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Juízes federais decidiram que vão parar os trabalhos 
no dia 15 de março em protesto pela possibilidade de 
revisão dos benefícios concedido à classe. no centro 

do debate está o auxílio-moradia recebido pelos 
magistrados no valor de r$ 4.377 por mês.

antônio escrivão filho, professor de direito da unb 
pondera que os Juízes estão confundindo o que é 

direito e o que é privilégio dentro de uma sociedade 
desigual como a brasileira. 

“o auxílio-moradia é previsto como indenização 
para um Juiz que tem que se deslocar e tem gastos 
com moradia e alimentação em um local onde não 

reside. não faz qualquer sentido o Juiz residir num 
local, ter residência própria e receber uma verba 
de indenização, por isso, neste caso, se trata de 

privilégio e não de direito”, afirma.

dados da ong contas aberta revelam que de 
setembro de 2014 a dezembro de 2017, apenas 
o auxílio-moradia custou cerca de 5 bilhões de 

reais à união e aos estados. ao todo, apenas 30 
mil servidores são beneficiados, sendo 17 mil 

magistrados e 13 mil membros do ministério público. 
o valor é mais do que quatro vezes maior que o 
salário mínimo, que passou de r$ 937 no ano 

passado para r$ 954, em 2018, com reaJuste de 
1,81%, o menor índice dos últimos 24 anos.

a polêmica começou quando foi revelado que sergio 
moro, da 13ª vara federal de curitiba recebe r$ 

4.377 por mês de auxílio-moradia apesar de possuir 
imóvel  próprio na capital paranaense.

Texto escrito por Juliana Gonçalves para o Brasil de fato, 
matéria completa em www.brasildefato.com.br

Auxílio-morAdiA custA r$ 5 bilhões e juízes fArão greve pArA mAnter privilégio

ministério dA AgriculturA

a coordenação colegiada do sintsef participou de 
reunião, hoJe (14/03), com filiados do  ministério 
da agricultura, pecuária e abastecimento (mapa).  

a atividade aconteceu na sede do órgão em 
fortaleza e começou com uma reflexão sobre a 

conJuntura de golpe à democracia e desmonte os 
serviços públicos, promovidos por michel temer 

(mdb) em aliança com o congresso e o Judiciário. 
em seguida, os servidores tiveram a oportunidade 
de tirar dúvidas sobre pedido de aposentadoria e a 
reforma da previdência. a ocasião contou, ainda, 

com esclarecimentos Jurídicos feitos pela advogada 
do sintsef, Joyce rangel.
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