
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO PARA 
ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. SERVIDORA PÚBLICA. CÔNJUGE 
EMPREGADO PÚBLICO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ART. 36, III, 'A', DA LEI Nº 8.112/1990. 
LITERALIDADE. PEDIDO ACOLHIDO.

1. A remoção para acompanhar cônjuge, servidor público cível ou militar, de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, tem como requisitos o deslocamento do 
cônjuge – que ostenta essa condição - no interesse do serviço, e que o deslocamento seja 
superveniente à união do casal.

2. O art. 36, III, “a”, da Lei 8.112/1990 prevê a hipótese de remoção de servidor público a 
pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, 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.

3. No caso concreto, o cônjuge da servidora é empregado público, integrante da Administração 
Indireta (Banco do Brasil S/A), submetido ao regime jurídico celetista, não se subsumindo à 
qualificação prevista na regra do art. 36, III, “a”, da Lei 8.112/1990, vale dizer, não ostenta a 
condição de servidor público de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, como dispõe expressamente a lei.

4. O Poder Judiciário, no exercício de função tipicamente administrativa, há que se ater à 
aplicação literal do disposto no art. 36, III, “a”, da Lei 8.112/1990, por força do princípio da 
legalidade estrita aplicável à Administração Pública. A interpretação extensiva sustentada pela 
requerente, embora encontre acolhida nos precedentes jurisprudenciais citados no pedido, não 
foi objeto de análise em decisão com eficácia vinculante para a Administração Pública, nos 
moldes delineados no art. 102, §2º e art. 103-A, da CF/1988.

5. O Banco do Brasil ostenta a natureza jurídica de sociedade de economia mista que exerce 
atividade de natureza tipicamente econômica, submetendo-se ao regime jurídico próprio das 
pessoas jurídicas de direito privado, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, 
trabalhistas e tributários (art. 173, § 1º, II, da CF/1988). Essa conformação jurídica distingue a 
instituição financeira das pessoas de direito público interno, integrantes da Administração 
Direta e das Autarquias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

6. De fato, não se mostra consentânea à literalidade, nem à teleologia da regra do art. 36, III, 
“a”, da Lei 8.112/1990, a adoção de exegese extensiva, que confira prevalência ao interesse 
gerencial de entidade de natureza econômica (Banco do Brasil S/A), em detrimento do interesse 
primário da Administração Pública na manutenção do servidor em seus quadros, mormente 
diante do asseverado pela magistrada diretora da Subseção Judiciária de Floriano (PI).

7. Acolhido o pedido contido na SOLICITAÇÃO SJPI-FLO-DISUB 10034565 para 
reconsiderar o ATO PRESI – 10012690 que removeu, a pedido, para acompanhar cônjuge, nos 
termos do art. 36, III, “a”, da Lei 8.112/1990, c/c os art. 27, III, “a”, da Resolução n. 03/2008-
CJF, a servidora  VÍVIAM RIBEIRO LIMA RODRIGUES, Analista Judiciária, Área 
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Administrativa, Nível Superior, Classe “A”, Padrão 5, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal 
de Primeiro Grau, Subseção Judiciária de Floriano, para a Sede da Seção Judiciária do Piauí.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração, por maioria, acolher o pedido contido na 
SOLICITAÇÃO SJPI-FLO-DISUB 10034565 para reconsiderar o ATO PRESI – 10012690, 
nos termos do voto do relator.

Conselho de Administração TRF da 1ª Região -  16/07/2020.

I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região

Desembargador Federal

Documento assinado eletronicamente por I'talo Fioravanti Sabo Mendes, Presidente do 
TRF - 1ª Região, em 27/07/2020, às 18:25 (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 10704029 e o código CRC CB1597CF.
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