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E M E N T A 

 
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 
DISTRITAL. EXERCÍCIO PROVISÓRIO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. 
DESLOCAMENTO PROVISÓRIO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. 
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. LC 840/11. 
1 – De acordo com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, não há 
direito adquirido a regime jurídico. Assim, o servidor público que manifesta seu 
interesse em usufruir licença para exercício temporário em outra unidade da 
Federação após a égide da Lei Complementar Distrital nº 840/2011, está sujeito 
aos seus ditames e não mais ao disposto na Lei Federal nº 8.112/90. 
2 – Não mais se impõe à Administração Pública do Distrito Federal o deferimento 
de exercício provisório de seus servidores em outro Estado da Federação no caso 
de deslocamento de cônjuge que também seja servidor público, porquanto o 
afastamento para servir em outro órgão ou entidade se dará fora das hipóteses 
expressamente previstas apenas em caráter excepcional, ou seja, a critério da 
Administração e em face do interesse público envolvido (Art. 152, §3º, da LC 
840/11).   
3 – Se o pleito do servidor público distrital não se amolda às hipóteses em que o 
ônus caberia ao órgão cedente, mostra-se correto o seu indeferimento, de acordo 
com o Art. 154, da LC 840/11. 
4 – Segurança denegada. 
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A C Ó R D Ã O 

 
Acordam os Desembargadores do CONSELHO 

ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CRUZ 
MACEDO - Relator, JOÃO EGMONT, MARIO MACHADO, SÉRGIO 
BITTENCOURT, LECIR MANOEL DA LUZ, ROMEU GONZAGA NEIVA, 
CARMELITA BRASIL, J.J. COSTA CARVALHO, SANDRA DE SANTIS, ANA 
MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, JAIR SOARES, VERA ANDRIGHI, 
MARIO-ZAM BELMIRO, GEORGE LOPES LEITE - Vogais, sob a presidência do 
Desembargador DÁCIO VIEIRA, em DENEGAR A ORDEM, UNÂNIME, de 
acordo com ata do julgamento e notas taquigráficas. 

 
Brasília (DF), 28 de maio de 2013. 

 
 

Desembargador CRUZ MACEDO 
Relator  



MSG 2012 00 2 023778-6 

733847 

Gabinete Desembargador Cruz Macedo - 3 

 

                       R E L A T Ó R I O 

 
Trata-se de Mandado de Segurança cumulado com 

pedido de provimento jurisdicional liminar impetrado por ZELY VASCONCELOS 

LIMA contra ato indigitado coator que imputa ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido da impetrante, 

servidora pública do Distrito Federal, de licença para exercício temporário em 

unidade regional do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária), acompanhando seu cônjuge, servidor público desta autarquia federal. 

Em suma, a impetrante afirma que em dezembro de 

2011 seu cônjuge foi removido ex officio, para exercer suas atribuições no estado 

da Paraíba. Informa que no momento da remoção, o seu direito à licença para 

exercício temporário encontrava respaldo no Artigo 84, §2º, da Lei nº 8.112/90, 

aplicada no âmbito do Distrito Federal por força da Lei Distrital nº 197/91.  

Sustenta, ainda, que a Lei Complementar Distrital nº 

840/2011 não revogou o direito à licença pleiteada, porquanto o §3º do Artigo 152 

dispõe que, em caráter excepcional, pode ser autorizada cessão e requisição fora 

das hipóteses previstas neste artigo e no artigo 154. 

O Secretário de Estado de Governo do DF apresentou 

informações às fls. 151/160, em que aduz, como preliminares, a carência de ação 

e a inadequação da via eleita, por ausência de direito líquido e certo e por 

necessidade de dilação probatória.  

No mérito, afirma que a Lei Complementar Distrital nº 

             que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do 

Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais    não autoriza o 

deferimento do pleito da impetrante e que, mesmo quando da vigência da 

legislação já revogada ao tempo do pleito administrativo, o exercício provisório do 

cargo em outra unidade da Federação enquadrava-se como ato discricionário, 

dependente da análise dos critérios de oportunidade e conveniência por parte da 

Administração. 

