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RELATÓRIO 

Trata-se de remessa oficial em face de sentença que concedeu a segurança 
vindicada no sentido de reconhecer à Professora na Área de Enfermagem do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA, o direito de ser removida do campus de 
Barreiras/BA para o campus de Salvador/BA, tendo em vista a comprovação nos autos de indícios 
de violência doméstica sofrida pela parte impetrante. 

Da inicial extrai-se que, em março de 2014, ao separar-se de fato, a impetrante deu 
entrada ao processo de divórcio consensual, que foi extinto sem resolução do mérito por pedido 
de desistência, tendo em vista que com o processo em andamento o seu ex-marido mudou 
completamente de postura acerca da dissolução matrimonial. 

Informou que, diante da situação e por estar sozinha na cidade de Barreiras/BA 
com sua filha, protocolou junto à impetrada o primeiro pedido de remoção o qual foi indeferido, por 
não ter concluído o estágio probatório. Paralelamente, ingressou com processo de divórcio 
litigioso, protocolado sob o nº 0501628-95.2014.805.0022, em andamento na 3ª Vara Cível da 
Comarca de Barreiras/BA. 

Ressaltou que, no decorrer do tempo, a situação com o seu ex-cônjuge foi ficando 
cada vez mais difícil e conflitante, culminando no registro do primeiro Boletim de Ocorrência nº 
2992014000296, na Delegacia de Atendimento à Mulher – DEAM/Barreiras/BA, conforme 
comprovado às fls. 42/44 - rolagem única. Angustiada com a violência doméstica sofrida, 
protocolou novo pedido de remoção, o qual também foi indeferido em razão de estar em estágio 
probatório (fls. 39 - rolagem única). 

O Juiz da 1ª instância assegurou à servidora pública, em situação de violência 
doméstica, o acesso prioritário à remoção, com base na Lei nº 11.340/06, em seu art. 9º, §2º, I. 

Parecer do Ministério Público Federal opinando pelo não provimento da remessa. 

É o relatório. 

 
DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS 
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VOTO 

Objetiva a impetrante a sua remoção de Barreiras/BA para Salvador/BA alegando, 
para tanto, que vem sofrendo ameaças por parte de seu ex-cônjuge e pai de sua filha, nascida em 
12/07/2013. 

O que se discute na presente demanda é a legalidade do ato da União Federal, que 
negou a remoção da servidora Isabelle Matos Pinheiro Costa, do campus da IFB de Barreiras/BA 
para o campus de Salvador/BA, sob a alegação de que a servidora não concluíra o tempo 
determinado para o cumprimento de estágio probatório. 

A Lei 8.112/90 assim dispôs sobre o instituto da remoção: 

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; 

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que 
viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada 
à comprovação por junta médica oficial; 

c) em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número 
de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas 
preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. 

A lei n° 8.112/90 determina que a remoção só ocorra depois de o servidor ter 
concluído o estágio probatório. Acontece que a servidora pública é vítima de violência doméstica 
de seu ex-marido, o que fez com que o juízo da 1ª Instância avaliasse a situação sob o prisma da 
proteção à vida, à integridade física e à segurança. O pedido da Autora, quanto à remoção 
pretendida, dá-se exatamente para oferecer proteção a seu núcleo familiar, composto por ela e a 
filha. 

Como bem consignado pelo Juízo a quo, a Lei nº 11.340/06, em seu art. 9º, §2º, I, 
assegura à servidora pública, em situação de violência doméstica, o acesso prioritário à remoção, 
senão vejamos: 

Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 
será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes 
previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, 
no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas 
públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso. 

§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de 
violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do 
governo federal, estadual e municipal. 

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, para preservar sua integridade física e psicológica: 
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I – acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 
administração direta ou indireta;  

O ato de remoção no caso sub judice terá como fim a preservação do direito à vida, 
à integridade física, à segurança, ao trabalho e à família. Os bens jurídicos a serem aqui 
protegidos mostram-se mais importantes do que aqueles tutelados pela Lei nº 8.112/90, que 
permite a remoção independentemente do interesse da Administração. 

Confira-se, nesse sentido, a fundamentação adotada na sentença ora em reexame, 
dada a sua clareza e pertinência: 

"Diante disso, pode-se considerar que o art. 9º, §2º, I, da referida lei, traz, na 
prática, outra hipótese de remoção do servidor público a pedido, 
independente do interesse da Administração ou, no mínimo, uma situação 
análoga aquela prevista no art. 36, III, “b” da Lei nº 8.112/90. 

Ademais, o direito da impetrante encontra-se amparado também na 
Constituição Federal/88 que prevê em seu art. 226, §8º, que a família terá 
especial proteção do Estado, in verbis: 

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

(...) 

§ 8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um 
dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no 
âmbito de suas relações. 

Esse entendimento também pode ser confirmado pela jurisprudência do STF : 

Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de 
recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, assim ementado: “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. 
SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DO TESOURO 
NACIONAL. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. LEI 
8.112190 1. A remessa oficial é tida por interposta, por inexistir demonstração 
do valor econômico perseguido na lide, não ocorrendo, na espécie, a 
aplicação do artigo 475, § 2º, do CPC. 2. Nas hipóteses de remoção de 
servidor público federal para acompanhamento de cônjuge, quando esta 
esbarra nas situações de impossibilidade de conciliação entre o 
interesse da Administração e a do servidor, a jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal aponta no sentido da prevalência do princípio 
constitucional de proteção da família (art. 226 da CF/88) nas situações 
de impossibilidade de conciliação entre o interesse da Administração e 
o particular. 3. Considerando que a remoção ocorreu independentemente da 
existência de vaga, não havendo prejuízo alcançando a terceiro, é temeroso a 
desconstituição de situação de fato consolidada há mais de 7 (sete) anos, por 
força de decisão judicial, contida na liminar concedida à servidora autora. 4. 
Apelação e remessa oficial, esta tida por interposta, não providas”. (eDCO 2, 
p. 51) No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, 
inciso III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a 
repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se 
violação ao art. 226, do texto constitucional. A recorrente alega, em síntese, o 
princípio constitucional de proteção a família não garante, por si só, o direito 
do servidor público exercer suas funções no local de domicílio da sua família. 
Decido. O recurso não merece prosperar. Isso porque o acórdão recorrido 
esta em sintonia com a jurisprudência desta Corte que se firmou no sentido 
de que diante da impossibilidade de serem conciliados os interesses da 
Administração Pública quanto à observância da lotação do servidor com os da 
manutenção da unidade da família deve prevalecer a proteção da família, 



PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

REEXAME NECESSÁRIO N. 0006686-12.2015.4.01.3300/BA (d)  
 

 fls.4/5 

 
Nº Lote: 2017008622 - 2_2 - REEXAME NECESSÁRIO N. 0006686-12.2015.4.01.3300/BA (d) - TR120203 

independentemente da existência de vagas. Nesse sentido, destaca-se o 
seguinte precedente do plenário desta Corte, assim ementado: “MANDADO 
DE SEGURANÇA. REMOÇÃO DE OFÍCIO PARA ACOMPANHAR O 
CÔNJUGE, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. ART. 36 
DA LEI 8.112/90. DESNECESSIDADE DE O CÔNJUGE DO SERVIDOR SER 
TAMBÉM REGIDO PELA LEI 8112/90. ESPECIAL PROTEÇÃO DO ESTADO 
À FAMÍLIA (ART. 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). 1. Em mandado de 
segurança, a União, mais do que litisconsorte, é de ser considerada parte, 
podendo, por isso, não apenas nela intervir para esclarecer questões de fato 
e de direito, como também juntar documentos, apresentar memoriais e, ainda, 
recorrer (parágrafo único do art. 5º da Lei nº 9.469/97). Rejeição da preliminar 
de inclusão da União como litisconsorte passivo. 2. Havendo a transferência, 
de ofício, do cônjuge da impetrante, empregado da Caixa Econômica Federal, 
para a cidade de Fortaleza/CE, tem ela, servidora ocupante de cargo no 
Tribunal de Contas da União, direito líquido e certo de também ser removida, 
independentemente da existência de vagas. Precedente: MS 21.893/DF. 3. A 
alínea a do inciso III do parágrafo único do art. 36 da Lei 8.112/90 não exige 
que o cônjuge do servidor seja também regido pelo Estatuto dos servidores 
públicos federais. A expressão legal servidor público civil ou militar, de 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios” não é outra senão a que se lê na cabeça do art. 37 da 
Constituição Federal para alcançar, justamente, todo e qualquer servidor da 
Administração Pública, tanto a Administração Direta quanto a Indireta. 4. O 
entendimento ora perfilhado descansa no regaço do art. 226 da Constituição 
Federal, que, sobre fazer da família a base de toda a sociedade, a ela garante 
especial proteção do Estado. Outra especial proteção à família não se poderia 
esperar senão aquela que garantisse à impetrante o direito de acompanhar 
seu cônjuge, e, assim, manter a integridade dos laços familiares que os 
prendem. 5. Segurança concedida”. (MS 23.058, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, 
DJe 14.11.2008) (grifo nosso) Ante o exposto, conheço do presente agravo 
para negar-lhe provimento (art. 544, § 4º, II, “a”, do CPC). Publique-se. 
Brasília, 9 de novembro de 2015. Ministro Gilmar Mendes Relator  (STF - 
ARE: 927214 DF - DISTRITO FEDERAL 0022354-97.2004.4.01.3400, 
Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 09/11/2015, Data de 
Publicação: DJe-225 12/11/2015) 

Nesta senda, restou demonstrado nos autos, em especial nos documentos 
acostados às fls. 87/105, indícios de violência doméstica sofrida pela 
impetrante, razão pela qual entendo que, com base no princípio constitucional 
de proteção à família e no quanto previsto no art. 9º, §2º, I, da Lei nº 
11.340/06, o pedido de remoção da servidora é hipótese análoga àquela 
prevista no art. 36, III, “b” da Lei nº 8.112/90. 

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que a IFBA 
proceda com a imediata remoção da impetrante para o Campus de 
Salvador/BA. 

 (...)". 

Consoante proclama o STJ (REsp nº 577.229/AL), em sede de remessa oficial, 
confirma-se a sentença se não há qualquer questão de fato ou de direito, referente ao mérito ou 
ao processo, matéria constitucional ou infraconstitucional, direito federal ou não, ou princípio, que 
a desabone. 

Ausentes apelos voluntários, o que reforça a higidez da decisão (dada a aparente 
ausência de ulterior resistência e/ou o próprio cumprimento voluntário do "decisum"), e 
considerando a ampla e adequada fundamentação da sentença proferida (sem notícia, de lá até 
aqui, de qualquer inovação no quadro fático-jurídico), e sopesando as reduzidas cargas de 
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densidade da controvérsia e mínima complexidade jurídica, mais decorrendo o ajuizamento da 
demora no exame administrativo e na satisfação imediata da pretensão do direito, adiante 
judicialmente revelado procedente, não há qualquer óbice ao regular decurso do prazo para 
trânsito em julgado, ante a exatidão do decidido.  

Pelo exposto, nego provimento à remessa oficial. 

É como voto. 

 
DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS 

  

 


