
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJPA-DIREF - 5946870

Trata-se de pedido de licença (5603047) postulado pelo servidor PAULO MARCELO
RUIZ, Técnico Judiciário - Área Administrativa, lotado na Subseção Judiciária de Itaituba, a fim de
acompanhar cônjuge, servidora pública da Prefeitura Municipal  de Paranavaí/PR, Amanda Cristine
Antunes Caetano Ruiz, Agente Administrativo lotada no município de Paranavaí - PR.

O pedido do servidor fundamenta-se no artigo 84 da Lei 8.112/90, c/c os arts. 8º, 9º e
10 da Resolução PRESI nº 39/2016/TRF1, e arts. 226 e 227 da CF/88, que rezam:

Lei 8.112/90:

Art.  84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi
deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo
dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1o A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2o No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá
haver  exercício  provisório  em  órgão  ou  entidade  da  Administração  Federal  direta,  autárquica  ou
fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.”

 

Resolução nº 39/2016-TRF1:

Art.  8º.  Poderá  ser  concedida  licença ao  servidor  para  acompanhar  cônjuge  ou companheiro  foi
deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1° A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2° No caso de deslocamento de servidor  cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor
público,  civil  ou militar,  de qualquer dos Poderes da União,  dos estados,  do Distrito Federal  e  dos
municípios,  poderá  haver  exercício  provisório  em órgão  ou  entidade  da  Administração  Federal
direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com seu cargo.

Art.9º O servidor,  ao aceitar  nomeação de forma voluntária  ou remoção a pedido,  sem comprovado
interesse  da  Administração,  para  localidade  diversa do  domicílio  da  família,  não  terá  admitido  seu
exercício provisório, ao argumento de ruptura da unidade familiar.

Art. 10. A licença para acompanhar cônjuge exige, obrigatoriamente, deslocamento do cônjuge posterior à
constituição da família, não sendo admitida nenhuma outra forma de alteração de domicílio como meio de
resguardar a unidade familiar

 

Constituição Federal:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...).

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao respeito, à liberdade e à
convivência  familiar  e  comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 

Nesse  sentido,  apresentando  documentação  probatória  suficiente,  segundo  a
informação da SELEP (5728683), peticiona pelo exercício provisório, a fim de acompanhar cônjuge,
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no TRF4 – Subseção Judiciária de Paranavaí/PR, no mesmo cargo que ocupa no TRF1. Ademais, alega
o requerente que tal licença restabeleceria o núcleo familiar amparado constitucionalmente, que seria
rompido com o suposto “deslocamento”, no interesse da Administração, de sua esposa.

Prosseguindo, os autos apresentam a manifestação necessária da Juíza Diretora da
Subseção  Judiciária  de  Itaituba,  informando  aquela  magistrada  que  no  caso  em  tela,  não  há  o
cumprimento  dos  requisitos  legais  determinados  pela  Lei  8.112,  visto  que não  se  configurou
“deslocamento” do cônjuge do requerente, mas o ocorrido tratou-se de retorno a seu estado original,
revestindo-se do caráter da precariedade. Sobre este assunto, alega em sua manifestação que (5695487):

(...)

A  situação  de  licença  sem remuneração da  servidora  Amanda (Município  de  Paranavaí/PR),  com a
posterior cessão à Justiça Federal para exercício de função comissionada, não modificou sua condição
originária, qual seja, de servidora pública municipal licenciada, em situação precária. Pois, já era sabido,
desde o início, que a qualquer momento a Administração Municipal poderia determinar o seu retorno, de
modo que estes motivos não são suficientes para justificar/permitir a lotação provisória do servidor Paulo
Marcelo Ruiz no TRF4ª Região.

E o  pedido de retorno da servidora não configura o deslocamento do servidor  para outro  ponto do
território nacional, pois, configuraria o retorno da servidora a uma situação funcional do qual ela dispôs
livremente quando da vinda da família para Itaituba.

 Desse modo, entendo que a solicitação do requerente não está amparada pela legislação, ante a falta de
legalidade, vez que o contexto que ensejou o referido pedido fora previamente criado por livre disposição
de vontade do autor e de sua esposa.

 

Nesses termos, conclui a magistrada:

Diante do exposto, opino pelo INDEFERIMENTO DO PEDIDO .

