
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJ DIREF

Trata-se  de  pedido  de  remoção  (4052908)  postulado  pela  servidora  CLARISE
CARLOS  FERREIRA  SOARES,  Técnica  Judiciária  -  Área  Administrativa,  lotada  na  Subseção
Judiciária de Itaituba, a fim de acompanhar seu companheiro estável, servidor público do Tribunal
Regional Eleitoral do Pará, Jeefson Amparo Menezes, Técnico Judiciário lotado no município de Santa
Maria do Pará.

O pedido da servidora fundamenta-se no artigo 36, parágrafo único, inciso III, alínea
“a” da Lei 8.112/90, bem como no artigo 27, inciso III, alínea “a” da Resolução nº 3/2008 do Conselho
da Justiça Federal, que rezam:

Lei 8.112/90:

Art. 36.  Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com
ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

I - de ofício, no interesse da Administração;

II - a pedido, a critério da Administração;

III -  a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer
dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos Municípios,  que  foi  deslocado  no
interesse da Administração; (Destacamos)

Resolução 3/2008-CJF:

Art. 27. A remoção dar-se-á:

I - de ofício, no interesse da Administração;

II - a pedido do servidor, mediante permuta, a critério da Administração; e

III – a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro(a), também servidor(a) público(a) civil ou militar, de
qualquer  dos  poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos  Municípios,  que  foi
deslocado(a) no interesse da Administração;”

Nesse  sentido,  apresentando  documentação  probatória  suficiente,  segundo  a
informação da SELEP (4150678), peticiona para ser removida à Subseção Judiciária de Castanhal, por
dois motivos: primeiramente, porque Santa Maria do Pará não possui subseção judiciária; em segundo
lugar,  porque  Castanhal  é  a  comarca  com  Subseção  Judiciária  mais  próxima  da  lotação  de  seu
companheiro. Ademais, alega a requerente que tal remoção restabeleceria o núcleo familiar amparado
constitucionalmente, que foi rompido com a "remoção" de seu companheiro.

Prosseguindo, os autos contêm a manifestação necessária do Juiz Diretor da Subseção
Judiciária de Itaituba, informando aquele magistrado sobre diversas portarias do TRE que modificaram
a lotação  do  servidor  da  Justiça  Eleitoral,  especificamente  a última  publicação  (Portaria  TRE n.
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16.802/2017), que o deslocou de Itaituba (onde estava provisoriamente) de volta à Santa Maria (sua
lotação desde 2013). Sobre este assunto, alega em sua manifestação que:

(...)

Com efeito,  sem embargo da legislação estatutária sobre o tema, notadamente quanto à licença para
acompanhar cônjuge, cumpre a este magistrado trazer à consideração as portarias que seguem anexas,
indicando que o servidor do TRE já era lotado na 67ªZE e após sua companheira ter tomado posse em
cargo na Justiça Federal em 10/08/2016, na SSJ Itaituba/Pa, teve, a pedido, deferida lotação provisória na
34a. ZE, em Itaituba/Pa.

Dessa forma,  a  mencionada remoção que fundamenta o   pedido (da servidora),  em essência,  estaria
somente  revogando  a   lotação  provisória  do  servidor do  TRE/PA e  o  devolvendo  para  sua  lotação
originária, isto é, na 67ªZE, a mesma que ocupara antes da servidora postulante assumir seu cargo na
JF/SSJ/Itaituba.

(...)

Finaliza o magistrado sugerindo que mais informações “sejam requeridas junto ao
TRE/PA, com vista a melhor fundamentar a decisão a ser tomada na presente formulação” (4193517).

Em resposta,  a servidora postulante anexou as portarias do TRE que explicam o
histórico de lotação de seu companheiro, trazendo alegações que justificariam seu pleito, concluindo
(4201111):

(...)

