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SENTENÇA

1. RELATÓRIO

Trata-se de ação intentada sob o rito dos Juizados Especiais Federais por Ana
Elisa Ferreira Schmidt em face do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Catarinense – IFC e do Instituto Federal de Santa Catarina – IFSC, por intermédio da
qual objetiva, inclusive em sede liminar, que os demandados promovam os atos necessários
para a sua remoção do campus de Camboriú/SC do IFC para o campus de Itajaí/SC do IFSC,
a fim de prestar a assistência devida a seus dependentes enfermos, sob pena de multa diária
por descumprimento.

Defende, em síntese, a necessidade de sua remoção para local mais próximo de
sua  residência,  tendo  em  vista  que  seus  pais  e  seu  filho  encontram-se  acometidos  de
enfermidades que dependem  dos seus cuidados.

Funda  sua  pretensão  na  hipótese  do  art.  36,  inciso  III,  alínea  "b"  da  Lei
8.212/91,  que  trata  da  remoção  a  pedido  para  outra  localidade,  independentemente  do
interesse da administração, por motivo de saúde do servidor ou dependente que viva às suas
expensas. 

O pedido liminar foi deferido para que "o réu Instituto Federal Catarinense dê
andamento ao processo administrativo de remoção, de modo que, inclusive, seja realizada
administrativamente perícia médica oficial pela ré nos dependentes da autora" (evento 15).

Opostos embargos de declaração pela autora (evento 21), rejeitados pelo juízo
(evento 25).

Apresentada  contestação  pelo  IFC  e  pelo  IFSC  alegando  que  remoção  e
redistribuição são atos administrativos diferentes, sendo Redistribuição o instituto correto a
ser requerido, haja vista o deslocamento da servidora no âmbito de uma instituição para outro
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órgão ou entidade, no caso do Instituto Federal Catarinense (IFC) para o Instituto Federal de
Santa  Catarina  (IFSC);  e  que  no  caso  concreto  se  entende  pela  total  desnecessidade  de
remoção da autora  para  atendimento  adequado à  sua família,  já  que  a  servidora  está  em
exercício no Campus de Camboriú/SC do IFC e sua família reside na cidade de Itajaí/SC,
cidades limítrofes pois estão à uma distância de apenas 18 km entre uma cidade e outra,
distância  que  não  impede  que  a  autora  possa  tranquilamente  ir  e  voltar  todos  os  dias,
residindo na cidade de Itajaí com a família e trabalhando na cidade de Camboriú. Defende a
impossibilidade  de  ingerência  entre  os  Poderes  da  República  (Judiciário  no  Executivo)
(evento 34).

Réplica pela autora que reitera o pedido liminar (evento 38).

Vieram os autos conclusos. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Reside a controvérsia no reconhecimento do direito da autora de ser removida
ou redistribuída do campus de Camboriú/SC do IFC para o campus de Itajaí/SC do IFSC, por
motivo de saúde de seus familiares.

Liminarmente  deferiu-se  pedido  da  autora  para  que  fosse  realizada  perícia
administrativa.

Concluiu a junta médica, quanto ao pai da autora, Enio Naschenweng Shmidt, e
quanto o filho da autora, Pedro Scmidt Corneau, que "Não há necessidade de remoção do
servidor,  uma  vez  que  a  doença  do  familiar  ou  dependente  pode  ser  tratada  com  a
manutenção da localidade de exercício atual do servidor" ( evento 34, PROCADM3, págs.
49 e 51).

Já com relação à mãe da autora, Edyth Ferreira Schmidt, a perícia consignou
(evento 50, PROCADM3, pág. 50):

O examinado é portador de enfermidade cujo tratamento não pode ser realizado na localidade
atual de exercício do servidor, devendo este ser removido para outra localidade.

Quais as condições que a nova localidade deve dispor?

       Proximidade do familiar dependente

Logo, segundo a perícia administrativa, há necessidade de remoção da autora
para acompanhamento do tratamento de saúde de sua mãe.

Nada obstante, Memorando do Ministério da Educação informa que na hipótese
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de redistribuição a instituição acabaria perdendo uma vaga, e que "como a servidora está em
exercício no Campus de Camboriú/SC do IFC e sua família reside na cidade de Itajaí/SC, e,
são cidades limítrofes pois estão a uma distância de apenas 18 km entre uma cidade e outra,
o que a nosso ver e entendimento a servidora pode tranquilamente ir e voltar todos os dias,
residindo  na  cidade  de  Itajaí  com  a  família  e  trabalhando  na  cidade  de  Camboriú,
solicitamos a  manutenção da mesma neste  órgão para não atrapalhar  o  andamento dos
cursos  e  o  ensino  oferecido  aos  alunos  matriculados  no  Campus  de  Camboriú  desta
instituição" (evento 34, MEMORANDO2).

