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RELATÓRIO 

1. A parte autora interpõe Pedido de Uniformização de Interpretação da Legislação 
Federal contra acórdão prolatado pela Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária 
do Rio Grande do Sul, que manteve a sentença que julgou improcedente o pedido 
para condenar a União ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor 
de aluguéis pagos no período de 07/01/2015 até o trânsito em julgado ou até 
disponibilização de um PNR para o autor, militar, transferido por necessidade de 
serviço. 

2. Nas suas razões recursais, a parte autora alega que o acórdão adotou 
interpretação divergente daquela acolhida pela Primeira Turma Recursal da Seção 
Judiciária do Rio de Janeiro (autos n. 0064947-31.2016.4.02.5167/01), pela 
Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (autos n. 0044885-
92.2015.4.02.5170/01) e pela Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do 
Espírito Santo (autos n. 0006749-32.2014.4.02.5050/01), no sentido de que o 
militar removido por necessidade do serviço possui direito à indenização pelo não 
fornecimento de imóvel residencial. Alega que o acórdão diverge do entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag. n. 1.216.939), no sentido de que é 
cabível reparação civil por danos resultantes de omissão administrativa. 

3. A MM. Juíza Federal Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária do 
Rio Grande do Sul proferiu decisão para admitir o Pedido de Uniformização. 

4. Os autos foram-me distribuídos por decisão do MM. Ministro Presidente da 
Turma Nacional de Uniformização. 

VOTO 

5. Ao proceder ao juízo de admissibilidade do Pedido de Uniformização, observo 
que os pressupostos processuais foram preenchidos e que a divergência 
jurisprudencial restou demonstrada. 
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6. Em análise do mérito do recurso, destaco que o art. 50, alínea ‘i’, n. 2, da Lei n. 
6.880/80, dispõe que “habitação para si e seus dependentes; em imóvel sob a 
responsabilidade da União, de acordo com a disponibilidade existente”. 
Posteriormente, o art. 2º, III, alínea ‘a, n. 2, da Lei n. 8.237/91, previu que a 
“indenização por moradia” iria integrar a estrutura remuneratória do militar, 
conforme preconizavam os art. 25, 26 e 27, do referido diploma legal, abaixo 
transcritos: 

Art. 25. A Indenização de Moradia é o quantitativo mensal em dinheiro destinado 

a auxiliar as despesas com habitação do militar e seus dependentes, em razão 

das condições obrigatórias de mudanças freqüentes de residência a que está 

sujeito. 

Art. 26. A ocupação de próprio nacional residencial, sob responsabilidade de 

órgãos militares, importará no pagamento mensal, pelo militar, de uma taxa de 

uso, descontada de sua remuneração, que será igual ao valor da Indenização de 

Moradia percebida. 

§ 1º A destinação da taxa de uso, a cobrança de multas por ocupações irregulares 

e de outras despesas decorrentes da ocupação serão reguladas pelos Ministros 

militares, no âmbito das respectivas forças. 

§ 2º Quando o militar for casado com militar de quadro feminino, a taxa de uso 

será paga apenas pelo cônjuge responsável pelo imóvel. 

Art. 27. Quando o militar ocupar imóvel da União, sob a responsabilidade de 

outros órgão, descontará em favor deste, a importância correspondente à 

respectiva taxa, nos termos da legislação específica. 

  

7. Com a edição da Medida Provisória n. 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, houve 
a revogação da Lei n. 8.237/91 pelo seu art. 41, e a definição de nova estrutura 
remuneratória dos militares, sem que houvesse previsão de pagamento de 
indenização de moradia. O art. 2º, I, alínea ‘c’, da Medida Provisória n. 2.215-
10/2001, limitou-se à enunciação do direito à ajuda de custo a ser paga arcar com 
as despesas de locomoção e instalação quando houver mudança de sede, e na 
hipótese de transferência para a inatividade remunerada (art. 3º, XI). 

8. A despeito da revogação do art. 2º, III, alínea ‘a, n. 2, da Lei n. 8.237/91, os 
acórdãos paradigmas posicionam-se favoravelmente à persistência do direito ao 
pagamento de indenização por moradia ao militar que não faça uso de imóvel 
funcional de propriedade da União (“Próprios Nacionais Residenciais”), com 
amparo na regra veiculada pelo art. 50, alínea ‘i’, n. 2, da Lei n. 6.880/80. 

