da Constituição Federal. 

 

  A questão está no fato de que em algumas situações há inércia da 

administração em avaliar o servidor. Nesta situação o servidor atinge a 

estabilidade mesmo sem a avaliação de desempenho? 

 

  O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido 

de que não pode o servidor ser exonerado com base em avaliação do estágio 

probatório não concluído em tempo hábil, senão vejamos: 

 

 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTÁGIO 

PROBATÓRIO. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. 

TRABALHOS SUSPENSOS POR FORÇA DE LIMINAR 

EM MANDADO DE SEGURANÇA. INÉRCIA DA 

ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO 

ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 
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1. Durante o estágio probatório, o servidor público não 

possui a garantia da estabilidade no serviço público, 

podendo ser exonerado desde que não demonstre os 

requisitos próprios para o exercício da função pública, tais 

como idoneidade moral, aptidão, disciplina, assiduidade, 

eficiência e outros, aferíveis com a observância das 

formalidades legais de apuração de sua capacidade. 

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento 

no sentido de que não pode o servidor ser exonerado com 

base em avaliação do estágio probatório não concluído 

em tempo hábil, quanto já houver adquirido a estabilidade 

no serviço público, situação que exigiria a instauração de 

processo administrativo. 

3. Hipótese em que os trabalhos da Comissão de 

Avaliação do Estágio Probatório do recorrido ficaram 

suspensos em decorrência de liminar concedida nos autos 

do MS 97.0102676-4, posteriormente extinto sem 

julgamento do mérito, cujo sentença transitou em julgado 

em 5/10/98, razão pela qual não há falar em inércia da 

Administração. 

4. Recurso especial conhecido e provido. 

(REsp 615.980/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES 

LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2007, DJ 

11/06/2007, p. 348) 

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR 

PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

ASSÉDIO MORAL PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE 

PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA 
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ELEITA. AVALIAÇÃO PELO CHEFE IMEDIATO. 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REVISÃO PARA A 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE 

NULIDADE. DESCABIMENTO. ATO DE EXONERAÇÃO 

APÓS MAIS DE TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. 

ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 

1. O Recorrente não comprova, por meio de prova 

documental pré-constituída, a existência de qualquer fato 

ou conduta dos Impetrados capaz de configurar sua 

alegação. Nessa linha, sendo vedada a dilação probatória 

na via do mandado de segurança, inexiste direito líquido e 

certo à anulação de sua avaliação por "assédio moral 

profissional". 

2. A avaliação de desempenho deve ser realizada pela 

chefia imediata do servidor, pois é esta a autoridade que 

acompanha diretamente as suas atividades. Precedente. 

3. Não há violação ao art. 41, § 4.º, da Constituição 

Federal quando a Comissão de Avaliação funciona como 

órgão revisor das avaliações efetuadas pela chefia 

imediata do servidor e como órgão emissor do parecer 

final do estágio probatório. 

4. Se as avaliações do estágio probatório são concluídas 

nos primeiros três anos de efetivo exercício, não se 

mostra ilegal a exoneração do servidor público após esse 

triênio, uma vez que o ato de exoneração, nessa hipótese, 

tem natureza declaratória. 

Precedentes. 

5. Recurso ordinário desprovido. 
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(RMS 23.504/RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 

TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 02/08/2010) 

 

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, já decidiu que a 

ausência de avaliação de desempenho não afasta a presunção de estabilidade 

do cargo (MS 24.453-DF, Rel. Min. Carlos Velloso, julg. em 21/8/2003, 

Informativo STF de 18 a 22 de agosto de 2003- Nº317). 

 

 

  A doutrina também é bem dividida sobre o tema. 

 

Na lição de José dos Santos Carvalho Filho (in: Manual de direito 

administrativo. 11. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2004) extraímos:  

 

 

Caso a Administração não institua a comissão ou esta 

retarde sua decisão após o prazo de três anos, deverá 

considerar-se que o servidor, cumprido este prazo, terá 

adquirido a estabilidade, mesmo sem avaliação da 

comissão.  É que a norma da avaliação funcional por 

comissão especial foi criada em favor da Administração, 

de modo que, se esta não concretiza a faculdade 

constitucional, deve entender-se que tacitamente avaliou 

o servidor de forma positiva. O que não se pode é 

prejudicar o servidor, que já cumpriu integralmente o 

período de estágio, pela inércia ou ineficiência dos órgãos 

administrativos. Assim, para conciliar os citados 

dispositivos, será necessário concluir que a avaliação do 

servidor pela comissão deverá encerrar-se antes de findo 

o prazo necessário para a aquisição da estabilidade, para, 
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então, se for o caso, ser providenciado o processo de 

exoneração do servidor avaliado negativamente”. (grifou-

se) 

