
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9.119/2009

RELATÓRIO

Trata-se de recurso com pedido de efeito suspensivo formulado pelo servidor

Edmilson Barbosa Ferreira, Analista Judiciário, da Seção Judiciária de Roraima, contra

decisão do Juiz Federal Diretor do Foro, em exercício naquela Seccional, Dr. Atanair

Nasser Ribeiro Lopes, que lhe indeferiu a concessão de licença para tratamento da,

própria saúde, no período de dezembro/2007 a janeiro/2008. <

Em prol da pretensão o recorrente áduz, em síntese:

- que vem sofrendo desgaste emocional, funcional, familiar e danos morais por "ato

manifestamente ilegal" praticado pelo Diretor do Foro/RR, que não homologou licenças

que lhe foram concedidas pelo médico perito da Seccional, nos dias 3 a 4/12/2007 (fls.

34/36), 12 a 19/12/2007 (fls. 37/38), 05/01 a 11/01/2008 (fls. 39/40) e 14/01 a 23/01/2008

9fls. 41/42);

- que a conduta administrativa do Diretor do Foro é injustificável, ilegal e repetida, o

que caracteriza implacável perseguição institucionalizada;

- que as licenças médicas em questão são decorrentes de acentuado estado de

stress, decorrente do ato administrativo do Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes. j

Dessa maneira requer a nulidade da decisão que indeferiu a concessão da licença

nos mencionados períodos e a apreciação dos pedidos de licença médica pelo Juiz

Federal Diretor do Foro Roraima (titular), Dr. Francisco Renato Codevila; que a

Presidência desta Corte declare impedido o Juiz Federal Atanair Nasser Ribeiro Lopes

para decidir toda e qualquer questão referente aos interesses funcionais do recorrente.

É o relatório.

Desembargador Federal

/ Relator
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VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO

(RELATOR):

O servidor Edmilson Barbosa Ferreira Júnior, Analista Judiciário da Seção judiciária

de Roraima, manifesta inconformismo com a decisão do então Juiz Federal Diretor do

Foro, Dr. Atanair Nasser Ribeiro Lopes, que não homologou suas licenças para

tratamento de saúde nos períodos de 12 a 19/12/2007, 05 a 11/01/2008 e 14 a

23/01/2008.

Alega tratar-se de ato ilegal e de perseguição institucionalizada por parte daquela

autoridade.

Da análise da documentação contida nos autos, verifica-se que as licenças

referem-se a atestados médicos encaminhados via fax pelo recorrente, que se encontrava

fora da Seccional (Estado da Paraíba).

A supervisora do Pró-Social em Roraima certifica à f 1.145 (vol. l) que, no caso de o

servidor encontrar-se fora do Estado de Roraima e apresentar licença médica de curto

período, a orientação da SEBES/RR é no sentido de se exigir do servidor todos os

exames realizados para avaliação pelo perito da Seccional (fls. 145/146).

No caso em tela, resta demonstrado que os atestados firmados por médico

particular foram homologados pelo perito da Seccional sem a presença do interessado

(recorrente) para que fosse examinado, e foram enviados via fax sem data (fls. 92 e

122/123).

Ademais foi solicitada a manifestação do servidor que confirmou que não apôs as

datas nos requerimentos apresentados.

Dessa maneira verifica-se que o argumento do servidor quanto a estar sendo

vítima de "perseguição institucional" deve ser refutado, haja vista que lhe foi dada

oportunidade de esclarecer os fatos.
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As informações constantes dos autos, solicitadas pelo Diretor do Foro à empresa

aérea TAM, quanto à viagem do servidor à Paraíba, cujo bilhete foi adquirido com

antecedência , somente corroboram a decisão final do Diretor do Foro pela não

homologação dos atestados.

O servidor foi cientificado da decisão para eventual recurso em atendimento ao

princípio da legalidade e publicidade (fls. 121/124).

Para melhor aclarar a situação, destaco aqui trechos dos despachos do Sr. Diretor

do Foro:

"Como ponderei antes, no que tange ao mérito, não comungo,
a princípio, do parecer da ilustrada Assessoria Jurídica, eis que os
fatos são extremamente estranhos, o perito não avaliou em todos os
casos o servidor, os requerimentos aparecem não se sabe como e,
ao que tudo indica, o servidor viajou pelo estado da Paraíba.
Registre-se que o perito da Seccional não pode e não deve ser um
mero homologador de atestados privados.