 

Em resposta, o servidor postulante reafirma que o caso trata-se sim de deslocamento
de  sua  esposa,  no  interesse  da  administração,  e,  portanto,  estaria  enquadrado  no  comando  legal
(5696460):

(...)

Alega na manifestação que não se encontram caracterizados os requisitos para concessão de licença para
acompanhamento de cônjuge, quais sejam: 1) a existência do matrimônio ou união estável anteriormente
ao deslocamento do cônjuge/companheiro; 2) o deslocamento do cônjuge/companheiro. Que fique claro
que,  na  expressão  deslocamento o  legislador  não impôs nenhuma condição.  O simples  exercício  da
atividade  em  localidade  diversa  da  do  cônjuge  ou  companheiro,  é  o  bastante  para  que  ocorra  o
deslocamento.

Ocorre  que  restam caracterizados  os  requisitos  do  caso  em questão  de  forma  cristalina,  posto  que,
primeiro, o casamento aconteceu no ano de 2013 (conforme certidão de casamento juntada), e segundo,
como consequência da solicitação de seu retorno a esposa do servidor terá que exercer sua atividade
em outro ponto do território nacional, ou seja, terá que se mudar de Itaituba-PA, cidade onde estava
exercendo suas atividades, para Paranavaí-PR, alterando assim, seu domicílio. Não há como negar o
deslocamento.

(...)

Sobre a “precariedade do vínculo”, é incabível tal alegação, visto que o comando inserto na norma do art.
84 da Lei 8.112/90 elege o simples deslocamento do cônjuge, não fazendo nenhuma exceção no que
tange a sua relação empregatícia ou funcional, bem como no que tange e se saber se foi por vontade
própria do servidor ou no interesse da administração. O fato de a servidora manter vínculo funcional com
o Município em nada descaracteriza o seu direito, eis que, repita-se, a lei não faz distinção no que tange à
sua relação empregatícia ou funcional. Processo correlato (deferimento de licença para acompanhamento
de cônjuge com base na solicitação do retorno de cônjuge cedido): SEI 1632-17.2017.401.8014

 

Em seguida, a SELEP (5728683) se manifestou conforme os seguintes trechos:

(...)
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No  caso  em  tela,  temos  que  o  servidor  foi  nomeado  para  o  cargo  de  Técnico  Judiciário  –  Área
Administração da Subseção de Itaituba, tendo entrado em exercício no dia 16/08/2016.

O  cônjuge  é  servidora  da  Prefeitura  Municipal  de  Paranavaí/PR,  e  teve  concedida  licença  para
acompanhar cônjuge, sem vencimentos, por 4 (quatro) anos, com efeitos a partir 12/09/2016, conforme se
observa do documento trasladado do PA 0005665-62-2017.4.01.8010 (requisição da servidora pela Justiça
Federal).

A servidora foi  cedida da Municipalidade de Paranavaí  para o exercício  de função comissionada na
Subseção de Itaituba, quando, ao que aparenta dos autos, a licença para acompanhar cônjuge foi suspensa,
tendo a servidora entrado no exercício da FC, no dia 14/08/2017.

Pelo Ofício nº 10/2018, a Prefeitura de Paranavaí solicita o retorno do cônjuge do requerente, a partir de
24/03/2018, com a concessão de 10 dias de trânsito a partir dessa data, justificando o pleito em face de
necessidade do serviço.

Para além, está comprovado nos autos que o casamento precedeu o deslocamento da servidora, e que os
cônjuges habitavam em mesma residência em Itaituba.

Pois bem, chama a atenção nos autos o fato de ter a Prefeitura de Paranavaí cedido a servidora para a
Subseção  de  Itaituba,  motivando  a  concessão  pela  necessidade  de  harmonia  e  colaboração  entre  os
Poderes, em 10/08/2017, conforme Decreto 18.157/2017 (doc. 5603049), e, com 6 meses do deferimento
(16/02/2018), solicitar o retorno da servidora, por necessidade do serviço.