O entendimento da instituição, no entanto, contraria a norma vigente, já que há
direito de remoção em caso de comprovada necessidade para auxílio no tratamento de saúde
de dependente, conforme me manifestei na decisão liminar, que ora ratifico (evento 15):

No que concerne à probabilidade do direito, a autora é servidora pública federal, submetendo-
se ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos da União (Lei n. 8112/90), que prescreve
acerca da remoção de servidores:

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.

Assim, para o deferimento do pedido de remoção por motivo de saúde do servidor, ou de seu
dependente,  há  necessidade  de:  a)  comprovação  da  impossibilidade  de  o  tratamento  ser
realizado  na  localidade  de  atual  lotação  do  servidor;  b)  comprovação  por  junta  médica
oficial; c) no caso de dependente, ele deve constar dos assentamentos funcionais do servidor,
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viver às suas expensas e, ainda, ser necessária a assistência direta e pessoal do servidor.

O  STJ  tem  entendido  que,  nos  casos  em  que  a  remoção  ocorrer  por  necessidade  de
acompanhamento  de  familiar  (listado  na  lei),  dependente  do  servidor,  a  remoção  não  se
caracteriza como ato discricionário da administração e sim de direito do servidor.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO
DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 36, III DA LEI 8.112/90. GENITOR EM
ESTADO GRAVE DE SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES
DA  REMOÇÃO  POR  MOTIVO  DE  SAÚDE  DO  SERVIDOR  OU  DE  SEUS
DEPENDENTES,  NÃO  HÁ  QUE  SE  FALAR  EM  DISCRICIONARIEDADE  DA
ADMINISTRAÇÃO  NO  DEFERIMENTO  DO  PEDIDO  DE  REMOÇÃO.  A
DEPENDÊNCIA  FAMILIAR  NÃO  PODE  SE  RESTRINGIR  TÃO  SOMENTE  A
FATORES  ECONÔMICOS.  GARANTIA  CONSTITUCIONAL  DE  PROTEÇÃO  À
SAÚDE E À FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 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. No caso em
tela, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, reconheceu que o
genitor do recorrente é portador de neoplasia maligna do cérebro,  necessitando dos
cuidados e acompanhamento de seu único filho homem. 2. Assim, comprovado estado de
saúde do dependente por junta médica, a questão é objetiva e independe do interesse da
Administração.  Precedentes  do  STJ.  No  tocante  à  comprovação  da  dependência,  o
Tribunal de origem reconheceu o preenchimento do requisito legal, ao fundamento de
que a dependência a ser observada em casos de doença de familiares, não pode ser vista
apenas sob o enfoque econômico, devendo-se levar em conta a gravidade da doença,
que exige acompanhamento, além do sofrimento psico-emocional que envolve quadros
dessa gravidade. 3. Não se pode desconsiderar, na análise de situação como essa, que a
família goza de especial proteção do estado, tendo os filhos maiores o dever de ajudar e
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art. 229, Constituição Federal).
O  Poder  Público  tem,  portanto,  o  dever  político-constitucional  impostergável  de
proteger a família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente tutelados e
consectário lógico do direito à vida, qualquer que seja a dimensão institucional em que
atue, mormente na qualidade de empregador. 4. Agravo Regimental desprovido.

(STJ -  AgRg no REsp: 1467669 RN 2014/0175049-6,  Relator:  Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO,  Data de  Julgamento:  06/11/2014,  T1  -  PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 18/11/2014)

Nesta ordem, sendo comprovada a necessidade de deslocamento do servidor por doença de
ascendente, descendente ou cônjuge, cabe à administração possibilitar a sua remoção, ainda
que temporária para o domicílio requerido.

No entanto, apesar da relevância da argumentação, verifica-se que o ponto controvertido diz
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respeito  à  adoção  do  correto  procedimento  a  ser  adotado  pela  parte  autora.  É  que  a
administração interpreta que não seria cabível a remoção, porquanto se trata de pedido de
remoção para quadro diverso, mas sim a redistribuição, e que esta estaria adstrita ao interesse
da  administração  ou,  ainda,  que  deveria  a  autora  pleitear  a  redução  de  sua  jornada
de trabalho. 

Todavia,  a  conclusão  levada  a  efeito  pelos  réus  se  revela  inapropriada,  uma  vez  que  a
redistribuição é hipótese restrita ao interesse da Administração, conforme preceitua o inciso I
do art.  37 da Lei  8.112/90. No presente caso, a parte autora traz aos autos motivação de
interesse pessoal, dadas as particularidades que enfrenta por si e por seus dependentes. 