 

Já Juarez Freitas filia-se outra corrente (Emenda constitucional 

19/98 e a avaliação especial do desempenho de servidor público em estágio 

probatório. Interesse Público. [S.l.], n. 5, p. 44, 1999.): 

 

 Tal avaliação de desempenho mostra-se 

rigorosamente obrigatória. Trata-se de dever 

impostergável da Administração Pública, cujo 

descumprimento injustificado reclama sanção. De 

conseguinte, não subsiste, no sistema brasileiro, a  

aquisição da estabilidade pelo "fato consumado" 

decorrente da simples passagem do tempo sem que 

sobrevenha uma avaliação positiva após a conclusão 

do prazo completo do estágio . A não-avaliação não 

implica, portanto, aprovação tácita . 

 

 

  O ponto central, me parece ser que a Administração Pública tem o 

dever de avaliar o servidor nas situações indicadas no texto constitucional, não 

podendo ser atribuído ao servidor qualquer responsabilidade pela inércia da 

administração, bem como, não se pode causar prejuízo ao servidor que 

efetivamente exerceu suas atividades, ainda que sem avaliação. Portanto, 

nesta situação o servidor adquire a estabilidade pelo decurso do tempo. 

 

No mesmo sentido vem o e. Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul: 
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Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. 

SERVIDOR PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. 

DECLARAÇÃO DA ESTABILIDADE. DESÍDIA DA 

CAMARA DE VEREADORES. Inexistente de qualquer 

registro de conduta desabonatória que justifique a demora 

na concessão da estabilidade do autor, impõe-se 

a manutenção da sentença que declarou a efetividade do 

servidor no cargo, visto que passados mais de 11 anos 

desde o início das suas atividades. RECURSO 

DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM 

REEXAME NECESSÁRIO. (Apelação Cível 

Nº 70042239681, Terceira Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 

26/05/2011) 

 

  Assim sendo, não havendo avaliação de desempenho pela 

simples inércia da administração há que se concluir pela estabilidade do 

servidor pelo decurso do prazo constitucional. 
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Possibilidade de Conversão da Licença-Prêmio em Pec únia 

Independentemente da Existência de Lei Autorizativa  

 

  A possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia já 

encontrou obstáculo na ausência de previsão legal, conforme a posição do e. 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, senão vejamos:  

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CONVERSÃO DA LICENÇA PRÊMIO NÃ

O GOZADA EM PECÚNIA. 

IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL 

NA LEI QUE REGULAMENTA OS SERVIDORES DO 

MUNICÍPIO DE SEBERI. O Administrador Público esta 

adstrito, dentre outros, ao Principio da Legalidade. Por 

isso, a conversão da licença prêmio em pecúnia somente 

poderá ser concedida através de lei instituidora de regime 

jurídico próprio, na sua esfera de competência. 

APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70017810391, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 

21/12/2006) 

 

 

  O fato é que a inércia legislativa fez com que a jurisprudência 

evoluísse em pelo menos duas situações. A primeira quando da aposentadoria 

do servidor e a segunda quando da sua exoneração. Nessa duas hipóteses a 

evolução no entendimento dos tribunais passou a entender como válida a 

conversão em pecúnia, ainda que sem lei autorizativa. 
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  O entendimento vem embasado na responsabilidade objetiva do 

Estado prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal aliado a proibição de 

enriquecimento sem justa causa da administração. Senão vejamos: 

 

Ementa: SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. 

INATIVIDADE. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM 

PECÚNIA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS 

E TERÇO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE. 

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. O servidor público faz 

jus, a cada qüinqüênio, ao gozo de três meses de licença-

prêmio, conforme previsto no art. 33 da Constituição 

Estadual e art. 150 da LeiComplementar 10.098/94. 2. A 

impossibilidade de fruição da licença permite a 

incorporação deste direito ao patrimônio jurídico do 

servidor, tornando viável sua conversão em pecúnia na 

inatividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. 