Importante destacar que o instituto da requisição/cessão é complexo, encetando-se uma série de atos para
levá-lo a efeito, e, por isso mesmo, costuma ser um afastamento prolongado, até mesmo para realmente
assegurar a finalidade para o qual foi  evidenciado, qual seja,  reforçar a estrutura de pessoal de uma
unidade do Poder  Público  (órgão cessionário)  sem que o  órgão cedente tenha efetivamente prejuízo
incontornável em sua força de trabalho, especialmente no que pertine à questão remuneratória, que, sendo
parte  União  e  Município,  envolve  necessariamente  reembolso  dos  custos,  para  não  comprometer  a
autonomia orçamentária das esferas.  

De  outro  ângulo,  convém  destacar  que,  tecnicamente, a  cessão/requisição  ocorre  de  ofício  pela
Administração,  no  interesse  do  serviço,  sendo  o  interesse  do  servidor  meramente  concorrente.  No
momento de sua revogação, aí sim, pode-se perquirir se foi a pedido do servidor ou de ofício pelo órgão
cedente.

Na espécie, ao que está atualmente comprovado nos autos, o retorno do cônjuge à Paranavaí ocorrerá de
ofício, em virtude da revogação da cessão, a pedido da Prefeitura Municipal, que destaca a necessidade do
serviço.

Com todas as vênias de estilo, em que pese o pouco tempo de cessão e as circunstâncias que envolvem o
caso em tela, conforme acima narrado, parece-nos que o Ofício nº 10 da Prefeitura de Paranavaí, que
solicita o retorno da servidora, por necessidade do serviço,  entremostra-se apto a produzir os efeitos
jurídicos dos atos administrativos, posto que goza de presunção de legalidade e legitimidade. 

(...)

 

Finaliza propondo:

Diante do exposto, considerando a legislação de regência, opina esta SELEP, s.m.j., para que:

I-  inicialmente,  possa  ser  oportunizada  a  manifestação  do  MM.  Juiz  Federal  Diretor  da  Subseção
Judiciária de Paranavaí, em atenção ao disposto no art. 13, parte final, da 600-10/2007-TRF-1ª Região;

II- seja concedida a licença para acompanhar cônjuge com exercício provisório ao servidor;

III- caso haja o deslocamento do servidor para a nova Sede, pela concessão de 25 (vinte e cinco) dias de
trânsito;

IV- caso deferida a vantagem, o servidor deverá encaminhar, anualmente, ao órgão de origem declaração
que ateste o deslocamento e a manutenção do vínculo matrimonial.

 

Após,  segue  manifestação  do  NUCRE  discorrendo  acerca  do  conflito entre  os
princípios  da  Supremacia  do  Interesse  Público  e  o  da  proteção  à  família,  com  base  na
proporcionalidade (5740094):

(...)

Diversamente do que sucedem às regras, os princípios não são inconciliáveis entre si, mas competidores.
No caso de princípios, o conflito pode ocorrer em nível fático e, se existir, não há obrigação de uma das
normas-princípio  serem suprimidas  do  sistema.  O  conflito,  quando  evidenciado,  não  conduz  a  uma
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antinomia jurídica.

Se os conflitos entre regras acontecem no campo da validade, os conflitos entre princípios se constatam
em nível de peso. Na hipótese de conflito entre princípios, a adoção de um não implica a proscrição do
outro  do  ordenamento  jurídico.  Na  ocorrência  de  situações  na  vida  real,  múltiplas  alternativas  de
princípios podem acontecer de tal forma que a resolução dos mesmos pode variar de um caso para outro,
ora privilegiando um princípio, ora outro. Uma implicação imediata é que ao se arredar um princípio, a
regra que lhe dá concreção perde efetividade.

(...)

Portanto, é necessário ao agente público aferir o valor de cada norma principiológica, no caso concreto, e
realizar uma ponderação entre elas. Na colisão de dois princípios, um deles tem que ser relativizado
perante o outro.

O princípio da proporcionalidade se caracteriza pelo fato de presumir a existência de relação adequada
entre um ou vários fins determinados e os meios com que são levados a cabo, devendo obedecer-lho tanto
os que exercem quanto os que padecem o poder. (ÁVILA, Humberto.Teoria dos Princípios: da definição à
aplicação dos princípios jurídicos. 4º. ed. Brasil: Sérgio Antonio Fabris Editor, 2005.)

(...)