9 – Anote-se que, em que pese o termo “provisoriamente” constante na portaria, a remoção para a 34ª
ZE – Itaituba se deu sem determinação de termo final  ao qual  o meu companheiro  teria que
retornar  à  Seção  de  Apoio  ao  Usuário/TRE/Pa  (onde  o  mesmo  encontrava-se  lotado  quando  do
deferimento de sua remoção para Itaituba) ou mesmo à 67ª ZE – Santa Maria do Pará (onde estava lotado
antes de sua remoção para Belém e a qual o cargo – não o servidor -  ocupado pelo mesmo estava
vinculado);

10 – Significa dizer que tínhamos a segurança de que nosso núcleo familiar estava resguardado, vez que a
lotação de meu esposo em Itaituba estava assegurada e o mesmo só poderia ser novamente removido
 de Itaituba (para Belém, Santa Maria do Pará ou qualquer outra localidade) de 02 formas (nos
termos únicos previstos no artigo 36 da lei 8.112/90):

10.1 – A pedido do mesmo - o que por obvio não ocorreria, salvo por agravamento em seu estado de
saúde (excepcionalidade em que sua família estaria protegida nos termos da alínea “b”, inciso III do §
único da lei 8.112);

10.2 – De ofício, no interesse da administração (art. 36, § único, inciso I da lei 8.112/90) – fato
que eventualmente ocorrendo não nos traria  preocupação vez que sob esta  hipótese a  proteção do
núcleo familiar  esta  garantida uma vez que,  em assim ocorrendo,  eu  teria  garantido  o  direito  de
acompanhar meu companheiro (art. 36, paragrafo único, inciso III, alínea a da lei 8.112/90);

12 – Tendo em vista a demanda que se aproximava e ciente de que a remoção do servidor para a 34ª ZE –
Itaituba deixará a 67ª ZE – Santa Maria do Pará sem o cargo de técnico judiciário (vez que o cargo
pertencente à ZE foi levado pelo servidor quando de sua remoção), o juízo da referida Zona Eleitoral, a
fim de adequar seu quadro de pessoal às demandas que se aproximavam solicitou do Tribunal que se
procedesse a remoção do mesmo novamente para a 67ª Zona Eleitoral – Santa Maria do Para.

13 – Após a necessária instrução e restando comprovado o interesse da administração, o  TRE/Pa
determinou o deslocamento do servidor Jeefson Menezes da 34ª ZE – Itaituba para a 67ª ZE – Santa
Maria do Para, isso por meio da portaria nº 16802/2017 (evento 4053063) e com fundamento no art. 36,
paragrafo único, inciso I da Lei nº 8.112/90 – ex oficio no interesse da administração.

Percebe-se pois, que a nova remoção do servidor foi operada por meio da portaria nº 16802/2017 e não
por ter-se exaurido os efeitos da portaria que o removera para a 34ª ZE – Itaituba. Ou seja, com a mais
absoluta reverencia a posição do magistrado, não há que se falar em revogação dos efeitos da portaria que
removeu o servidor Jeefson Menezes de Belém para Itaituba, já que a portaria que o removeu novamente
para a 67ª ZE – Santa Maria do Para decorreu de inafastável interesse público superveniente de revisão
biométrica do eleitorado – o qual o servidor não ter qualquer tipo de ingerência – o que torna o ato de
remoção desta requerente vinculado aos termos postos na Lei 8.112/90, parágrafo único, inciso III, alínea
“a”;
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Assim, tendo em vistas as informações acima prestadas, os termos do requerimento de evento 4052908, a
vasta documentação comprobatória juntada aos autos – principalmente a portaria TRE/PA nº 16.802/2017
(documento dotado de necessária fé pública e presunção de legitimidade, e que promoveu a remoção de
meu companheiro para 67ª ZE – Santa Maria do Pará com fundamento no art. 36, § único, inciso I da lei
8.112/90)-,  ratifico  pedido  no  sentido  de  que  seja  promovida  remoção  desta  servidora  da  subseção
judiciária  de  Itaituba  para  a  subseção  judiciária  de  Castanhal,  isto  com  base  na  legalidade  estrita
capitaneada na lei 8.112, parágrafo único, inciso III, alínea “a”.”

(...)

Por fim, a SELEP (4244553) se manifestou conforme o seguinte trecho:

(...)

O MM. Juiz Federal de Itaituba questiona que a remoção de ofício, em verdade, corresponde à revogação
da remoção provisória para Itaituba e o retorno do companheiro à sua lotação permanente, qual seja,
Santa Maria do Pará.

Esta SELEP, a par da documentação apresentada pela servidora, constata que o pedido de remoção para
Itaituba foi deferido pela Administração, a seu critério, em que pese a motivação do companheiro para o
pedido, que ostenta,  de seu lado,  interesse individual,  de estar  com a companheira,  em prestígio  da
unidade familiar, segundo informa a requerente.

Quanto à provisoriedade, a Resolução 5.328/2016-TRE/PA revela as hipóteses em que a remoção se dá de
forma permanente, art. 19, § 1º, incisos I e II, elencando, para as demais hipóteses, a remoção provisória.