3. Desnecessidade de previsão legal ordinária, haja vista 

a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da 

Constituição Federal. 4. O direito reconhecido não pode 

ser condicionado à prévia formulação de pedido 

administrativo. 5. Precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça. 6. Valor da indenização calculado com base na 

última remuneração percebida pelo servidor antes da 

inativação. 7. É viável o pagamento de férias em forma de 

pecúnia a servidor público que adquiriu período e não 

usufruiu, não obstante ausência de previsão legal. 

Inteligência de norma constitucional em seu artigo 39, § 

3º, estendendo aos servidores públicos o direito social a 

férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 

mais do que o salário normal. 8. Orientação que rende 

homenagem aos princípios da isonomia, moralidade e 
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vedação ao enriquecimento ilícito da Administração. 9. Os 

juros devem incidir a partir da citação. RECURSO 

INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71005319538, Turma Recursal da 

Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Volnei dos 

Santos Coelho, Julgado em 23/07/2015) 

 

 

Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. 

EXONERAÇÃO.CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM 

PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL INOCORRENTE. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE 

REFORMADA. 1. O termo inicial da prescrição quinquenal 

do direito de postular a conversãoem pecúnia do período 

não gozado de licença-prêmio é a data em que ocorreu a 

aposentadoria/exoneração do servidor público. Não há 

falar em prescrição, pois não transcorrido o prazo 

prescricional de cinco anos. 2. O servidor público faz jus, 

a cada quinquênio, ao gozo de três meses de licença-

prêmio, Art. 33 da Constituição Estadual e Art. 150 da Lei 

Complementar nº 10.098/94. 3. A não fruição permite a 

incorporação ao patrimônio jurídico do servidor, assim 

possível conversão em pecúnia na inatividade, sob pena 

de enriquecimento ilícito do Estado. 4. O direito 

reconhecido não pode ser condicionado à prévia 

formulação de pedido administrativo. 5. Correção 

monetária: de 30/06/2009 até 25/03/2015 pela TR; e a 

partir de 25/03/2015, deverá incidir o Índice de Preços ao 
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Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71005544812, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, 

Julgado em 23/07/2015) 

 

Ementa: RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA 

RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. 

INATIVIDADE.CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM 

PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 

1. Afastada a prescrição. O termo inicial da 

prescrição quinquenal do direito de postular 

a conversão em pecúnia do período não gozado 

de licença-prêmio é a data em que ocorreu a 

aposentadoria do servidor público. Não há falar em 

prescrição, pois não transcorrido o prazo prescricional de 

cinco anos, conforme a sentença. 2. O servidor público faz 

jus, a cada quinquênio, ao gozo de três meses de licença-

prêmio, Art. 33 da Constituição Estadual e Art. 150 da Lei 

Complementar nº 10.098/94. 3. A não fruição permite a 

incorporação ao patrimônio jurídico do servidor, assim 

possível conversão em pecúnia na inatividade, sob pena 

de enriquecimento ilícito do Estado. 4. O direito 

reconhecido não pode ser condicionado à prévia 

formulação de pedido administrativo. RECURSO 

INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Recurso Cível 

Nº 71005595376, Segunda Turma Recursal da Fazenda 

Pública, Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de 

Oliveira, Julgado em 23/07/2015) 
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  No mesmo sentido vem o Superior Tribunal de Justiça: 

 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. 

APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. 

CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE 

PEDIDO EXPRESSO. SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, É 

DEVIDA A CONVERSÃO EM PECÚNIA DO PERÍODO 

DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA EM ÉPOCA 

PRÓPRIA, POR NECESSIDADE DE SERVIÇO, NÃO 

EXISTINDO NADA NA LEGISLAÇÃO REFERENTE À 

NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NESSE 

SENTIDO. RECURSO PROVIDO. (REsp 413300/PR, 

Min. José Arnaldo da Fonseca, julg. em 05.09.2002) 

 

  Assim sendo, atualmente é possível a conversão de licença-

prêmio não gozada ou convertida em dobro para fins de vantagem, quando da 

aposentadoria ou exoneração do servidor, independentemente de lei 

autorizativa. 
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Da não incidência de imposto de renda sobre o benef ício auxílio-moradia 

e comprovação de aplicação do valor efetivamente em  moradia 

 

 Discute-se se há a incidência, ou não, de imposto de renda sobre o 

benefício auxílio-moradia e se o valor recebido deve ser comprovadamente 

gasto em despesa de moradia, como por exemplo, aluguel de imóvel. 