O pleito deve ser analisado sob a perspectiva do instituto da remoção, cumprindo estabelecer
se a expressão "no âmbito do mesmo quadro" é suficiente para afastar a pretensão. 

Numa interpretação sistemática da literalidade do artigo 36, mostra-se forçosa a conclusão
em sentido favorável à pretensão da autora. Isso porque o direito subjetivo previsto no inciso
III,  alínea "b",  tem estreita  relação com a proteção à família  conferida  pela  Constituição
Federal.

Neste sentir, a expressão "no âmbito do mesmo quadro" não deve criar restrição que imponha
à família indevida relativização desta proteção. 

A propósito, traz-se a colação decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região,
no  curso  do  Agravo  de  Instrumento  de  nº  2007.04.00.012478-9/RS,  envolvendo  caso
semelhante, de Relatoria do Des. Fed. Luiz Carlos de Castro Lugon:

"É certo que, no âmbito do Direito Administrativo, a interpretação dos atos dos agentes
da  Administração  deve  levar  em  conta  seus  princípios  basilares,  sendo  extreme  a
observância  da  legalidade  e  da  supremacia  do  interesse  público,  princípios  que  só
poderão ser mitigados em caso de expressa previsão legal.

Tenho eu, todavia, que a literalidade do art. 36 da Lei nº 8.112/90 deve ser superada por
uma interpretação sistemática. À luz da Constituição Federal, que protege a família,
tenho que não merece reparo a solução emprestada pela decisão ora guerreada.

Há que se considerar a singularidade do caso em tela. A enfermidade da dependente da
autora é situação que demanda a presença de familiares ao seu lado. Num tal contexto,
dada  a  envergadura  da  proteção  constitucional  da  unidade  familiar,  cede  passo  o
interesse da Administração em prol do servidor. Com efeito, a Constituição Federal, no
seu art. 226, normatizou o princípio da proteção da família, estabelecendo que esta é a
base da sociedade, merecendo total e irrestrita proteção do Estado, razão que, por si só,
seria suficiente para o reconhecimento do direito à remoção da autora para a cidade de
Porto  Alegre,  com  o  propósito  de  propiciar  a  continuidade  do  tratamento  médico
especializado, bem como a continuidade da unidade familiar.

A  prioridade  da  atenção  à  família  e  sua  integridade,  mereceu ainda  destaque  pelo
Constituinte,  que  previu  pelo  artigo  227  e  229,  a  garantia  de  direito  à  saúde,  à
educação, à dignidade e à convivência e assistência familiar:
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Artigo 227 - 'É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
adolescente,  com absoluta  prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde  ,  à  alimentação,  à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade
e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.'

Artigo 229 - Os pais têm o direito de assistir, criar e educar os filhos menores, os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Repise-se, então, que a leitura do art.  36 da Lei n° 8112/90, deve ser feita de forma
sistemática  com o  ordenamento  jurídico  pátrio,  o  que  inexoravelmente  determina  a
aplicação  de  princípios,  como melhor  forma  de  dar  vida  ao  direito  e  adaptá-lo  às
situações concretas que são submetidas à apreciação do Judiciário.

Neste sentido, preleciona o Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, ao referir que os
princípios conferem espírito ao sistema jurídico,  pois  servem de critério para a sua
exata  compreensão  e  inteligência,  definindo  a  lógica  e  racionalidade  do  sistema
normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido."

Neste sentido, outro precedente:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR.  REMOÇÃO.  TRATAMENTO  DE  SAÚDE  DE
DEPENDENTE. 1. Atento aos princípios constitucionais, o legislador ordinário previu
exceção  à  regra  do  interesse  da  Administração  na  remoção  de  servidores,  cedendo
passo ao interesse destes, ao estatuir no art. 36, III, "b", da Lei 8.112/90 a possibilidade
de remoção de servidor, independentemente do interesse da Administração, 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. 2. No caso em tela, a recorrida colacionou diversos laudos periciais, emitidos
por especialistas de diferentes áreas médicas que acompanham a dependente (filha) da
autora, diagnosticando "transtorno invasivo de desenvolvimento" ou "autismo infantil",
que corroboram sua alegação de necessidade de residir na cidade de Porto Alegre, com
o fito de propiciar a continuidade do tratamento médico dispensado à filha, o qual, em
virtude da especialidade da moléstia,  deve ser  continuado e  prestado pelos mesmos
profissionais. 3. Inexistindo local para a lotação da servidora onde possa ser efetuado o
tratamento,  é  possível  a  interpretação extensiva  do art.  36  da  Lei  8.112/90  para  a
lotação em instituição federal congênere, mas com quadro de pessoal diverso. (TRF4,
AC  2007.71.02.003291-1,  TERCEIRA  TURMA,  Relatora  INGRID  SCHRODER
SLIWKA, D.E. 26/03/2008)

