Superior Tribunal de Justiça
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 661.338 - PR (2015/0028593-9)
RELATORA
AGRAVANTE
AGRAVADO
ADVOGADO

: MINISTRA
DIVA
MALERBI
CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO)
: UNIÃO
: TIAGO LUIZ ARRUDA
: ANDRE CESAR ARRUDA
EMENTA

(DESEMBARGADORA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO
PARA
ACOMPANHAR
CÔNJUGE.
PROCESSO
SELETIVO.
INTERESSE PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO.
1. Esta Corte Superior possui entendimento de que "a manifestação da
Administração ao oferecer vaga a ser ocupada por critério de remoção
acaba revelando que tal preenchimento é de interesse público, pois tem
por objetivo adequar o quantitativo de servidores às necessidades dos
órgãos e unidades administrativas" (STJ, REsp 1.294.497/RN, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/2/2012).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima
indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça,
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto da Sra.
Ministra-Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro
Campbell Marques e Assusete Magalhães (Presidente) votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Brasília, 18 de fevereiro de 2016(Data do Julgamento).
Ministra Assusete Magalhães
Presidente
Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª Região)
Relatora
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RELATORA
AGRAVANTE
AGRAVADO
ADVOGADO

: MINISTRA
DIVA
MALERBI
CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO)
: UNIÃO
: TIAGO LUIZ ARRUDA
: ANDRE CESAR ARRUDA

(DESEMBARGADORA

RELATÓRIO
A

SRA.

MINISTRA

DIVA

MALERBI

(DESEMBARGADORA

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO): Trata-se de agravo regimental interposto pela União
contra decisão de e-STJ, fls. 358/360, que conheceu do agravo em recurso especial
para negar-lhe provimento.
Afirma a agravante que não se trata de licença para exercício provisório
em virtude de deslocamento do cônjuge no interesse da administração.
Sustenta que a parte recorrida removeu-se por livre e espontânea vontade
de participar de processo seletivo para ocupar função comissionada, não se tratando
de interesse da Administração.
É o relatório.
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VOTO
A

SRA.

MINISTRA

DIVA

MALERBI

–

DESEMBARGADORA

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO (Relatora): A parte interessada não trouxe tese
jurídica capaz de modificar o posicionamento anteriormente firmado.
Com efeito, no tocante à possibilidade de remoção do cônjuge, o Tribunal
de origem, ao analisar o caso concreto, entendeu que a esposa do servidor participou
de processo seletivo para o preenchimento de vaga oferecida pela Administração,
evidenciando o interesse público na remoção (e-STJ, fl. 262).
Importante a transcrição do aresto recorrido:
Em que pese entendimento de que a opção por concorrer em lista de
remoção administrativa não equivale à remoção no interesse da
administração, tenho que o caso em apreço demanda tratamento diverso.
Como bem pontuado no parecer do Ministério Público Federal, a
impetrante não se inscreveu em uma lista de remoção e sim participou de
um processo seletivo para preenchimento da vaga de assistente
especializado - FC 5, inexistente em primeiro grau de jurisdição - onde
houve etapa de entrevistas para se buscar o melhor candidato para
prestação do serviço.
Tal fato evidencia o interesse da Administração, no momento em que
criada a vaga para FC de Assistente Especializado pelo Tribunal Regional
do Trabalho da 12ª Região, ocasião em que aberto processo seletivo para
ocupação destes novos cargos, ensejando, assim, escolha pautada na
sua conveniência e oportunidade.
Desta forma, a realização de processo seletivo para preenchimento de
vagas de Assistente Especializado (FC-5) criadas pelo TRT-12ª Região
não afasta o interesse público da Administração, porquanto instrumento
formal condicionado ao seu juízo de conveniência e oportunidade.