 

 A jurisprudência demonstra que o entendimento é no sentido de que o 

auxílio-moradia possui natureza indenizatória . A título exemplificativo, 

destacam-se as seguintes decisões dos Tribunais Superiores:  

 

EMENTA : A Ç Ã O DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. E 

XTENS Ã O DO AUX Í LIO-MORADIA AOS MEMBROS INATIVOS DO 

M INIST É RIO P Ú BLICO ESTADUAL. I . I 

NCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. A Lei nº 8.625/1993 – Lei 

Orgânica Nacional do Ministério Público (LONMP)–, ao traçar as 

normas gerais sobre a remuneração no âmbito do Ministério Público, 

não prevê o pagamento de auxílio-moradia para membros 

aposentados do parquet. Como a LONMP regula de modo geral as 

normas referentes aos membros do Ministério Público e não estende 

o auxílio-moradia aos membros aposentados, conclui-se que o 

dispositivo em análise viola o art. 127, § 2º, da Carta Magna, pois 

regula matéria própria da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público 

e em desacordo com esta. II . I NCONSTITUCIONALIDADE 

MATERIAL. O auxílio-moradia constitui vantagem remuneratória 

de caráter indenizatório.  Portanto, é devido apenas em virtude da 

prestação das atividades institucionais em local distinto, enquanto 

estas durarem. Como decorre da própria lógica do sistema 

remuneratório, o auxílio moradia visa ressarcir os custos e reparar os 

danos porventura causados pelo deslocamento do servidor público 

para outros locais que não o de sua residência habitual. Dessa forma, 

parece lógico que tal vantagem seja deferida apenas àqueles 
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servidores em plena atividade, que se encontrem nessa específica 

situação, e apenas enquanto ela durar, não se incorporando de forma 

perpétua aos vencimentos funcionais do servidor. O auxílio-moradia 

deve beneficiar somente o membro do Ministério Público que exerça 

suas funções em local onde não exista residência oficial condigna. 

Assim, a extensão de tal vantagem aos membros aposentados, que 

podem residir em qualquer lugar, visto que seu domicílio não está 

mais vinculado ao local onde exerçam suas funções (CF, art. 129, § 

2º), viola os princípios constitucionais da isonomia, da razoabilidade e 

da moralidade. III . A Ç Ã O DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 

JULGADA PROCEDENTE.(STF - ADI: 3783 RO , Relator: Min. 

GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2011, Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJe-107 DIVULG 03-06-2011 PUBLIC 06-06-

2011 EMENT VOL-02537-01 PP-00004) 

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE 
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. 
AUXÍLIO MORADIA . INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
NATUREZA INDENIZATÓRIA . DECADÊNCIA. 1. Nas obrigações de 
trato sucessivo, envolvendo proventos de aposentadoria, o prazo para 
a impetração de mandado de segurança se renova periodicamente, 
não havendo que se falar em decadência do direito de impetração. É 
de 120 (cento e vinte) dias, porém, o prazo decadencial para a 
impetração de mandado de segurança, contados a partir da data da 
publicação do ato de aposentadoria, quando o servidor inativo 
pretende alteração da forma de composição dos proventos. 
Precedentes. 2. As verbas de natureza evidentemente indenizatória, 
não integram a remuneração e não se incorporam aos proventos da 
inatividade. O auxílio-moradia, que encerra nítida natureza 
indenizatória, é parcela vinculada aos gastos inerentes ao exercício 
das funções institucionais, que não integra o vencimento-base dos 
servidores da ativa de forma impessoal e generalizada, não podendo, 
por isso, ser incorporado ao benefício previdenciário. Precedentes. 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento.(STJ   , Relator: Ministra 
ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/PE), Data de Julgamento: 20/08/2013, T6 - 
SEXTA TURMA) 

 

 Como exemplo disso, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da 

Resolução n.º 199, de 07/10/2014, disciplinou o pagamento da ajuda de custo 

para moradia, deixando claro no art. 1.º que a ajuda de custo para moradia, 

prevista no art. 65, II, da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, é de 

caráter indenizatório.  
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 Logo, por se tratar de benefício com natureza indenizatória, por 

consequência lógica, não há incidência de Imposto de Renda. Senão vejamos:  