Por meio da decisão de fls. 194/195, indeferi a liminar 

pleiteada. 
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A douta Procuradoria-Geral de Justiça ofertou o 

parecer de fls. 207/212, pugnando pelo conhecimento e pela denegação da 

segurança, pois afirma que na data do requerimento formulado pela impetrante a 

Lei Complementar Distrital nº 840/2011 já estava em vigor e que esta norma não 

autoriza a licença para exercício temporário em outra unidade da federação no 

caso de deslocamento provisório de cônjuge. 

Às fls. 203/204, o Distrito Federal requereu sua 

admissão no polo passivo do feito e pleiteou a denegação da segurança, por 

ausência de direito líquido e certo. 

À fl. 218, deferi o pedido de assistência litisconsorcial 

formulado pelo Distrito Federal. 

É o relatório. 
 
 
 
 

           V O T O S 

 
 
O Senhor Desembargador CRUZ MACEDO – Relator 

Haja vista a presença dos pressupostos legais e 

constitucionais, conheço da ação mandamental. 

A autoridade apontada como coatora suscita 

como preliminares a inadequação da via eleita e a carência de ação, sustentando 

a ausência de comprovação imediata do direito líquido e certo da Impetrante e a 

necessidade de dilação probatória. 

Tenho que razão não lhe assiste. 

O mandado de segurança é ação que não admite 

dilação probatória, razão pela qual o direito líquido e certo alegado deve estar 

demonstrado de plano. 

No presente caso, entendo que os fatos 

legitimadores do direito invocado estão satisfatoriamente demonstrados na peça 

vestibular, sendo certo que há prova pré-constituída, uma vez que a impetrante 

comprovou o deslocamento provisório de seu cônjuge para outra unidade da 
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federação, bem como o indeferimento do seu pedido de licença para exercício 

temporário. 

Não há falar, portanto, em carência da ação 

mandamental. 

Dessa forma, rejeito a preliminar de inadequação 

da via eleita, porquanto não vislumbro a necessidade de dilação probatória para a 

resolução da controvérsia. 

Passo ao exame do mérito. 

A impetrante, servidora pública do Distrito 

Federal, teve indeferido seu pedido de licença para exercício temporário em 

unidade regional do INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária), acompanhando seu cônjuge, servidor público desta autarquia federal. 

Da leitura dos autos, percebo que o cônjuge da 

impetrante, em dezembro de 2011, foi removido ex officio, para exercer suas 

atribuições no estado da Paraíba. 

Em abril de 2012 (fls. 80/81), já sob a égide da Lei 

Complementar Distrital nº 840/2011, a impetrante requereu administrativamente 

que lhe fosse concedida licença para exercício temporário na unidade regional do 

INCRA da Paraíba. 

Nesse contexto, conforme parecer apresentado 

pelo ilustre membro do Ministério Público do Distrito Federal, quando do 

requerimento apresentado pela impetrante não mais se aplicava no âmbito do 

Distrito Federal as disposições contidas na Lei Federal nº 8.112/90, eis que a 

vigência da Lei Complementar Distrital nº 840/2011, que dispõe sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das 

fundações públicas distritais, teve início em janeiro de 2012. 

Ademais, sob previsão expressa (Art. 294),foram 

revogadas as disposições em contrário, deixando de ser aplicadas, no Distrito 

Federal, a Lei federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a Lei federal nº 

8.647, de 13 de abril de 1993. 

Sob tal prisma, não se mostra possível a 

incidência do Art. 84, §2º, da Lei nº 8.112/90 na presente hipótese. 
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Inclusive, de acordo com a jurisprudência pacífica 

do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico: STF, RE 

346655/PR, Min. Rel. Moreira Alves, Primeira Turma; AI 833080 AgR, Relator 

Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma. Assim, o servidor público que manifesta 

seu interesse em usufruir licença para exercício temporário em outra unidade da 

Federação após a égide da Lei Complementar Distrital nº 840/2011, está sujeito 

aos seus ditames e não mais ao disposto na Lei Federal nº 8.112/90. 