Este princípio é muito empregado no momento da aplicação do método da ponderação em uma situação
de conflito entre princípios, ou seja, as ressalvas recíprocas entre eles são concretizadas sobre a égide da
proporcionalidade. Tal princípio cumpre um papel assaz proeminente no controle de constitucionalidade
dos atos do poder público, na medida em que ele comporta, de certa forma, a penetração no mérito do ato,
para  aferição  da  relação  custo-benefício  na  aplicação  da  norma  e  da  análise  da  conformação  entre
conteúdo e a finalidade por ela perseguida. Seu aproveitamento está sujeito a elementos sem os quais não
pode ser aplicada. A norma jurídica,  para acatar ao preconizado pelo princípio da proporcionalidade,
deverá concomitantemente possuir idoneidade para os fins a que se destina, dentre todas ser a menos
gravosa para o alcance de tais fins, e ainda causar benefícios superiores às desvantagens proporcionais.

Há transgressão do principio da proporcionalidade toda vez que os meios propostos para se alcançar um
determinado propósito não são por si mesmos apropriados e/ou quando a desproporção entre meios e
finalidade  é  particularmente  manifesta.  O  princípio da  proporcionalidade  é  um  princípio  que  foi
redescoberto nos últimos duzentos anos, é considerado antiquíssimo, e atualmente tem tido aplicação no
campo do Direito Administrativo, assim como no Direito Constitucional.

(...)

 Assim, pode-se concluir o seguinte:

- É nítido o papel fundamental dos princípios na ordem jurídica, pois promulgam valores e o sentido pelo
qual um ordenamento existe.

-  É manifesta a diferença entre princípios e regras, pois o modo de resolver os casos de colisão de
princípios e conflitos de regras é distinta, uma vez que a colisão de princípios é deliberada levando em
apreço o peso ou a importância relativa de cada princípio, e o conflito entre regras acontece na dimensão
da validade.

- A decisão envolvendo uma colisão entre princípios será tomada através de ponderação, tendo em vista
que os métodos habituais despontaram insuficientes.

- O princípio da proporcionalidade é empregado ao se aplicar o método da ponderação.

- Para efetivação deste princípio é essencial verificar se a medida é adequada, necessária e proporcional
em sentido estrito, ou seja, a medida tem que possuir aptidão para os fins a que se destina, dentre todas,
ser a menos gravosa para o alcance de tais fins, e ainda causar benefícios superiores às desvantagens
proporcionais.

- A ponderação versa sobre conferir pesos a interesses opostos, deliberando por um interesse de maior
importância no caso real.

- Para realizar a ponderação,  deve-se conhecer a diferença entre os objetos da ponderação, mediante a
identificação dos princípios  em colisão e dos fatos relevantes,  para fins da tomada de decisão mais
equilibrada.

 

Segue, em sua manifestação, ponderando alternativas que o servidor poderia se valer
a fim de alcançar o pleiteado, balanceando os princípios em conflito, chegando a conclusão de que a
licença para acompanhar cônjuge, não seria a mais adequada, visto que fere o princípio da supremacia
do interesse público:

(...)
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No caso de deferimento do pedido do servidor, com certeza trará prejuízos para Administração Pública,
no tocante à entrega da prestação jurisdicional ao cidadão morador em uma das cidades pertencentes à
jurisdição da Subseção de Itaituba, ou seja, aos brasileiros residentes nas cidades de Aveiro, Itaituba,
Jacareacanga, Novo Progresso, Trairão e todo o distrito de Castelo dos Sonhos (oeste do Estado do Pará,
fronteira com Amazonas e Mato Grosso), região extremante carente de serviços públicos, principalmente
os prestados pelo Poder Judiciário.

Vale ressaltar que, na Estratégia da Justiça Federal para 2015/2020, a Missão da Justiça Federal, ou seja, a
razão da existência da JF e que define seu propósito institucional, consiste em " garantir à sociedade
uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva."  E tal Missão é válida não só para as capitais e
cidades com melhor índice de desenvolvimento humano, mas principalmente deve valer para as cidades
desprovidas de melhores recursos governamentais.

(...)

Assim, cumpre à Administração Pública agir contra o incremento do desequilíbrio notório na qualidade de
prestação de serviço público verificado nas diferentes localidades e regiões do Brasil. E ainda mais se
deve refletir quando, no presente caso, um componente da Força de trabalho da SSJ Itaituba/PA poderá
ser deslocado de forma indefinida, sem perspectiva de recomposição, mesmo a longo prazo.