Em que pese o caráter provisório, a Justiça Eleitoral não elencou o prazo em que o servidor deveria
retornar a sede de lotação permanente.

Sendo, então, a remoção provisória, poderia a Administração, a qualquer tempo, revogá-la, mas, há que
se perceber que neste agir não estaria mais presente o interesse do servidor, e sim o interesse do serviço.

No caso em tela, e adstrito ao fundamento do pleito formulado nos presentes autos, a Administração do
TRE/PA, ainda no interesse do serviço, e mediante análise discricionária, removeu, de ofício, o servidor
de Itaituba para a Santa Maria do Pará, sua sede de lotação permanente, devendo-se conferir a esse ato,
salvo  melhor  entendimento,  a  presunção  de  legalidade  e  legitimidade  de  que  gozam  os  atos
administrativos.

Caso tivesse o TRE/PA optado por simplesmente revogar a remoção provisória, tal fato não poderia ser
creditado ao interesse do servidor, pois partiria do poder discricionário da Administração, por questão de
mérito administrativo, tornar sem efeito um deslocamento temporário, fazendo volver o servidor à sede
permanente.

Na prática, a remoção de ofício ou a revogação da remoção temporária teriam o mesmo fim estratégico
almejado pela Administração, qual seja, determinar que o servidor voltasse a trabalhar na Zona Eleitoral
de Santa Maria do Pará, sua sede de lotação permanente.

Sob esse prisma, s.m.j., não poderia a Justiça Federal desconsiderar o ato administrativo de remoção de
ofício do servidor, realizado pelo TRE/PA, e negar a ele efetividade, indeferindo-se o pleito de remoção
formulado nos presentes autos, por considerar que o ato administrativo de retorno do servidor à lotação
permanente pudesse ocorrer de forma diversa, ou, tecnicamente, mais indicada.

Observe-se que se a Administração não removesse o servidor de ofício ou revogasse, de ofício, a sua
remoção provisória, ele poderia continuar no gozo de sua movimentação funcional em local próximo de
sua família, já que nenhum prazo foi concedido ao afastamento inicial, conquanto soubesse o servidor
que, a qualquer tempo, a Administração poderia demandar o seu retorno, em pleno exercício de seu poder
discricionário.
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Entendimento diverso teríamos se o servidor tivesse dado causa à revogação da remoção, provocando a
Administração para o seu retorno à Santa Maria do Pará, por interesse próprio, o que aparentemente não
ocorre, considerando mesmo os fundamentos do ato de remoção de ofício editado pela Presidência do
TRE/PA, que, como se disse, merece todo o prestígio da presunção de legalidade e de legitimidade.

Na  hipótese  acima  ventilada,  não  se  poderia  deferir a  remoção  pleiteada  nos  presentes  autos,
considerando que o deslocamento do cônjuge teria ocorrido por interesse particular, apartando-se dos
comandos legais que guarnecem a remoção, que homenageia a proteção da família, quando o cônjuge ou
companheiro é deslocado no interesse da Administração, dando-se azo para que a servidora que ficou na
localidade anterior de coabitação do casal pudesse solicitar que a Administração, ainda que de poder ou
ente  federativo  diverso,  assegurasse  sua  movimentação,  na  espécie,  para  a  mesma  cidade,  ou  em
localidade próxima do cônjuge ou companheiro, como na espécie, em que inexiste de sede da Justiça
Federal em Santa Maria do Pará.

Ainda nesse aspecto, não se vislumbra nos autos qualquer ato do companheiro que pudesse dar causa à
quebra da unidade familiar, mas, ao contrário, quis o mesmo estar próximo da requerente quando esta
assumiu o seu cargo em Itaituba.

O comentário se faz premente porque o colendo TRF1 tem procurado estar alerta para os casos de quebra
da unidade familiar, de tal modo que fez editar a Resolução PRESI nº 39/2016 (arts. 6º e 7º), prevendo
expressamente esta análise em matéria de remoção para acompanhar cônjuge, ainda que esta independa
do interesse da Administração.

Pensamos, pondo-se a salvo melhor entendimento, que os documentos presentes nos autos são capazes de
esclarecer as questões levantadas pelo Exmo. Sr. Juiz Federal Diretor da Subseção Judiciária de Itaituba e
fiduciários do pedido de remoção da requerente.   

