
 

CONSELHO SUPERIOR 

RESOLUÇÃO Nº 050/2014-CSDPE/AM (CONSOLIDADA) 

 

Dispõe sobre a concessão de auxílio moradia aos 
membros da Defensoria Pública do Estado do 
Amazonas. 

 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO 
AMAZONAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 14, inciso 

III, do Regimento Interno do Conselho Superior da Defensoria Pública, 

Resolução nº 004/2012, de 24 de maio de 2012, 

CONSIDERANDO a autonomia constitucional da Defensoria Pública prevista 

no artigo 134, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a inamovibilidade garantida aos membros da Defensoria 

Pública da União, nos termos do artigo 134, §1º, da Constituição Federal e 

artigo 34, da Lei Complementar nº 80, de 1994, nos mesmos moldes da 

garantia constitucionalmente assegurada aos membros da Magistratura e 

do Ministério Público; 

CONSIDERANDO que compete ao Conselho Superior exercer o poder 

normativo no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, para 

cumprimento da Lei Complementar Federal nº 80/1994 e Lei 

Complementar Estadual nº 01/1990; 

CONSIDERANDO a previsão legal do auxílio-moradia como vantagem dos 

membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, nos termos do 

disposto no artigo 72, inciso VIII, da Lei Complementar Estadual n. 01, de 30 

de março de 1990; 

CONSIDERANDO que as vantagens previstas no artigo 72 da Lei 

Complementar Estadual nº 01, de 30 de março de 1990, devem ser 

regulamentadas por ato do Conselho Superior, nos termos do § 5º do 

mesmo artigo; 

CONSIDERANDO a tutela antecipada concedida pelo Ministro do Supremo 

Tribunal Federal, Luiz Fux, nos autos da Ação Originária nº 1.773/DF, bem 

como a extensão dada nas Ações Originárias 1946 e 2511, reconhecendo a 

todos os membros do Poder Judiciário o direito de receber o auxílio-

moradia, como parcela de caráter indenizatório prevista no art. 65, inciso II, 

da LC nº 35/79, vedando-se o pagamento apenas se, na localidade em que 

atua o magistrado, houver residência oficial à sua disposição, tendo como 

limite os valores pagos pelo Supremo Tribunal Federal a título de auxílio-

moradia a seus magistrados; 
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CONSIDERANDO a simetria existente entre as carreiras da Magistratura, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, que são estruturadas com um 

eminente nexo nacional, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal; 

CONSIDERANDO a regulamentação do auxílio-moradia, em 16 de outubro 

de 2014, no âmbito da Defensoria Pública da União, e da unidade e 

indivisibilidade que marcam a concepção da instituição Defensoria Pública 

no plano nacional; 

CONSIDERANDO a promulgação da Emenda Constitucional nº  80, de 04 de 

junho de 2014, que trouxe, dentre outras matérias, a aplicação, no que 

couber, do disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 da Constituição 

Federal, aos membros da Defensoria Pública, ratificando o tratamento 

isonômico que deve ser dado as carreiras da Magistratura, do Ministério 

Público e da Defensoria Pública; 

CONSIDERANDO a aprovação, pelo Defensor Público Geral, do Parecer nº 

150/2014 – ASJUR-GDPG, proferido no sentido da legalidade na concessão 

da vantagem de forma indistinta a todos os Defensores Públicos 

independente de diferença de classes e da lotação no interior do Estado, 

bastando que para tanto preencham o requisito legal de atuarem em 

comarca desguarnecida de residência oficial. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Os membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas em 

atividade fazem jus à percepção do auxílio-moradia, desde que não 

disponibilizado imóvel oficial, na localidade de lotação ou de sua efetiva 

residência. 

Art. 2.º O valor mensal do auxílio moradia não poderá exceder o previsto 

na Lei Complementar nº 01/90. 

Parágrafo único. No âmbito da Defensoria Pública do Amazonas, cada 

membro perceberá, a título de ajuda de custo para moradia, o limite 

máximo previsto no caput deste artigo. 

Art. 3.º Não será devida a ajuda de custo para moradia ao membro, e de 

igual modo o seu pagamento cessará, quando: 

I – houver residência oficial colocada à sua disposição, ainda que não a 

utilize; 

II – estiver aposentado ou em disponibilidade decorrente de sanção 

disciplinar; 

III – estiver afastado ou licenciado, sem percepção de seus vencimentos; 
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IV – SUPRIMIDO (Suprimido pela Resolução nº 012/2015 – CSDPE/AM, 

publicada no Diário Oficial Eletrônico da DPE/AM em 04.01.2016). 

Parágrafo único. O membro cedido para exercício de cargo ou função em 

órgão da Administração Pública, ou licenciado para exercício de mandato 

eletivo, quando optante pela remuneração do cargo de origem, na forma 

da lei, poderá perceber o auxílio-moradia, desde que comprove a 

inocorrência de duplo pagamento. 

Art. 4.º O pagamento do auxílio-moradia será efetivado a partir do 

requerimento, que conterá, no mínimo: 

I – a localidade de residência, mediante a apresentação do respectivo 

comprovante; 

II – a declaração de não incorrer em nenhuma das vedações previstas nos 

arts. 1º e 3º desta Resolução; 

III – o compromisso de comunicação imediata à fonte pagadora da 

ocorrência de qualquer vedação. 

Art. 5.º A percepção do auxílio-moradia dar-se-á sem prejuízo de outras 

vantagens cabíveis previstas em lei ou regulamento. 

Art. 6.º As despesas resultantes desta Resolução correrão por conta do 

orçamento da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, condicionado o 

pagamento à prévia disponibilidade financeira. 

Art. 7.º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Manaus, 19 de outubro de 2016. 

 

 

Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa 
Defensor Público Geral 

Presidente do Conselho Superior 

 