 

Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Extensão do auxílio-
moradia aos membros inativos do Ministério Público Estadual. 
Inconstitucionalidade formal. (...) O auxílio-moradia constitui vantagem 
remuneratória de caráter indenizatório. (...) O auxílio-moradia deve 
beneficiar somente o membro do Ministério Público que exerça suas 
funções em local onde não exista residência oficial condigna (...)”  4 
Julgamento em 30/07/2007, Relatora Ministra Presidente Ellen 
Gracie: “12. (...) o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do 
Sul não poderia afastar a natureza indenizatória de tal verba, qual 
seja, a de recompor os gastos com moradia de membros em 
atividade, e estender o auxílio aos inativos e pensionistas a título de 
acréscimo remuneratório.”  5 Decisões que embasaram a Resolução 
n.º 199 do Conselho Nacional de Justiça, que no art. 1.º estabelece 
que “a ajuda de custo para moradia no âmbito do Poder Judiciário, 
prevista no art. 65, II, da Lei Complementar 35, de 14 de março de 
1979, de caráter indenizatório, é devida a todos os membros da 
magistratura nacional.” (grifou-se) 6 Julgamento em 20/08/2013, 
Relatora Min. Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora 
convocada para o STJ: “Agravo Regimental em Recurso em Mandado 
de Segurança. Administrativo. Servidor público inativo. Auxílio 
moradia. Incorporação. Impossibilidade. Natureza indenizatória. 
Decadência. (...) O auxílio-moradia, que encerra nítida natureza 
indenizatória, é parcela vinculada aos gastos inerentes ao exercício 
das funções institucionais, que não integra o vencimento-base (...).” 7 
Anteriormente o CNJ reconhecia o direito ao auxílio-moradia. Ao 
editar a Resolução nº 13, o referido Conselho estabeleceu que fica de 
fora do cômputo do teto de remuneração a parcela recebida a título 
de auxíliomoradia (art. 8º, inc. I, alínea “b”), considerando-a como de 
natureza indenizatória.  8. (Decisão do Ministro Luiz Fux na Ação 
Originária n.º 1.773/DF). 

 

 Portanto, como cuida-se de parcela que possui natureza indenizatória, 

não integra o que percebido pelo servidor, isso para efeito de aposentadoria, 

nem incidindo sobre ela tributos como o Imposto de Renda. 

 

 Na jurisprudência do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, há 

precedentes que o auxílio-moradia só não é devido ao servidor que já se 

aposentou, bem como àquele que não preenche os requisitos exigidos pelo 

ordenamento jurídico, o que revela o direito à sua percepção em favor de quem 
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está na atividade e satisfaz as exigências para a sua percepção1. Senão 

vejamos: 

 

Parecer Coletivo nº 2/2015   

Processo Administrativo. Parecer Coletivo. Parcela de Auxílio-

moradia. Natureza indenizatória. Questionamento quanto à incidência 

de Imposto de Renda. Previsão legal no art. 25 da Medida Provisória 

nº 2.158-35, no sentido de que o valor recebido a título de auxílio-

moradia não se sujeita à incidência do imposto de renda. 

Entendimentos jurisprudenciais nos Tribunais Superiores. 

Procedimentos adotados no Ministério Público, Poder Judiciário e 

Tribunais de Contas do País.    

 

 Questiona-se a necessidade ou não de comprovação do valor das 

despesas com o imóvel, como exemplo, valor de aluguel, condomínio e demais 

gastos com moradia, em substituição ao direito de uso de imóvel funcional.  

 

 Quanto ao tema, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, na 

Resolução n.º 199/2014, em momento algum determina tal exigência de 

comprovação. Apenas não terá direito ao pagamento da ajuda de custo para 

moradia (art. 3.º) o magistrado que tiver residência colocada à sua disposição; 

o inativo; o licenciado sem percepção de subsídio; ou o magistrado que 

perceber, ou pessoa com quem resida, vantagem da mesma natureza de 

qualquer órgão da administração pública, salvo se o cônjuge ou 

companheiro(a) mantiver residência em outra localidade.  

