
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO PRESI - 6116278

Na dicção do artigo 36, parágrafo único, inciso III, alínea "a", da Lei 8.112/90, do
artigo 27, inciso III, alínea "a", da Resolução 3/2008-CJF, vinculante aos órgãos administrativos da
Justiça Federal de primeiro e segundo graus, e do artigo 6º da Resolução Presi 39/2016, a remoção a
pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da administração, para acompanhamento
de  cônjuge  ou  companheiro,  também servidor  público,  pressupõe  que  aquele  ou  este  tenha  sido
deslocado no interesse da administração.

O próprio dispositivo legal em referência, ao definir, para efeitos de sua aplicação, no
parágrafo único, as três modalidades de remoção, conceitua, em seu parágrafo único, a remoção "de
ofício" como sendo aquela que se dá no interesse da administração, para a qual,  ao contrário das
demais, não há o concurso da vontade do servidor para o ato de mudança de sua sede funcional. É ele
imposto ao serventuário,  pela necessidade do serviço,  independentemente de elemento volitivo do
agente público.

No  caso  em  exame,  como  mostram  os  elementos  instrutórios  do  processo,  a
requerente THAYNA THAIS MUNIZ DOS S. RODRIGUES foi nomeada por ato publicado em 23 de
maio de 2016, tendo entrado em exercício em 14 de junho subsequente na Vara Única da Subseção
Judiciária de Tefé (AM), onde permanece lotada (evento 5924960).

Contraiu  matrimônio  aos  2 de setembro  daquele  ano com HENNYO SILVA DE
ALBUQUERQUE, integrante do quadro de pessoal da Seção Judiciária do Estado do Acre, designado,
pela PORTARIA SJ SECAD 82, de 22 de março de 2017,  para exercício da Função Comissionada,
código FC05, de Oficial  de Gabinete de Juiz Federal  na Subseção Judiciária de Tefé,  colocado à
disposição que fora por força da PORTARIA PRESI 92, após aquiescência do Juiz Federal Diretor do
Foro da Seção Judiciária do estado do Acre e, pelo prazo de 01 (um) ano, do Juiz Federal da 4ª Vara da
referida Seccional, onde então lotado. A cessão, assim, foi revogada a contar 02 de abril  próximo
passado,  operando-se,  a  partir  do  mesmo  dia,  a  dispensa  da  Função  Comissionada  (PAe
0000132-49.2017.4.01.8002 ).  

O exercício de função comissionada é temporário, pressupondo a vontade do servidor
que pode ou não aceitá-lo. Aqui, inclusive, diante da concordância com a cessão, pelo Juízo Federal da
4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Acre, pelo período de um ano, o marido da requerente já sabia
que, quando se deslocou para a Subseção Judiciária de Tefé (AM), teria de retornar para sua unidade de
lotação após o termo estabelecido, se não houvesse interesse da administração em prorrogar o prazo.
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Tal, da mesma forma como pontuou o PARECER - SJAM - SELEP, tenho que "o
pedido não encontra respaldo no art.  36, inciso III, alínea "a", da Lei nº. 8.112/90, bem como nas
Resoluções 03/2008-CJF e 39/2016-TRF1,que ampara a remoção para acompanhar cônjuge também
servidor público que foi deslocado no interesse da administração, pois o desloamento do cônjuge da
servidora  não se deu pelo  interesse  da administração e  sim pelo  término  de  sua cessão para  a
Subseção Judiciária de Tefé e consequente retorno ao seu órgão de origem (Seção Judiciária do Acre)"
(evento 5925075 - o destaque consta no texto transcrito).  

Sem embargo, pois, do PARECER - TRF1 - DILEP, e sua ponderável fundamentação,
INDEFIRO  o  pedido  de  remoção  da  servidora  THAYNA  THAIS  MUNIZ DOS  SANTOS
RODRIGUES.

Publique-se.

Desembargador Federal CARLOS MOREIRA ALVES
Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Presidente do TRF - 1ª Região,
em 17/05/2018, às 08:45 (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 6116278 e o código CRC 7575C4D6.
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