(...)

Decido.

De acordo com o artigos 36, inc. III, alínea “a” da Lei nº 8112/90 e os artigos 26 e 27,
inc. III, alínea “a” e § 4º da Res. nº 3/2008-CJF, respectivamente:

Art. 36.  Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com
ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por modalidades de remoção:

III -  a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado no interesse da
Administração;

Art. 26. A remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com
ou sem mudança de sede.

Parágrafo único. Para os fins do caput deste artigo entende-se como mesmo quadro, em conjunto, os
quadros de pessoal do Conselho da Justiça Federal,  dos Tribunais Regionais Federais e das Seções
Judiciárias.

Art. 27. A remoção dar-se-á:

III – a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) para acompanhar cônjuge ou companheiro(a),  também servidor(a) público(a)  civil  ou militar,  de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que foi deslocado(a)
no interesse da Administração;

§ 4° A remoção a pedido para acompanhamento de cônjuge ou companheiro(a), também servidor(a)
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público(a) removido(a) no interesse da Administração, exige que o deslocamento seja superveniente à
união do casal.

São  requisitos  para  remoção  de  servidor  para  os  fins  de  acompanhar  cônjuge  a
existência de casamento/união estável anterior ao deslocamento do companheiro, e movimentação do
cônjuge/companheiro servidor no interesse da Administração, posterior à união do casal.

Neste sentido, a requerente apresentou documentação probatória suficiente de  sua
união estável anterior à movimentação de seu companheiro (4105884).

No entanto, em relação ao segundo requisito, conforme versam os autos (documentos
4237421 e  4195783),  verifica-se  que  o  deslocamento  superveniente  de  cônjuge,  no  interesse  da
Administração, que justificaria o pleito, não restou comprovado.

Isso porque o servidor da Justiça Eleitoral Jeefson Amparo de Menezes, como indica
a  portaria  TRE/Pa  n.  13.510,  desde  2013,  encontra-se  lotado  na  comarca  de  Santa  Maria,
permanecendo em, Itaituba, provisoriamente, por intermédio da portaria TRE/PA n. 16.194/2016, que
entrou em vigor em 29/08/2016, com fundamento no art. 36, parágrafo único, II, da Lei n.º 8.112/90
("II - a pedido, a critério da Administração").

Veja que a luz do art.  19 da Resolução n.º 5.328/2015, do TRE/Pará, a remoção
provisória se diferencia da permante, sendo que esta implica "I – a lotação originária para ocupar
vaga destinada à respectiva unidade por lei ou por ato administrativo; II- a remoção para ocupar vaga
destinada  à  respectiva  unidade  por  lei  ou  por  ato  administrativo,  decorrente  de  concurso  de
remoção.", ou seja, a remoção permanente implica a efetiva lotação na respectiva unidade, enquanto a
remoção provisória, não, do que se depreende que esta se trata de mero exercício provisório.

Neste contexto, por mais que o termo utilizado na Portaria do TRE/PA n.16802/2017
(Documento 4053063), que movimentou o companheiro da requerente de Itaituba para Santa Maria,
seja “remover”, de fato, isso não ocorreu, pois o servidor, desde 2013, já estava lotado em Santa Maria
do Pará (Portaria TRE/PA n 13.510/2013).

Portanto, não há o que se falar, como exige a Lei, em deslocamento superveniente no
interesse da Administração, porquanto o que de fato ocorreu foi a revogação da portaria que o lotou
provisoriamente em Itaituba.

Ante o exposto, como não restaram atendidos os requisitos legais que exige o pleito,
conforme os artigos 36, inc. III, alínea “a”, da Lei nº 8112/90 e os artigos. 26 e 27, inc. III, alínea “a” e
§ 4º da Res. nº  3/2008-CJF, bem como o artigo 57,  I-A,  alínea "a",  do Provimento 129/2016 do
Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  visando  ao  interesse  público,  INDEFIRO  o  pedido  de
remoção postulado pela servidora.

Comunique-se a requerente e ao Juízo interessado (Subseção de Itaituba).

Dê-se ciência Nucre.

Oportunamente, arquive-se.

Belém, 28 de junho de 2017.

Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes

Juiz Federal Diretor do Foro
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Documento assinado eletronicamente por Sergio Wolney de Oliveira Batista Guedes, Diretor
do Foro, em 28/06/2017, às 18:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4319542 e o código CRC E5249C6A.
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