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Busca o impetrante, servidor público federal, a concessão de segurança para ver 
assegurado o direito de participar de concurso de remoção, afastando−se a 
exigência de não ter sido punido com penalidade de advertência ou suspensão, 
respectivamente, nos três e cinco anos anteriores à publicação do Edital nº 2/2006. 
A Corte Especial deste Tribunal, em recente julgado, acerca de idêntica questão, 
assim pronunciou−se: 
"MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO DE REMOÇÃO. EDITAL N.º 03/2005 DO 
TRF DA 4.ª REGIÃO. SERVIDOR QUE JÁ SOFREU PUNIÇÃO. IMPEDIMENTO DE 
PARTICIPAR DO CONCURSO. IRRAZOABILIDADE DO ITEM DO EDITAL. 
SEGURANÇA CONCEDIDA. 
Se a própria Administração optou por disponibilizar os claros de lotação, de modo a 
melhor distribuir os servidores integrantes do quadro, e, conseqüentemente, obter 
maior eficiência no serviço público, através deste instituto, deve fazê−lo da forma 
mais isonômica possível. Deve pôr a disposição as vagas existentes para 
concorrência entre os servidores, estabelecendo regras gerais que regerão o 
certame. 
Nenhum prejuízo decorre para a Administração em remover servidor que já sofreu 
punição, se a penalidade tiver sido cumprida, pois uma vez advertido ou suspenso o 
servidor, permanecerá nos quadros de pessoal do Tribunal, pouco importando se na 
Subseção de origem ou na Subseção para onde pretende remover−se. 
Se a remoção não pode ser utilizada como forma de punição, igualmente não 
poderá ser impedida, também como forma de punição. Se o servidor foi punido e já 
cumpriu a punição imposta, não pode novamente ser atingido por outra punição, 
ficando impossibilitado de participar de concurso de remoção. 
(MS nº 20050401048494−0/RS, TRF4, Corte Especial, Rel. Maria de Fátima Freitas 
Labarrère, unânime, DJU 01/02/2006) A reforçar tal entendimento, o Ministério 
Público Federal, no parecer de fls. 34/38, assenta: 
(...) 
Na hipótese versada, verifica−se que a restrição contida no item 2.1.2 do 
instrumento convocatório do concurso de remoção desatende aos postulados da 
isonomia e da finalidade, na medida em que se reveste de fins punitivos, impedindo 
a disputa igualitária entre os pretendentes. 
Com efeito, a remoção é o instituto que permite o deslocamento de servidor, com 
ou sem alteração de sede, tendo por finalidade a melhor distribuição dos 
funcionários dentro do quadro e o atingimento da máxima eficiência no serviço 
público. Não se reveste, portanto, de caráter sancionatório, já que as hipóteses de 
infração disciplinar em que pode incorrer o servidor encontram−se tipificadas nos 



arts. 116 e 117 da Lei nº 8.112/90, estando as respectivas sanções taxativamente 
previstas no art. 127 do mesmo diploma legal que 
assim dispõe: 
" A r t . 1 2 7 . S ã o 
p e n a l i d a d e s 
disciplinares: 
I − 
advertência; 
I I − 
suspensão; 
I I I − 
demissão; 
IV − cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade; 
V − destituição de 
cargo em comissão; 
V I − d e s t i t u i ç ã o d e 
função comissionada." 
Atente−se que o rol acima não inclui a remoção, tampouco a sua vedação, como 
formas de sanção aplicáveis ao servidor, não sendo dado ao administrador, pois, 
utilizá−las como esse propósito, criando fator de discriminatório não previsto em 
lei. 
Nesse sentido de lembrar a orientação jurisprudencial há muito consolidada na 
Súmula nº 19 do Supremo Tribunal Federal, que veda a possibilidade de "bis in 
idem". Eis o teor do enunciado: 
"Súmula nº 19 − É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no 
mesmo processo em que se fundou a primeira." 
Ademais, da possibilidade de remoção de servidor que sofreu penalidade de 
advertência nos últimos três anos não decorre qualquer prejuízo à Administração, 
tendo em vista que o mesmo continuará integrando o seu quadro funcional." 
(...) Reconheço, pois, o direito líquido e certo do impetrante a concorrer à vaga 
ofertada no aludido concurso de remoção em igualdade de condições com os 
demais pretendentes. 
Ante o exposto, concedo a segurança requerida. 
É o voto. 
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