
 

 

 

MOÇÃO DE REPÚDIO CONTRA O AUXÍLIO MORADIA DOS JUÍZES 

 

 O Conselho Nacional de Entidades – CNE, instância deliberativa da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação – CNTE, que reuniu em Salvador nos dias 13 e 14 de março de 2018 

representantes de suas entidades de base filiadas de todo o Brasil, REPUDIA de forma veemente os privilégios 

imorais e vergonhosos a que fazem jus a magistratura brasileira, como auxílio moradia. 

 É estarrecedor que esses benefícios perfazem um total remuneratório muito superior à média nacional 

das remunerações dos brasileiros em geral. É uma afronta ao princípio de equidade o que representa tal medida 

em país com desigualdades salariais tão patentes. E quando se percebe que o auxílio moradia é somente um 

dentre tantos outros que essa categoria de servidores públicos do Estado tem como benesse, chega a ser 

ultrajante o seu pagamento. 

 Não à toa que auxílios dessa natureza se prestam a ser um instrumento de burlar o teto remuneratório 

constitucional de toda a classe de juízes no Brasil, chegando ao escárnio de a maioria expressiva desse 

segmento de servidores públicos perceber remunerações de 80 mil reais, 100 mil reais ou 120 mil reais. Um 

verdadeiro afronte à moralidade pública. Esqueceram-se os juízes brasileiros que são, antes de tudo, servidores 

públicos. Comportam-se como uma verdadeira casta no meio da indigência que representa à média salarial 

brasileira. 

 Em comparação aos trabalhadores em educação das redes públicas de ensino básico, o valor do “auxílio-

moradia” dos magistrados (R$ 4.377,73) é quase o dobro do Piso Salarial Nacional do Magistério (R$ 

2.455,00), sendo que muitos gestores públicos sequer cumprem essa determinação legal. 

 A importância do papel exercido pela Justiça fica totalmente subvertida pela imoralidade desse tipo de 

“privilégio”. E pagar esse “auxílio” a juízes que têm, às vezes, mais de 5 (cinco) imóveis no seu local de 

exercício profissional é um acinte. Não à toa, a sociedade percebe que os juízes brasileiros viraram juízes dos 

ricos brasileiros, uma classe que de tanto se esquecer de como se faz justiça, virou uma categoria que vira as 

costas aos mais necessitados, totalmente descoladas de seu povo. 

 Os /as educadores/as brasileiros/as repudiam privilégios de toda ordem, e não ficaria calada quanto a 

mais um! 

 

Salvador, 15 de março de 2018 

 

Conselho Nacional de Entidades - CNE da CNTE 
 

 



 

 

 


