
RESUMO

O auxílio-moradia é uma vantagem prevista na lei 8625/1993, que institui a Lei Orgânica Nacional 

do Ministério Público e dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público dos 

Estados. Assim sendo, o Conselho Nacional dos Membros do Ministério Público (CNMP) criou a 

Resolução 117/2014, no dia 7 de outubro de 2014, que regulamenta o pagamento do auxílio-mora-

dia e o caracteriza como de caráter indenizatório.
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Luiz Fux, ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), determina 
que a União faça o pagamento do 
auxílio-moradia a juízes federais. 

A decisão estimula novo debate sobre 
o tema no âmbito da magistratura e 

do Ministério Público.
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A CONAMP, com as demais asso-
ciações do MP, ingressam no CNMP 
requerendo providências para que 

seja revisto o art. 3° que regulamenta 
a ajuda de custo para moradia aos 

membros casados do MP. A entidade 
aguarda a análise do Conselho.

Moção de apoio
Moção de apoio

A CONAMP continua atenta e trabalha para que o direito de 
todos os membros do MP ao auxílio-moradia seja respeita-

do, inclusive de aposentados e pensionistas.

A CONAMP esteve presente na sessão em que o CNMP 
decidiu sobre o auxílio-moradia 

O Conselho Deliberativo da 
CONAMP reúne-se para tratar do 

tema. A entidade defende a
 extensão do auxílio a promotores e 
procuradores de Justiça, devido à 

paridade constitucional com a 
magistratura, até porque há 

previsão expressa na Lei Federal 
8625/93.

Clique aqui e acesse todas as fotos

Após o CNJ, o Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) regulamenta o 
pagamento do auxílio-moradia aos mem-
bros do MP. De caráter indenizatório, o 
auxílio não acarretará prejuízo a outras 

vantagens previstas em lei.

CONAMP publica Moção de Apoio 
aos procuradores-gerais de 

Justiça na implementação do pa-
gamento do auxílio-moradia nos 

estados
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
aprova e regulamenta o pagamento do 
auxílio-moradia a todos os magistrados 
do Brasil (Resolução 199/14). O valor do 
benefício não será superior àquele fixado 

para ministros do STF.
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O ministro Dias Toffoli do STF garan-
tiu o pagamento de auxílio-moradia a 
membros do MP ao negar seguimento 

ao Mandado de Segurança (MS) 
33464, impetrado pela União contra a 

regulamentação feita pelo CNMP.
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http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/338-conamp-debate-pagamento-de-auxilio-moradia-para-membros-do-mp.html
https://plus.google.com/photos/118330230938508165593/albums/6065252225443404321
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/344-cnmp-e-cnj-regulamentam-pagamento-do-auxilio-moradia.html
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/346-conamp-apoia-a-implantacao-do-auxilio-moradia-em-todos-os-mp-s-do-pais.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8625.htm
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/Resolu%C3%A7%C3%A3o_n__199-GP-2014.pdf
http://www.conamp.org.br/pt/comunicacao/noticias/item/699-stf-garante-o-pagamento-de-auxilio-moradia-a-membros-do-mp.html