 

Finaliza concluindo pelo indeferimento da licença:

(...)

Na hipótese de indeferimento da licença, a aplicação da norma legal ao caso concreto seria feita com
observância tanto ao Principio da Finalidade quanto ao Princípio da Supremacia do Interesse Público, e
com fundamento no disposto no art. 9º da Res. PRESI nº 39/2016-TRF1, porque o servidor requerente,
na origem da questão, em ago/2016, aceitou nomeação de forma voluntária para localidade diversa do
domicílio da família, provocando deliberadamente ele mesmo a ruptura da unidade familiar.

Há de se lembrar que a Prefeitura de Paranavaí/PR NÃO deslocou inicialmente o cônjuge do Paraná para
o Pará  (foi  concedida  licença sem vencimentos  por  04 anos),  tampouco o  TRF da 1ª  Região NÃO
deslocou, de forma cogente, o então candidato, morador daquela cidade paranaense, para a sede da SSJ
Itaituba.  Nem  a  Municipalidade  de  Paranavaí/PR,  tampouco  a  União  Federal  deu  causa  ao
descumprimento do preceito constitucional de proteção à família:  foi  o próprio requerente,  de forma
voluntária e com ampla liberdade de escolha, sem a coerção estatal, que ESCOLHEU quebrar a unidade
familiar  ao  optar  por  trabalhar  e  morar  em  um  Estado  longíquo  do  seu  Estado  natal,  onde  ficou
temporariamente sua esposa.

(...)

Volto a frisar que a Administração Pública não deu causa, na origem, na separação do núcleo familiar. O
servidor Paulo Ruiz,  na origem do caso, deliberadamente fez concurso público para o TRE/PA, com
lotação em alguma cidade no interior do nosso Estado, e depois aceitou a nomeação para SSJ Itaituba da
JF/PA. Então, não pode a Administração arcar com um grave prejuízo na SSJ Itaituba por conta de
escolha personalíssima do servidor em ago/2016 de provocar a ruptura do vínculo familiar. E mais ainda,
a Administração não agiria com imparcialidade e isenção em casos análogos a estes (...).

(...)

Ante o exposto, este NUCRE diverge da Seção de Legislação de Pessoal e se alinha à Manifestação da
Exma. Juíza Diretora da SSJ Itaituba, no sentido de que seja INDEFERIDO o pedido de Licença para
Acompanhar Cônjuge com Exercício Provisório na SSJ Paranavaí/PR, formulado pelo servidor
PAULO MARCELO RUIZ, da SSJ Itaituba , pelos seguintes fundamentos:

1)  a  aplicação  da  norma  legal  ao  caso  concreto  seria  feita  com observância  tanto  ao  Principio  da
Finalidade quanto ao Princípio da Supremacia do Interesse Público, sopesando para baixo o Princípio de
Proteção à Família, por se constituir decisão mais adequada, necessária e proporcional em sentido estrito,
ou seja:

- a medida possui aptidão para os fins a que se destina;

- dentre todas, é a menos gravosa para o alcance de tais fins;

-  e  ainda  causa  benefícios  superiores  às  desvantagens  proporcionais,  conforme  tabela  "Resumo das
Consequências" apresentada no item 3 do capítulo anterior;

2)  o disposto no art. 9º da Res. PRESI nº 39/2016-TRF1, uma vez que a Administração Pública não deu
causa, originariamente, à quebra do vínculo familiar;

3) o servidor requerente, na origem da questão, em ago/2016, aceitou nomeação de forma voluntária para
localidade diversa do domicílio da família, provocando deliberadamente ele mesmo a ruptura da unidade
familiar.
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Por  fim,  o  servidor  requerente  novamente  manifesta-se  nos  seguintes  termos
(5888778):

(...)

O processo administrativo,  assim como os processos judiciais,  tem por objetivo a garantia do direito
insculpido em lei, direito que, se caracterizado e fundamentado juridicamente não pode ser negado.

O requisito  fulcral  para  a  concessão  da licença por motivo  de  afastamento do  cônjuge é o  simples
exercício de atividade na localidade diversa por parte do cônjuge ou companheiro, aduzindo ainda, que o
entendimento sobre a concessão da licença por motivo de afastamento do cônjuge que mais se coaduna
com o preceito constitucional de proteção da família é o da interpretação favorável ao servidor.