O posicionamento adotado na origem encontra-se em harmonia com a orientação
firmada por esta Corte Superior no sentido de que "a manifestação da Administração
ao oferecer vaga a ser ocupada por critério de remoção acaba revelando que tal
preenchimento é de interesse público, pois tem por objetivo adequar o quantitativo de
servidores às necessidades dos órgãos e unidades administrativas" (STJ, REsp
1.294.497/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
14/2/2012). Em igual sentido: STJ, AgRg no Resp 1.262.816/PE, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 15/6/2012.
A propósito:
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA
INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AGENTE DE INSPEÇÃO
SANITÁRIA E ABASTECIMENTO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. HABILITAÇÃO EM CONCURSO DE
REMOÇÃO A PEDIDO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM EXPEDIR O
ATO DE REMOÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS HABILITADOS EM
CONCURSO PÚBLICO PARA MESMA VAGA A QUE A IMPETRANTE FOI
HABILITADA EM CONCURSO DE REMOÇÃO. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DO SERVIDOR À REMOÇÃO. PRESENÇA DO DIREITO
LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTE DESSA 1ª SEÇÃO DO STJ.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
[...]
3. É firme o entendimento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a manifestação da Administração ao oferecer vaga a ser
ocupada por critério de remoção (art. 36, III, "c", da Lei 8.112/1990) acaba
revelando que tal preenchimento é de interesse público, pois tem por
objetivo adequar o quantitativo de servidores às necessidades dos órgãos
e unidades administrativas. Precedentes: AgRg no RMS 46.636/GO, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe
06/04/2015; REsp 1294497/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012.
4. Desse modo, uma vez preenchidos os requisitos autorizadores, a
Administração tem o dever jurídico de promover a remoção do servidor
habilitado previamente em concurso de remoção interno, conforme já
decidiu a 3ª Seção do STJ no julgamento do MS 14.236/DF, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, onde restou firmado que "a teor do art.
36 da Lei 8.112/90, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 36 da Lei
8.112/90, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração,
ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser
direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma vez preenchidos os
requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o
deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de
pessoal" (julgado em 12/08/2009, DJe 28/08/2009).
5. No caso de concomitância de concurso interno de remoção e de
concurso público de provas e títulos, deve ser dada preferência aos
servidores de carreira no caso da existência de cargos vagos, de maneira
a conceder-lhes a primazia no preenchimento destes, bem como
promovendo-se, de igual modo, a movimentação funcional, sendo que,
somente depois de ofertados os cargos vagos à remoção dos servidores
é que deve a Administração Pública contabilizar quantos remanesceram
sem provimento e a quais unidades administrativas pertencem, podendo
remaneja-los e, então, oferta-los em concurso público de admissão.
6. "Realizado o concurso de remoção, em virtude de processo seletivo
promovido (art. 36, III, "c", da Lei n. 8.112/90), afasta-se a Administração
de qualquer juízo de discricionariedade, devendo-se efetivar as remoções
homologadas antes de qualquer ato de nomeação de novos aprovados
em concurso público de provas e títulos, sobretudo quando tal nomeação
se dá para a mesma região da remoção.
2. A Administração, ao oferecer vaga a ser ocupada por critério de
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remoção, acaba revelando que tal preenchimento é de interesse público,
pois tem por objetivo adequar o quantitativo de servidores às
necessidades dos órgãos e unidades administrativas. Precedentes do
STJ. 3. Vislumbra-se, portanto, direito líquido e certo a amparar a
pretensão mandamental. 4. Segurança concedida" (MS 21.631/DF, Rel.
Ministro Og Fernandes, Primeira Seção do STJ, julgado em 24/06/2015,
DJe 01/07/2015).
7. Do exame das provas pré-constituídas acostadas nos autos,
observa-se que a nomeação da interessada Jéssica Silvério Miranda, em
03/10/2015, para o cargo público de Agente de Inspeção Sanitária e
Industrial de Produtos de Origem Animal - mesmo cargo público ocupado
pela impetrante -, com lotação na cidade de Paranaguá - PR - mesma
localidade para a qual a impetrante foi aprovada em concurso interno de
remoção -, ensejou a violação do direito líquido e certo da impetrante, na
medida em que não foi priorizada sua remoção, ensejando, dessa forma,
a sua preterição.
8. Segurança concedida em parte, a fim de determinar que a autoridade
coatora promova os atos necessários à remoção da impetrante para a
cidade de Paranaguá - PR, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
(MS 21.403/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe 16/9/2015)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LICENÇA PARA
ACOMPANHAR CÔNJUGE. EXERCÍCIO PROVISÓRIO. ART. 84, § 2º,
DA LEI N. 8.112/90. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO NO SENTIDO DE
QUE OS REQUISITOS LEGAIS ESTÃO PREENCHIDOS. CONCURSO
DE REMOÇÃO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA
7/STJ. ARGUIDA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
impossibilidade de manifestação desta Corte a respeito de alegada
violação a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de invasão da
competência do Supremo Tribunal Federal.
II. Na hipótese dos autos, a recorrida, servidora pública do Tribunal
Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, lotada em Natal,
pleiteou a licença para acompanhamento de cônjuge, com exercício
provisório na Zona Eleitoral de Campinas/SP, em face de deslocamento
de seu cônjuge, também servidor público, após concurso de remoção.
III. Insurge-se a União, recorrente, alegando que a recorrida não faria jus à
licença para acompanhar cônjuge, com exercício provisório na nova
localidade (art. 84, § 2º, da Lei n. 8.112/90), porque seu marido fora
removido após participar de processo seletivo, dentro do órgão a que
pertence, sendo a remoção, pois, no seu interesse pessoal, e não da
Administração.
IV. Consoante a jurisprudência do STJ, "a manifestação da Administração
ao oferecer vaga a ser ocupada por critério de remoção acaba revelando
que tal preenchimento é de interesse público, pois tem por objetivo
adequar o quantitativo de servidores às necessidades dos órgãos e
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unidades administrativas" (STJ, REsp 1.294.497/RN, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/2/2012).
Em igual sentido: STJ, AgRg no Resp 1.262.816/PE, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/6/2012.
V. O acórdão do Tribunal de origem, analisando o conjunto
fático-probatório dos autos, concluiu que "a Apelante satisfaz os requisitos
legais para a concessão da licença pleiteada, vez que ficou cabalmente
comprovado que o companheiro da mesma, que também é servidor
público, foi deslocado de sua lotação anterior em Natal - RN, para a
cidade de Campinas - SP [...], por interesse, também, da Administração".
Conclusão em sentido contrário demandaria incursão na seara
fático-probatória, inviável, em Recurso Especial, em face da Súmula
7/STJ.
VI. Recurso Especial improvido.
(REsp 1.382.425/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, DJe 2/5/2014)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgRg no
AREsp 661.338 / PR

Número Registro: 2015/0028593-9

Números Origem: 50371856720124047000 PR-50371856720124047000
PAUTA: 18/02/2016

JULGADO: 18/02/2016

Relatora
Exma. Sra. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª
REGIÃO)
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSÉ FLAUBERT MACHADO ARAÚJO
Secretária
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
AGRAVADO
ADVOGADO

: UNIÃO
: TIAGO LUIZ ARRUDA
: ANDRE CESAR ARRUDA

ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO - Servidor
Público Civil - Licenças / Afastamentos - Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
AGRAVADO
ADVOGADO

: UNIÃO
: TIAGO LUIZ ARRUDA
: ANDRE CESAR ARRUDA

CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEGUNDA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do
voto do(a) Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman Benjamin, Mauro Campbell Marques e
Assusete Magalhães (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
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