 

                                                 
1 MS nº 26.794 -  Min. Marco Aurélio. 
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 Logo, o Município poderá através de seu regramento legal dispor sobre a 

obrigatoriedade ou não de comprovação da aplicação do auxílio-moradia com 

gastos com moradia de seus servidores que percebam tal beneficie.  

 

 Conclui-se que não há incidência de imposto de renda sobre o benefício 

auxílio-moradia e que o Município poderá através de seu regramento legal 

dispor sobre a obrigatoriedade ou não de comprovação da efetiva aplicação do 

auxílio-moradia com gastos com moradia de seus servidores que percebam tal 

beneficie.  
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Município pode criar lei vedando a participação de parentes de servidores 

e agentes políticos em suas licitações  

 

 Questiona-se a legalidade da inclusão, em Editais de Licitação, de 

cláusula que venha a proibir os parentes dos servidores envolvidos no 

procedimento licitatório de participarem do certame, com fundamento no 

princípio da moralidade, na Súmula Vinculante nº 13 do STF, no art. 9º, III da 

Lei nº 8666/93. 

 

 A Lei 8.666/93 em seu art. 9º não prevê expressamente a vedação 

proposta. A mesma decorre da aplicação dos princípios constitucionais da 

moralidade, impessoalidade e isonomia na licitação, insculpidos no art. 3º da 

Lei nº 8.666/93. 

 

 A vedação se dá pela simples existência do grau de parentesco 

societário, não dependendo de comprovação de eventual favorecimento, no 

que decorre a necessidade de vedação prévia de participação.  

 

 O Tribunal de Contas da União possui tal entendimento. Senão vejamos: 

 

[...]RELATÓRIO 34. A nosso ver, como já indicamos, a falta de 
comprovação de efetivo favorecimento não exclui a v iolação ao 
princípio da moralidade, que ocorre com a simples p articipação 
em certame licitatório de pessoa estreitamente vinc ulada à 
Administração . De qualquer modo, é desejável, justo e jurídico vedar 
essa mesma conduta, por encerrar altíssima probabilidade de 
violação aos demais princípios mencionados. Não é isso, a propósito, 
o que faz o próprio art. 9º da Lei de Licitações? Não há como negar 
que, em tese, o autor do projeto, por exemplo, pode ser inteiramente 
isento em sua elaboração, de modo a não lograr qualquer vantagem 
caso venha a participar do procedimento licitatório instaurado para 
executar o serviço projetado. No entanto, é tão grande a 
probabilidade de que ocorra o contrário, é tão próprio da natureza 
humana tentar tirar vantagem dessa situação, que a lei houve por 
bem evitar a mera possibilidade de que isso ocorres se. Diante do 
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dano quase certo, é melhor evitar desde logo sua oc orrência, em 
vez de, depois, ter de remediar suas conseqüências . 35. Por 
conseguinte, a participação do recorrente deveria ter sido vedada pelo 
DNIT e deve ser vedada agora por instigação desta Corte, por 
encerrar violação ao princípio da moralidade e flagrante potencial de 
violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 36. A 
validade desse raciocínio foi chancelada por ninguém menos que o 
Supremo Tribunal Federal. No julgamento do RE 579.951-4, o STF 
decidiu vedar a prática do chamado nepotismo nos tr ês Poderes 
da República, conquanto só houvesse norma nesse sen tido 
aplicável ao Poder Judiciário. Ao justificar esse posicionamento, 
declarou expressamente que não era necessária a edição de lei 
formal para coibir a prática do nepotismo, já que tal medida decorria 
diretamente dos princípios inscritos no art. 37 da Constituição 
Federal. [...] VOTO DO RELATOR: 22. Assim, qualquer situação 
que não esteja prevista na lei, mas que viole o dev er de 
probidade imposto a todos os agentes públicos ou pe ssoa 
investida desta qualidade, deve ser proibida, por s er 
incompatível com os princípios constitucionais da 
impessoalidade e da moralidade.  23. A propósito, nessa esteira já 
decidiu esta Corte de Contas, por meio do Acórdão n. 1.632/2006.  

  

 O art.9º, da Lei 8.666/1993 lista, taxativamente, o rol de hipóteses, com 

base numa ordem numerus clausus, pelas quais pessoas físicas ou jurídicas 

encontram-se impedidas de participarem, direta ou indiretamente, de licitações, 

nos termos ali previstos.  

