
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO. REVOGAÇÃO LICENÇA CONCEDIDA PARA
ACOMPANHAMENTO CÔNJUGE. TEMPESTIVO. LEI CONFERE À ADMINISTRAÇÃO PODER-
DEVER PARA CONCESSÃO DE LICENÇA. PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO NÚCLEO FAMILIAR.
CONJUNTURA DO FATO. RESPEITO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JÁ EXISTE DECISÃO DE
REMOÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA DE OBJETO.
I – Recurso Administrativo a reverter decisão que revogou licença concedida pelo E. Presidente do TRF
da 1ª Região para acompanhamento do cônjuge.
II – O recurso é tempestivo.
III - A Lei nº 8.112/1990 confere à Administração poder-dever para concessão de licença ao servidor a
acompanhar cônjuge ou companheiro servidor público em afastamento.
IV - O objetivo da norma é preservar e proteger o núcleo familiar, considerando a conjuntura do fato
que originou a necessidade e em respeito à Constituição Federal.
V - Já existe decisão do E. Presidente do TRF da 1ª Região de remoção do Recorrente para a cidade
onde pretende permanecer.
VI – Extinção do feito, por perda de objeto.
 

A C Ó R D Ã O
Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, pela extinção do feito com fundamento no art. 52 da Lei nº

9.784/1999, nos termos do voto do Relator.
Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 07.05.2020.

 

 
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

 

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador Federal,
em 12/05/2020, às 17:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
10227649 e o código CRC F659C97A.
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

R E L A T Ó R I O

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):
Trata-se de Recurso Administrativo (5009123 e 5009140) interposto pelo servidor Jorge Antonio do
Nascimento, técnico judiciário da Subseção Judiciária de Guajará-Mirim/RO, em face da decisão da
Diretoria do Foro da Seção Judiciária de Rondônia nº 4871881, que revogou a licença para acompanhamento
do cônjuge que lhe fora concedida, com exercício provisório na 104ª Zona Eleitoral do TRE/RJ, Itaboraí/RJ.
2. Nos fatos alegados (5009123 pgs. 1 e 2), informou que sua esposa Gisele Soares Rodrigues do
Nascimento é portadora da síndrome de Asperger – autismo – e foi admitida no cargo de professora docente
da prefeitura municipal de Itaboraí-RJ, em 01 de agosto de 2011, motivo pelo qual requereu a licença para
acompanhar seu cônjuge, a qual foi acolhida pelo E. Presidente do TRF da 1ª Região, em 16/01/2012. Disse
que, em 10 de março de 2014, nasceu o filho Oliver Rodrigues do Nascimento, autista como a mãe, com
paralisia cerebral e epilepsia de difícil controle.
3. Também, que de 2015 a 2016 sua esposa Gisele concluiu o mestrado em diversidade e inclusão da
Universidade Federal Fluminense, com trabalho relacionado à área do autismo, e em 2017 ingressou no
doutorado em ciência e biotecnologia na UFF.
4. Em resumo, o Recorrente vive em função dos dois – filho e esposa deficientes -.
5. Nessa esteira, o Recorrente aduziu vários motivos contrários ao ato da DIREF/SJRO, entre os quais, que
houve ilegitimidade e excesso na revogação da aludida licença, que não se considerou os direitos do filho
doente e da esposa, finalizando que a Portaria/PRESI/Secre nº 14, de 16/01/2012, fora editada pela
autoridade máxima deste Órgão.
6 . Ao fim, em síntese, requereu o direito de continuar em licença para o acompanhamento do cônjuge na
cidade de Itaboraí/RJ.
7. Na ocasião, o Recorrente ainda ingressou com mandado de segurança, processo nº 1009052-
42.2017.4.01.0000 neste TRF da 1ª Região, com pedido de liminar contra ato da Diretoria do Foro da Seção
Judiciária do Estado de Rondônia, onde lhe foi concedida a medida liminar (5071749) pelo Desembargador
Federal JOÃO LUIZ DE SOUSA, transcrita resumidamente nos seguintes termos, verbis:

“Posto isto, defiro o pedido liminar e suspendo o ato da autoridade impetrada que revogou a Portaria
Presi/Secre n. 14, de 16/01/2012, até que sobrevenha decisão do Conselho de Administração desta
Corte, nos autos do recurso supracitado.” (Grifo nosso)
 

8. Por força do Despacho Presi (5074850), determinou-se a distribuição do feito a um dos membros do
Conselho de Administração, vindo-me conclusos os autos.
É o relatório.

