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Brasília,  12 de julho de 2.021  
 
 
Na semana passada vários grupos de whatsapp de bombeiros e policiais 
militares do Distrito Federal replicaram áudios supostamente 
encaminhados por advogados,  tratando sobre o pagamento de auxílio 
moradia também nos valores que o militar ganha em sua gratif icação 
natalina.   
 
O áudio vem acompanhado do texto da sentença proferida no Mandado de 
Segurança nº 0701624-85.2021.8.07.0018,  julgado em junho/21, no qual 
dois militares tiveram reconhecido o direito ao recebimento do auxílio 
moradia em suas gratificaçõe s natalinas.  
 
Sobre a questão, e  em razão da desinformação gerada e pela falsa 
expectativa criada de ganhos de até 120 mil reais,  é importante esclarecer 
alguns pontos jurídicos,  para que ninguém, impulsionado pela falsa 
promessa contida nos áudios,  seja p rejudicado por um direito que não 
existe.  
 
De forma muito simples a questão principal é a natureza jurídica do 
auxílio moradia: se verba de caráter remuneratório ou verba de caráter 
indenizatório.  E essa diferença é de primordial  importância,  pois a 
natureza jurídica da verba determina se ela é incorporada à remuneração 
do militar,  bem como se ela é devida em outros pagamentos que não sejam 
o “salário” propriamente dito.  
 
Infelizmente,  ao contrário da sentença em questão, o Tribunal de Justiça 
firmou jurisprudência no sentido de que o auxílio moradia não tem 
natureza remuneratória,  mas sim indenizatória e que, por isso,  não deve 
compor a base de cálculo para outros pagamentos.   
 
Essa questão foi  levantada em diversos processos que buscavam o 
recebimento do auxílio moradia e da etapa alimentação quando do 
pagamento das licenças especiais.  Salvo duas ou três sentenças 
procedentes,  que foram reformadas posteriormente pelas Turmas 
julgadoras,  todos os outros casos foram julgados improcedentes em 
primeira instânci a,  seguindo o entendimento consolidado do Tribunal,  
considerando que tais verbas não tem natureza remuneratória e que, 
portanto,  não integram a base de cálculo.  
 
O Mandado de Segurança vitorioso que é mencionado ainda não foi objeto 
de recurso. Contudo, ao  ser levado ao Tribunal de Justiça para julgamento 
há uma grande chance de que a decisão seja reformada, pois é bastante 
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provável que o Tribunal siga seu entendimento já consolidado e considere 
que a verba tem natureza indenizatória.  
 
É importante que um advogado com conhecimento da área seja sempre 
consultado para que os militares não se aventurem indevidamente e 
assumam riscos desnecessários diante de uma promessa antiética de 
ganhos expressivos.  
 
De forma exemplificativa e analisando a informação de poss íveis ganhos 
de até 120 mil reais.  Caso o militar ingresse com uma ação pretendendo 
ganhar 120 mil  reais,  esse será o valor atribuído à causa.  Se a ação for 
julgada improcedente (em primeira ou segunda instância) o risco 
financeiro envolvido será de 10% a 15% do ganho pretendido. Ou seja,  o 
militar que perder a ação poderá ser condenado a pagar de 12 a 18 mil  
reais em honorários de sucumbência por ter perdido a demanda.  
 
Converse sempre com seu advogado de confiança para fugir de aventuras 
jurídicas com promessas de ganhos impossíveis.  
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