O princípio constitucional que resguarda a proteção da unidade familiar socorre o direito invocado pelo
autor, na medida em que a situação em que se encontra sua família pode vir a ocasionar a separação dos
seus membros, inviabilizando o bem maior a ser tutelado e a manutenção da própria instituição familiar,
não se devendo falar, no caso dos autos, em prevalência do interesse público sobre o particular.

Não se deve confundir o interesse administrativo com o interesse público. Não há maior interesse
público que o bem-estar de todas as pessoas. Não há maior interesse público que a preservação das
famílias. Isso pode até não ser relevante para o administrador - ou para alguns administradores - mas para
a sociedade esse é o interesse capital. Por isso, pode até ser que não haja interesse administrativo, mas
dizer  que  não  há  interesse  público  é  acreditar  que  só  há  interesse  público  onde  houver  interesse
administrativo. Essa é uma concepção que não se enquadra no paradigma de um Estado Democrático de
Direito,  onde a sociedade e os indivíduos não são reféns do Estado e nem estão a serviço dele.  Ao
contrário, o Estado existe para servir à sociedade e aos indivíduos, sob pena de perder o seu sentido,
especialmente em uma democracia.

(...)

Ao mencionar as disparidades sociais entre os Estados da Região Norte e os Estados da Região Sul, o
NUCRE traz a luz um problema social, que vai muito além das questões que envolvem o pedido do autor.
Negar o direito nitidamente caracterizado deste servidor não vai resolver os problemas de disparidade
social do Brasil.

O NUCRE menciona ainda casos de servidores que se encontram em exercício provisório há bastante
tempo. Esse é mais um problema que não cabe solução nos presentes autos, até porque, da mesma forma
que existem servidores do TRF 1 que saíram pelo instituto do exercício provisório e estão exercendo suas
atividades  em outros  tribunais,  existem também diversos  servidores  que  saíram  de  outros  tribunais
utilizando-se  do mesmo instituto  e  estão exercendo suas atividades junto  ao TRF 1,  e  outros  órgão
pertencentes a esta região. Se isto vem causando problemas a estes Tribunais, então estes devem buscar
uma solução, afinal, os Tribunais tem a possibilidade de remanejar os cargos entre si, sempre que houver
interesse mútuo e a necessidade do serviço público, porém, este servidor não pode ter negado o seu direito
estando devidamente amparado pela lei, com base em problemas que não pode solucionar.

(...)

A  esposa  do  autor,  conforme  já  esclarecido,  e  comprovado  através  dos  documentos  juntados,  foi
requisitada pelo Tribunal Regional Federal da 1 Região no interesse da administração, e após um dado
período, foi solicitado o seu retorno ao cargo exercido no Paraná por necessidade do serviço público.
Isso significa que a servidora foi  utilizada pela administração conforme a sua necessidade,  sem que
houvesse consentimento ou pedido por parte da servidora. Sob esse prisma, não poderia a Justiça Federal,
desconsiderar  o  ato  administrativo  de  deslocamento de ofício  do cônjuge e  negar  a ele  efetividade,
indeferindo-se o pleito de exercício provisório formulado nos presentes autos, por considerar que o pedido
do servidor pudesse ocorrer de forma diversa, ou tecnicamente mais indicada.

Observe-se que, se a administração não requisitasse a servidora de ofício, ou solicitasse seu retorno de
ofício, ela poderia continuar no gozo de sua movimentação funcional, próxima a sua família, conquanto o
Tribunal sabia que o órgão de origem poderia demandar o retorno da servidora em pleno exercício de seu
poder discricionário.

Entendimento  diverso,  somente  seria  possível  se  a  servidora  tivesse  dado  causa  ao  seu  retorno,
provocando  a  administração  por  interesse  próprio,  o que  não  ocorreu.  Não  se  vislumbra  nos  autos
qualquer ato da companheira que pudesse dar causa a quebra da unidade familiar, mas, ao contrário, quis a
mesma estar próxima do autor quando este assumiu seu cargo em Itaituba.