 
Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator
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V O T O
 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO. REVOGAÇÃO
LICENÇA CONCEDIDA PARA ACOMPANHAMENTO CÔNJUGE.
TEMPESTIVO. LEI CONFERE À ADMINISTRAÇÃO PODER-DEVER
PARA CONCESSÃO DE LICENÇA. PRESERVAÇÃO E PROTEÇÃO
NÚCLEO FAMILIAR. CONJUNTURA DO FATO. RESPEITO À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JÁ EXISTE DECISÃO DE REMOÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA DE OBJETO.
I – Recurso Administrativo a reverter decisão que revogou licença
concedida pelo E. Presidente do TRF da 1ª Região para
acompanhamento do cônjuge.
II – O recurso é tempestivo.
III - A Lei nº 8.112/1990 confere à Administração poder-dever para
concessão de licença ao servidor a acompanhar cônjuge ou
companheiro servidor público em afastamento.
IV - O objetivo da norma é preservar e proteger o núcleo familiar,
considerando a conjuntura do fato que originou a necessidade e em
respeito à Constituição Federal.
V - Já existe decisão do E. Presidente do TRF da 1ª Região de
remoção do Recorrente para a cidade onde pretende permanecer.
VI – Extinção do feito, por perda de objeto.

 
O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (Relator):
O servidor Jorge Antonio do Nascimento, técnico judiciário da Subseção Judiciária de Guajará-Mirim/RO,
interpôs Recurso Administrativo com vistas a reverter a decisão da Diretoria do Foro da Seção Judiciária de
Rondônia nº 4871881, que revogou a licença concedida pelo E. Presidente do TRF da 1ª Região para
acompanhamento do cônjuge na cidade de Itaboraí/RJ, com exercício provisório na 104ª Zona Eleitoral do
TRE/RJ.
2. Preliminarmente, o recurso é tempestivo, nos termos do art. 108 da Lei nº 8.112/1990, conforme a
Manifestação nº 5016982.
3. Quanto ao pedido, a Lei nº 8.112/1990 confere poder-dever à Administração para que conceda licença ao
servidor a acompanhar cônjuge ou companheiro em afastamento que também seja servidor público, nos
termos do art. 84, §2º, 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.
(...)
§ 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.”

4. Assim, tenho que o objetivo dessa norma é preservar o núcleo familiar e sua proteção, levando-se em conta
a conjuntura do fato que originou a necessidade e em respeito ao disposto no art. 226 da Constituição
Federal.
5. De passagem, em outro processo – nº 0001887-78.2017.4.01.8012 - já existe a decisão do E. Presidente
do TRF da 1ª Região (6230881) de remoção do Recorrente, por motivo de saúde de dependente(filho), em
caráter temporário, para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Subseção Judiciária de Itaboraí, nos termos do
art. 5º, parágrafo único, da Resolução PRESI n. 39/2016-TRF, in verbis:
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“Ato Presi - 6230889
I - REMOVER, nos termos do art. 36, III, “b”, da Lei 8.112/090, c/c os arts. 27 e 29 da Resolução n.
03/2008-CJF, e do Art. 5º da  Resolução PRESI 39/2016-TRF1, o servidor JORGE ANTÔNIO DO
NASCIMENTO, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Classe "B", Padrão 7, do Quadro de Pessoal da
Seção Judiciária do Estado de Rondônia, Subseção Judiciária de Guajará-Mirim, para o Seção
Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, Subseção Judiciária de Itaboraí, por motivo de saúde de
dependente.
II-A manutenção desta remoção fica condicionada à realização de junta médica oficial no lapso
temporal de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da publicação do presente ato, para apurar se
persiste o motivo ensejador deste Ato.”

6. Nesse contexto, julgo o pleito do servidor Jorge Antonio do Nascimento prejudicado, por perda de
objeto, haja vista a decisão do E. Presidente do TRF da 1ª Região de remoção do Recorrente, por motivo de
saúde de dependente, em caráter temporário, para a Seção Judiciária do Rio de Janeiro, Subseção Judiciária
de Itaboraí, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Resolução PRESI n. 39/2016-TRF.
Pelo exposto, decreto a extinção do feito com arrimo no art. 52 da Lei nº 9.784/1999.
É como voto.
 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador Federal,
em 30/04/2020, às 16:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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
9879087 e o código CRC 6C74C455.
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