Desse modo, o ato administrativo impugnado 

observou o disposto no Art. 6º, caput e §2º, da Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro. 

Quanto ao novo regramento constante na Lei 

Complementar Distrital nº 840/2011, eis a previsão dos Arts. 133 e 152, inverbis: 

 “Art. 133.Pode ser concedida licença ao servidor 

estável para acompanhar cônjuge ou companheiro que for deslocado para:  

I – trabalhar em localidade situada fora da Região 

Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e Entorno – RIDE;  

II – exercer mandato eletivo em Estado ou 

Município não compreendido na RIDE.  

§ 1º A licença é por prazo de até cinco anos e 

sem remuneração ou subsídio.  

§ 2º A manutenção do vínculo conjugal deve ser 

comprovada anualmente, sob pena de cancelamento da licença.  

(...) 

Art. 152. Desde que não haja prejuízo para o 

serviço, o servidor efetivo pode ser cedido a outro órgão ou entidade dos Poderes 

do Distrito Federal, da União, dos Estados ou dos Municípios, para o exercício de:  

I – emprego ou cargo em comissão ou função de 

confiança, cuja remuneração ou subsídio seja superior a:  

a) um décimo do subsídio de Secretário de 

Estado no caso do Distrito Federal;  

b) um quinto do subsídio de Secretário de Estado 

nos demais casos;  
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II – cargos integrantes da Governadoria ou Vice-

Governadoria do Distrito Federal ou da Casa Civil e do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República;  

III – cargo em comissão ou função de confiança 

em gabinete de Deputado Federal ou Senador da República integrante da 

bancada do Distrito Federal;  

IV – cargo em comissão ou função de confiança 

de Secretário Municipal nos Municípios que constituem a RIDE;  

V – cargo em comissão ou função de confiança, 

nas áreas correlatas da União, de servidores das áreas de saúde, educação ou 

segurança pública.  

§ 1º À cessão de servidor do Poder Executivo 

para órgão do Poder Legislativo aplica-se o seguinte:  

I – no caso da Câmara Legislativa, podem ser 

cedidos até cinco servidores por Gabinete Parlamentar;  

II – no caso do Congresso Nacional, podem ser 

cedidos até dois servidores por gabinete de Deputado Federal ou Senador da 

República eleito pelo Distrito Federal.  

§ 2º A cessão de servidor é autorizada pelo:  

I – Governador, no Poder Executivo;  

II – Presidente da Câmara Legislativa;  

III – Presidente do Tribunal de Contas.  

§ 3º Em caráter excepcional, pode ser autorizada 

cessão e requisição fora das hipóteses previstas neste artigo e no art. 154.  

§ 4º O servidor tem garantidos todos os direitos 

referentes ao exercício do cargo efetivo durante o período em que estiver cedido.” 

Nesse diapasão, da leitura integrada dos dois 

dispositivos supracitados, constato que alicença para acompanhar cônjuge ou 

companheiro será concedida por prazo de até cinco anos e sem remuneração ou 

subsídio. 

Portanto, não mais se impõe à Administração 

Pública do Distrito Federal o deferimento de exercício provisório de seus 
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servidores em outro Estado da Federação no caso de deslocamento de cônjuge 

que também seja servidor público, porquanto o afastamento para servir em outro 

órgão ou entidadese dará fora das hipóteses expressamente previstas apenas em 

caráter excepcional, ou seja, a critério da Administração e em face do interesse 

público envolvido (Art. 152, §3º, da LC 840/11).  

No caso da impetrante, o ato administrativo 

impugnado (fl. 28) encontra-se devidamente fundamentado justamente na falta de 

amparo legal que autorize o pleito. 