Em se  tratando  de  justiça,  é  válido  mencionar  o  fato  de  que,  negando  o  pedido  a  este  servidor,  a
administração pública estaria deixando apenas duas opções ao servidor e a sua esposa, quais seriam, pedir
exoneração  a  fim  de  manter  a  unidade  familiar,  reduzindo  assim sua  renda  no  momento  de  maior
necessidade,  o  nascimento do filho  do casal,  e  perder  o  cargo para  o  qual  se dedicaram tanto  para
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conquistar, ou, separar a família e deixar uma criança que ainda nem nasceu afastada de um de seus pais.
Isso não me parece justo.

Por estes motivos, requer a agilidade na tramitação do presente processo, e reitera o pedido inicial pelo
DEFERIMENTO  DO  EXERCÍCIO  PROVISÓRIO  PARA  O  ACOMPANH AMENTO  DE
CÔNJUGE.

 

Eis o Relatório. Decido.

De acordo com os artigo 84 da Lei nº 8112/90 e os artigos 8º, 9º e 10 da Res. PRESI
 nº 39/2016-TRF1, respectivamente:

Art.  84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi
deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1o A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2o No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá
haver  exercício  provisório  em  órgão  ou  entidade  da  Administração  Federal  direta,  autárquica  ou
fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.

 

 Art.  8º.  Poderá  ser  concedida  licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro foi
deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1° A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2° No caso de deslocamento de servidor  cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor
público,  civil  ou militar,  de qualquer dos Poderes da União,  dos estados,  do Distrito Federal  e  dos
municípios,  poderá  haver  exercício  provisório  em órgão  ou  entidade  da  Administração  Federal
direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com seu cargo.

Art.9º O servidor,  ao aceitar  nomeação de forma voluntária  ou remoção a pedido,  sem comprovado
interesse  da  Administração,  para  localidade  diversa do  domicílio  da  família,  não  terá  admitido  seu
exercício provisório, ao argumento de ruptura da unidade familiar.

Art.  10.  A  licença  para  acompanhar  cônjuge  exige,  obrigatoriamente,  deslocamento  do  cônjuge
posterior à constituição da família, não sendo admitida nenhuma outra forma de alteração de domicílio
como meio de resguardar a unidade familiar;

 

São requisitos para deferimento de licença de servidor para os fins de acompanhar
cônjuge: a existência de casamento/união estável anterior ao deslocamento do cônjuge/companheiro, e
deslocamento do cônjuge/companheiro servidor, posterior à união do casal.

Neste sentido,  o requerente apresentou documentação probatória suficiente de seu
casamento anterior ao fato que deu origem aos presentes autos, o retorno da esposa à sede de origem
(5603057).

No entanto, em relação ao segundo requisito, conforme versam os autos (documento
5878638), verifica-se que o deslocamento superveniente de cônjuge, que justificaria o pleito, não restou
comprovado.

Isso porque, em agosto de 2016, o servidor requerente aceitou de livre e espontânea
vontade a  nomeação para  o  cargo de Técnico  Judiciário  na Subseção Judiciária  de Itaituba Pará,
fazendo  com  que,  em  consequência,  sua  esposa,  servidora  municipal  da  localidade  onde  ambos
residiam com ânimo definitivo,  o  de  Paranavaí-PR,  requeresse  licença  sem vencimentos,  por  um
período de 4 (quatro) anos (consoante informação da SELEP 5728683), com o intuito de preservar a
unidade familiar.

É  evidente  que  era  do  conhecimento  tanto  do  servidor  requerente,  como de  sua
esposa, que ao fim do prazo de 4 (quatro) anos esta deveria retornar para o exercício de seu cargo no
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município de Paranavaí-PR. Ocorre que, em agosto de 2017, a esposa do requerente foi cedida pela
prefeitura de Paranavaí, a fim de assumir função comissionada na Subseção Judiciária de Itaituba, onde
laborou por, aproximadamente, 6 (seis) meses, sendo depois requisitada pelo seu órgão de origem,
tornando sua cessão sem efeito e determinando seu retorno.

O pleito do servidor se funda, portanto, no “deslocamento” de sua esposa ocasionado
pela revogação de cessão e consequente determinação de seu retorno, a fim de exercer suas funções no
seu município de origem. É considerar o exato teor e sentido que a Lei traz em seu dispositivo quando
trata do termo “deslocamento”, in verbis:

Art.  84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro que foi
deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato
eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo.