 Colhe-se da jurisprudência do STJ mesma solução, ao tratar da remoção de professor de
universidade federal: 

AGRAVO  REGIMENTAL.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDORA  PÚBLICA
FEDERAL.  REMOÇÃO.  ART.  36,  §  ÚNICO,  DA  LEI  8.112/90.  PROFESSORA DE
UNIVERSIDADE  FEDERAL.  DIREITO  DE  SER  REMOVIDA  À  OUTRA
UNIVERSIDADE FEDERAL PARA ACOMPANHAR CÔNJUGE, SERVIDOR PÚBLICO
FEDERAL,  REMOVIDO  POR MOTIVO  DE SAÚDE.  1.  O  cargo  de  professora  de
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Universidade Federal pode e deve ser interpretado, ainda que unicamente para fins de
aplicação  do  art.  36,  §  2º,  da  Lei  nº  8.112/90,  como pertencente  a  um  quadro  de
professores federais, vinculado ao Ministério da Educação. 2. Por outro lado, se fosse
impedida  a  remoção da Professora por se  tratarem as  Universidades  de  autarquias
autônomas, a norma do art. 36, § 2º, da Lei nº 8.112/90 restaria inócua para diversos
servidores  federais  que  estivessem  vinculados  a  algum  órgão  federal  sem
correspondência  em  outra  localidade.  Tome-se  por  conta,  ainda,  que  o  cargo  de
professora  de  Universidade  Federal,  certamente  pode  ser  exercido  em  qualquer
Universidade Federal do País. 3. É de se observar que, ainda que não se queira dar a
referida  interpretação  à  norma,  o  art.  226  da  Constituição  Federal  determina  a
proteção à família, artigo este que interpretado em consonância com as demais normas
federais aplicáveis à hipótese, demonstra ser irrazoável que se impeça uma servidora
pública  federal,  concursada,  ocupante  de  cargo  existente  em  diversas  cidades
brasileiras,  de  acompanhar  seu  cônjuge,  servidor  público,  que,  por  motivos
de saúde,  foi  transferido para  uma destas  cidades.  4.  Direito  da  Professora  de  ser
removida,  da  Universidade  Federal  do  Amazonas  para  a  Universidade  Federal
Fluminense, em razão da transferência de seu cônjuge, por motivos de saúde, para o
Rio de Janeiro. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AAResp, 199900203283, Sexta
Turma, Relatora Maria Thereza de Assis Moura, D.E. 07/04/2007)

(...)"

Em conclusão,  a  remoção  por  motivo  de  saúde de  dependente  é  direito  do
servidor,  e,  no  caso  em  tela,  a  despeito  da  pequena  distância  entra  a  lotação  atual  e  o
domicílio da autora, fato sopesado pela junta médica, há imperativa necessidade da autora se
mudar de Camboriú para Itajaí porque "o tratamento [de sua mãe] não pode ser realizado na
localidade atual de exercício do servidor, devendo este ser removido para outra localidade",
conforme perícia administrativa.

Logo, o pedido da autora merece provimento.

Tutela de urgência

Dispõe o artigo 300 do CPC que "A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo".

A probabilidade do direito restou amplamente comprovada tendo em conta o
acolhimento do pedido inicial.

Há perigo de dano haja vista o problema de saúde da genitora da autora que
necessita de seu acompanhamento.

Diante desse quadro, procede o pedido liminar.
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3. DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  julgo  procedentes  os  pedidos  e  extingo  o  processo  com
resolução  de  mérito,  com  base  no  artigo  487,  I  do  CPC,  para  o  fim  de  determinar  ao
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA CATARINENSE –
IFC, campus de Camboriú/SC, que promova a remoção da autora para o campus de Itajaí do
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA – IFSC, nos termos da fundamentação.

Defiro o  pedido de tutela  de urgência e  determino que a  ré  promova a
remoção  da  servidora  no  prazo  máximo  de  30  dias  contados  da  intimação  desta
sentença, sob pena de aplicação de multa diária.

Sem custas e sem honorários nesta instância.

Havendo  interposição  de  recurso,  com  o  oferecimento  das  contrarrazões  ou
decurso do respectivo prazo, remetam-se os autos à Turma Recursal.

Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Documento eletrônico assinado por TIAGO DO CARMO MARTINS, Juiz Federal, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da
autenticidade do documento  está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 720003241214v19 e do código CRC 3b2bd44f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): TIAGO DO CARMO MARTINS
Data e Hora: 5/3/2018, às 13:29:6

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária de Santa Catarina
3ª Vara Federal de Itajaí
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