Nesse contexto, homologo apenas os afastamentos de dois
dias (03 e 04 de dezembro de 2007), eis que os mesmos foram
autorizados pelo próprio médico perito da Seccional, nos termos dos
atestados de fls. 35 e 38. Deixo de homologar os demais, já que o
servidor não compareceu à perícia na Seccional ou no local onde se
encontrava, sendo que viajou para fora do estado supostamente
doente".

Impende verificar, ainda, que a administração pode solicitar a inspeção médica do

servidor que apresentar índices de lesões orgânicas ou funcional, nos termos do art. 206

da Lei 8.112/90, sendo que, no caso em tela, o servidor foi devidamente cientificado e não

compareceu à perícia médica, sem apresentar justificativa.

Destaco aqui o art. 130, §1° da Lei 8112/90, verbis:

Art. 130. A suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com

advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a

penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.

§ 1B Será punido com suspensão de até 15 (quinze) dias o servidor que,

injustificadamente, recusar-se a ser submetido a inspeção médica determinada pela

autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a

determinação.

Conforme se vê, a decisão do Sr. Diretor do foro está devidamente justificada, em

atendimento ao princípio da legalidade que rege a administração pública (CF, art. 37,
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capuf) e no uso da competência que lhe foi atribuída na rés. N. 79/CJF, de 19/11/2009,

art. 4°, inciso l, alínea j:

Art. 4° - Incumbe ao Diretor do Foro:

l - na área de recursos humanos:

(...)

j) conceder os benefícios de auxílio natalidade, salário-família, licença para

tratamento de saúde (grifei).

Em face do exposto, conclui-se que o recorrente não apresentou fatos novos ou

provas capazes de alterar a decisão do Juiz Federal Diretor do Foro, à época, não

merecendo prosperar o recurso, ficando mantida a decisão inicial.

Por oportuno, recomendo à Administração do tribunal que promova estudos pelas

áreas técnicas (recursos humanos e SECBE) no sentido de elaborar norma com vistas a

regulamentar e fixar critérios para a realização de perícias médicas no Tribunal Regional

Federal e nas Seccionais vinculadas, de modo a evitar a ocorrência de controvérsias na

concessão de licenças médicas e outros procedimentos que envolvam o

afastamento/deslocamento de servidores por motivo de saúde.

Nego provimento ao recurso.

É o voto.

Brasília-DF, 08 de abril de 2016.

Deserpbargador Federal

Relator
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RELATOR(A) : EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL NEUZA ALVES
INTERESSADO : EDMILSON BARBOSA FERREIRA JÚNIOR
ASSUNTO: : NULIDADE DE INDEFERIMENTO DE LICENÇA MÉDICA

EMENTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA MÉDICA.
INDEFERIMENTO POR DIRETOR DE FORO. ATESTADOS MÉDICOS LEGÍTIMOS.
HOMOLOGAÇÃO DO PERITO OFICIAL. NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU A
LICENÇA MÉDICA. DEFERIMENTO DO PLEITO.

1. Trata-se de processo em que se requer a nulidade da decisão do então Diretor do

Foro da Seção Judiciária de Roraima, que indeferiu a concessão de licença médica.

2. No caso, o atestado médico emitido e homologado pela Seção Judiciária de

Roraima, para o período de 8 (oito) dias, a partir de 12 de dezembro, a licença de 7

(sete) dias, iniciada em 7 de janeiro e também homologada pela referida Seção

Judiciária, além daquelas fornecidas pelo Hospital Escola da Fundação Assistencial

da Paraíba e pela Casa de Saúde e Maternidade São Francisco, para o período de

10 (dez) dias, comprovam a incapacidade do servidor para o cumprimento da

jornada laborai nesse intervalo de tempo.

3. Assim, documentos médicos legítimos que atestam a doença do servidor são hábeis

para justificar seu afastamento do trabalho, não podendo ser desconsiderados sem a

comprovação da falsidade.

4. Recurso provido para anular a decisão que indeferiu a concessão de licença médica.

Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1a

Região, por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Brasília/DF, 8 de abril de 2016.

Desembargadoj^ Federal NEUZA ALVES
telatora
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