Ademais, registro que o INCRA concordou com o 

pedido de exercício provisório formulado pela imperante, mas com a ressalva de 

que não deveria haver ônus para a referida autarquia (fls. 77/78). Ou seja, a 

remuneração da impetrante deveria ser paga pelo Distrito Federal e não pela 

entidade cessionária, o que, mais uma vez, não encontra amparo na legislação 

distrital em vigor (Art. 154, da LC 840/11). 

Por derradeiro, ressalto que o novo regime 

jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das suas autarquias e 

fundações públicas, ao não repetir a redação conferida ao §2º do Art. 84 da Lei nº 

8.112/90, não violou o Art. 226 da Constituição Federal, pois além de ser matéria 

afeta à autonomia conferida aos Entes Públicos, a entidade familiar permanece 

protegida com a manutenção do direito à licença para acompanhar cônjuge, nos 

termos do Art. 133 da LC 840/11. 

DISPOSITIVO 

Fundado nessas considerações, DENEGO A 

SEGURANÇA pleiteada. 

Sem custas nem honorários advocatícios. 

É como voto. 

  

 

O Senhor Desembargador JOÃO EGMONT – Vogal 

 

Acompanho o eminente Relator, Senhor 

Presidente. 
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O Senhor Desembargador MARIO MACHADO – Vogal 

 

Também denego a ordem, Senhor Presidente. 

Aplica-se a legislação nova com vigência na data 

do requerimento. 

  

  

O Senhor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT – Vogal 

 

Senhor Presidente, também fiz algumas 

anotações que coincidem com a posição a que chegou o eminente Relator. Por 

fim, digo que não existe direito adquirido e que o regime jurídico é dos servidores 

locais da União. 

Assim, com esse acréscimo, acompanho o 

eminente Relator, denegando a ordem. 

  

 

O Senhor Desembargador LECIR MANOEL DA LUZ – Vogal 

 

Senhor Presidente, acompanho o eminente 

Relator. 

  

O Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA – Vogal 

 

Senhor Presidente, também acompanho o 

eminente Relator. 

  

A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL – Vogal 
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Senhor Presidente, acompanho o eminente 

Relator. 

  

  

O Senhor Desembargador J. J. COSTA CARVALHO – Vogal 

 

Eminente Presidente, acompanho o eminente 

Relator. 

  

A Senhora Desembargadora SANDRA DE SANTIS – Vogal 

 

Acompanho o eminente Relator. 

 

  

A Senhora Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE – Vogal 

 

Acompanho o eminente Relator, Senhor 

Presidente. 

  

 

O Senhor Desembargador JAIR SOARES – Vogal 

                             

Senhor Presidente, a Lei 8.112, de 11 de 

dezembro de 1990, assegura ao servidor remoção para acompanhar o cônjuge, 

removido para órgão de outra unidade da Federação. 

Referida lei era aplicável no âmbito do Distrito 

Federal por força da Lei 197, de 4 de dezembro de 1991. Ocorre que o Distrito 

Federal editou a LC 840, de 23 de dezembro de 2011, que dispõe sobre o regime 

jurídico de seus servidores. 

Essa lei não contemplou tal afastamento, que até 

então era assegurado ao servidor do DF por força da Lei 8.112/90. 
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Não tendo a servidora sido removida naquela 

época, não há mais o direito a a remoção. 

 Com essas ligeiras considerações, acompanho o 

eminente Relator. 

  

A Senhora Desembargadora VERA ANDRIGHI – Vogal 

 

Acompanho o eminente Relator. 

  

 

O Senhor Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO – Vogal 

 

Acompanho o eminente Relator. 

 

  

O Senhor Desembargador GEORGE LOPES LEITE – Vogal 

 

Acompanho o eminente Relator. 

  

  

D E C I S Ã O 

  

 

Afastadas as preliminares, denegada a ordem, 

nos termos do voto do eminente Relator. Unânime. 