§ 1o A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração.

§ 2o No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou
militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, poderá
haver  exercício  provisório  em  órgão  ou  entidade  da  Administração  Federal  direta,  autárquica  ou
fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo.

 

O  intuito  da  Lei  ao  utilizar  o  termo  “deslocamento”  remete  a  ideia  de
imprevisibilidade do fato; algo repentino sem que se pudesse prever; um fato novo e surpreendente que
inaugure uma nova situação funcional do cônjuge deslocado, capaz de romper o vínculo familiar. É
evidente também que a lei precisa ser interpretada não apenas com base na literalidade, mas quanto ao
espírito ou finalidade buscada pelo legislador. Desse modo, quando a legislação estabelece o requisito
do deslocamento do cônjuge, está visando proteger a unidade familiar de circunstância imprevisível, ou
seja, de movimentação do cônjuge que o casal,  após a aliança matrimonial,  jamais poderia prever
acontecer, portanto incapaz de propiciar a ruptura do vínculo da família.

Assim, ao se interpretar o dispositivo legal, deve-se buscar sempre o significado real
embutido  pelo  legislador  na  elaboração  do  comando  normativo.  Logo,  “deslocamento”  aqui  não
significa  a  simples  mudança  de  localidade  de  exercício  funcional  da  servidora,  mas  possui  uma
interpretação mais restritiva, que abarca, também, o interesse público, na medida em que objetiva não
permitir que servidores alterem suas lotações a seu bel prazer, prejudicando, assim, jurisdicionados que
necessitam  de  mão  de  obra  para  prestação  do  serviço  público  nas  Subseções  mais  distantes  e
necessitadas.

Prosseguindo,  quanto  às  formas  de  provimento  em cargo público,  dispões  a  Lei
8.112/90:

Art. 8o  São formas de provimento de cargo público:

I - nomeação;

II - promoção;

III - ascensão;                   

IV - transferência;

V - readaptação;

VI - reversão;

VII - aproveitamento;

VIII - reintegração;

IX - recondução.

O instituto da cessão constitui um vínculo precário, e, por conseguinte, temporário do
servidor  com o  órgão a  que estará  cedido.  Logo,  não há como se falar em imprevisibilidade  da
revogação da cessão, visto que à mesma não é conferido o caráter definitivo.

Desse modo, tanto o requerente, como sua esposa, tinham ciência de que a cessão da
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servidora não possuía um vinculo definitivo com o órgão cessionário (Subseção Judiciária de Itaituba)
e, portanto, a qualquer momento poderia ser revogada. Da mesma forma que, era da previsibilidade de
ambos que, ao término da licença sem vencimentos da servidora, cônjuge do requerente, esta haveria de
retornar ao seu órgão de origem.

Não se vislumbra, portanto, a imprevisibilidade, visto que o ato formal da prefeitura
somente estaria recompondo uma situação fática anteriormente criada pelo requerente, tornando sem
efeito uma cessão, determinando o retorno da servidora, não constituindo nova movimentação ou nova
forma de provimento em cargo público. Da mesma forma, a revogação da cessão da servidora à Vara
Federal  de  Itaituba  não  institui,  por  assim  dizer,  um  novo  deslocamento  imprevisível,  mas  o
restabelecimento de situação funcional antiga, que foi modificada inicialmente por livre vontade do
requerente ao aceitar sua nomeação no quadro funcional da Vara Federal de Itaituba.    

Ante  o  exposto,  por  entender  que  os  requisitos  legais,  em  seu  sentido  real  de
interpretação, não restam atingidos, com fulcro nos artigos 84 da Lei 8.112/90, c/c os arts. 8º, 9º e 10 da
Resolução PRESI nº 39/2016/TRF1, bem como o artigo 57, I-A, alínea "k", do Provimento 129/2016
da  Corregedoria  Geral  do  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  Região,  visando  ao  interesse público,
INDEFIRO  o pedido de licença com exercício provisório postulado pelo servidor.

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

Dê-se ciência à SECAD e ao NUCRE.

Oportunamente, arquive-se.

Belém, 23 de abril de 2018.

 

Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes
Juiz Federal Diretor do Foro.
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