9. Da leitura do texto do art. 50, alínea ‘i’, n. 2, da Lei n. 6.880/80, verifica-se que 
a oferta de habitação se dará de acordo com a “disponibilidade existente”, razão 
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por que a distribuição da escassa oferta desses imóveis observa critérios fixados 
pela Administração Pública, tais como os ora descritos no Decreto n. 980/93. A 
enunciação do texto legal não assegura direito subjetivo do militar ao uso de 
imóvel funcional de propriedade da União. Logo, a impossibilidade de a oferta 
atender à pretensão de militar não pode ser convertida em indenização pecuniária, 
ainda que as despesas com pagamento de aluguel sejam comprovadas. A essa 
conclusão, soma-se a incorreção jurídica da assertiva de que o pagamento de 
indenização de moradia se traduz em direito adquirido, insuscetível à supressão 
por legislação posterior, pois a indenização visa à reparação de “gastos em razão 
da função” e, portanto, não se incorpora à remuneração (cf. Hely Lopes Meirelles. 
Direito Administrativo Brasileiro. 28. Ed. São Paulo: Malheiros, p. 469). 

10. Acrescento que a alegação referente ao pagamento de indenização ao militar 
que seja transferido de sede já é contemplada pela concessão de ajuda de custo, 
nos termos dos arts. 2º, I, alínea ‘c’, e 3º, da Medida Provisória n. 2.215-10/2001, 
o que infirma a possibilidade de a União causar despesa sem possibilidade de 
reparação ao militar que seja obrigado a mudar de domicílio para desempenho de 
suas atribuições. 

11. Ante o exposto, voto por conhecer o Pedido de Uniformização, fixar a tese de 
que o militar não tem direito à indenização por moradia, se não lhe foi concedida 
a permissão de uso de imóvel funcional de propriedade da União (Próprio Nacional 
Residencial), e negar provimento ao incidente. 

 

FÁBIO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA 
JUIZ FEDERAL 
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PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 
5002864-18.2017.4.04.7101/RS 

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO CESAR DOS SANTOS OLIVEIRA 

REQUERENTE: ALEX SANDRO FERNANDES PINHO 

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO 

EMENTA 

DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. HABITAÇÃO. 
IMÓVEL FUNCIONAL. PRÓPRIO NACIONAL 
RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À 
INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO 
CONHECIDO E DESPROVIDO. 

1. O ART. 50, ALÍNEA ‘I’, N. 2, DA LEI N. 6.880/80, NÃO 
ASSEGURA DIREITO SUBJETIVO DO MILITAR AO USO 
DE IMÓVEL FUNCIONAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. 
LOGO, A IMPOSSIBILIDADE DE A OFERTA ATENDER À 
PRETENSÃO DE MILITAR NÃO PODE SER CONVERTIDA 
EM INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, AINDA QUE AS 
DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL SEJAM 
COMPROVADAS. 

2. A MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10, DE 31 DE AGOSTO 
DE 2001, REVOGOU A LEI N. 8.237/91 E DEFINIU A NOVA 
ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DOS MILITARES, SEM 
QUE HOUVESSE PREVISÃO DE PAGAMENTO DE 
INDENIZAÇÃO DE MORADIA. O ART. 2º, I, ALÍNEA ‘C’, 
DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.215-10/2001, LIMITOU-SE À 
ENUNCIAÇÃO DO DIREITO À AJUDA DE CUSTO A SER 
PAGA PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE 
LOCOMOÇÃO E INSTALAÇÃO QUANDO HOUVER 
MUDANÇA DE SEDE, E NA HIPÓTESE DE 
TRANSFERÊNCIA PARA A INATIVIDADE REMUNERADA 
(ART. 3º, XI). 

3. TESE FIXADA: O MILITAR NÃO TEM DIREITO À 
INDENIZAÇÃO POR MORADIA, SE NÃO LHE FOI 
CONCEDIDA A PERMISSÃO DE USO DE IMÓVEL 
FUNCIONAL DE PROPRIEDADE DA UNIÃO (PRÓPRIO 
NACIONAL RESIDENCIAL). 



 
Poder Judiciário 

Conselho da Justiça Federal 

Turma Nacional de Uniformização dos 

Juizados Especiais Federais 

 

4. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E 
DESPROVIDO. 

ACÓRDÃO 

A Turma Nacional de Uniformização, por unanimidade, decidiu 
conhecer o Pedido de Uniformização e lhe negar provimento, nos termos do voto 
do Juiz Relator. 

Brasília, 12 de setembro de 2018. 

 

FÁBIO CÉSAR DOS SANTOS OLIVEIRA 
JUIZ FEDERAL 

 