 

 Logo, o mero parentesco não se afiguraria argumento idôneo para se 

firmar a presunção de que a moralidade, a impessoalidade, a isonomia etc., 

foram, necessariamente, ofendidas. 

 

 Neste sentido, ensina Carlos Pinto Coelho Motta24: 

 

Os impedimentos à participação na licitação acham-se delineados nos 
arts. 9º e 33, IV, da Lei 8.666/93; no art. 19, IV, da Lei 8.987/95; e no 
art. 31 da Lei 9.704/95. Não podem ser estendidos ou alterados. 

O direito a participar de licitação não pode ser restringido por regra 
editalícia, pois o instrumento convocatório não cria, e tampouco inova, 
no mundo jurídico. Tais atribuições só se deferem à lei. [...] 
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 Logo, as vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93 tem como 

objetivo  preservar os princípios da isonomia, moralidade e impessoalidade. 

Nas situações ali arroladas, o legislador traz uma presunção absoluta de que a 

participação das pessoas ali arroladas em procedimentos licitatórios viola aos 

princípios citados. Nesse sentido: 

 

[…] Classificação de empresa pertencente à irmã do prefeito 
municipal “Quanto à classificação da empresa Comercial de Alimentos 
Lumari Ltda., parece-nos não haver restrições na Lei nº 8.666/93. 
Cabe observar que a restrição contida no § 3º do art. 9º da citada 
norma, considera participação indireta ‘... a existência de qualquer 
vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 
trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e o 
licitante ou responsável pelos serviços, fornecimentos e obras, 
incluindo-se os bens e serviços a estes necessários’ (grifo nosso).  

 

 Ressalta-se que o próprio texto da lei delimita a restrição aos vínculos 

existentes entre, de um lado, o autor do projeto, deixando claro aplicar-se a 

obras e serviços, e de outro lado ‘o licitante ou responsável pelos serviços, 

fornecimentos e obras, incluindo-se os bens e serviços a estes necessários. 

 

 Caso o legislador tivesse a intenção de, genericamente, impedir 

parentes de participarem de fornecimento de bens à Administração, isto estaria 

expressamente em lei. Logo, não o fazendo, o legislador igualou o familiar de 

responsável a outro licitante qualquer. Portanto, os esforços no sentido de se 

impedir favorecimentos, decorrentes das relações de parentesco entre 

fornecedores de bens e responsáveis na Administração, estão restritos à 

análise do caso concreto, que se dá posteriormente à prática dos atos 

licitatórios, quando se poderá, verificar se há indícios mínimos que demonstrem 

se a relação de parentesco influiu ou não no resultado do certame. 

 

 Cumpre ressaltar que a Constituição Federal outorga à União a 

competência para editar normas gerais sobre licitação (art. 22, XXVII) e 
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permite, portanto, que Estados e Municípios legislem para complementar as 

normas gerais e adaptá-las às suas realidades. Senão vejamos: 

 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. 
LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
MUNICIPAL. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BRUMADINHOMG. 
VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM O MUNICÍPIO DE PARENTES 
DO PREFEITO, VICE-PREFEITO, VEREADORES E OCUPANTES 
DE CARGOS EM COMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE.  
COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR DOS MUNICÍPIOS. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
423.560 MINAS GERAIS  

 

 Logo, é possível que os Municípios criem lei vedando a participação de 

parentes de servidores e agentes políticos em processos licitatórios. 

 

 Conclui-se que a Lei 8.666/93 não prevê expressamente a vedação de 

participação de parentes de servidores em licitação. A proibição decorre da 

aplicação dos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e 

isonomia na licitação, insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. Porém, a 

entendimento em sentido diverso, que argumenta no sentido de que caso o 

legislador tivesse a intenção de, genericamente, impedir parentes de 

participarem de fornecimento de bens à Administração, teria feito 

expressamente em lei. Portanto, os esforços no sentido de se impedir 

favorecimentos, decorrentes das relações de parentesco entre fornecedores de 

bens e responsáveis na Administração, estariam restritos à análise do caso 

concreto, que se daria posteriormente à prática dos atos licitatórios, quando se 

poderia, verificar se houve indícios mínimos que demonstraram se a relação de 

parentesco influiu ou não no resultado do certame. Bem como, pode o 

Município criar lei restringindo a participação de parentes de servidores 

públicos em processo de licitação realizada pelo mesmo. 

 

  


