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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

ACÓRDÃO

RECURSO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO N°.
0001788-52.2014.4.01.8000

RECORRENTE: LÍVIA AMARAL FLORES

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. LEI 8.112, DE 11 DE
DEZEMBRO DE 1990, ARTIGO 36, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, ALÍNEA "B".
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. RESOLUÇÃO 3/2008.
1. Embora se cuide de caso limítrofe, na medida em que o afastamento da servidora do domicílio na cidade
de Vitória da Conquista (BA), onde vivia com sua genitora, para assumir o cargo de que é titular na
Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas (BA), tenha contribuído para o agravamento do preexistente
quadro de saúde desta, o laudo médico pericial, inicial e complementar, se fez categórico no sentido de que
esse agravamento também decorreu de evolução típica do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico, deixando
claro, ainda, que uma eventual mudança da enferma para o local de lotação de sua filha será prejudicial ao
tratamento da doença.
2. Presença, no caso, dos requisitos legais e regulamentares que conferem à servidora o direito potestativo à
remoção pretendida.
3. Recurso provido.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Conselho de Administração do TRF da 1a Região - 07/04/2016.

CARLOS MOREIRA ALVES

Relator
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal,
em 10/08/2016, às 10:00 (horário de Brasília), conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl .jus.br/portaltrfl
] /servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 2619466 e o código CRC

4B4C657B.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trfl.jus.br
0001788-52.2014.4.01.8000 2619466v3

2 de 2 10/08/2016 11:14



SEI /TRF1 - 1966753 - Relatório :: https://sei.trfl.jus.br/sei/controlador.php?acao:izdocumento_imprim...

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

RELATÓRIO

O Exm°. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator:

(Corregedor Regional)

Trata-se de recurso por meio do qual Lívia Amaral Flores, Técnica Judiciária -
Área Administrativa, lotada na Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia,
pretende a reforma de r. decisão do insigne Desembargador Federal Presidente desta Corte, que
indeferiu pedido de remoção sustentado em motivo de saúde, por entender Sua Excelência que não
houve atendimento ao disposto no artigo 36 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em
combinação com o disposto no artigo 29 da Resolução 3, de 10 de março de 2008. do Conselho da
Justiça Federal.

Argumenta, em síntese, que sua genitora foi acometida de acidente vascular
cerebral do qual resultaram seqüelas como convulsões, epilepsia, quadros de confusão mental e
crises de ausência, depressão, síndrome do pânico e problemas cardiológicos, e que em abril de
2014 foi nomeada e assumiu o cargo de técnico judiciário, área administrativa, na Subseção
Judiciária de Teixeira de Freitas, por dele necessitar principalmente para poder custear o
tratamento médico e as despesas de sua mãe e seu irmão menor de idade, diante da inexistência de
outro dependente legal ou familiar com possibilidade de lhes prover assistência material e
financeira.

Diz, outrossim, que foi emitido laudo médico respondendo aos quesitos
formulados e, nele, ficou claro que a circunstância de não residir no mesmo local de sua genitora
traz prejuízos à saúde desta, por ser imprescindível sua presença para autorização de
procedimentos, exames, internações, transporte para hospitais e acompanhamentos em consultas
médicas, sendo certo, ainda, que o agravamento da doença decorreu de circunstâncias alheias à
sua vontade, pois após sua mudança da cidade de Vitória da Conquista, houve piora considerável
do estado de saúde da doente, com transformação da depressão moderada em profunda, quadros
de ausência seguidas de tentativas de suicídio e maior freqüência das crises convulsivas.

Acentua que a junta médica confirmou a evolução da doença e o agravamento
desta foi reconhecido pela decisão recorrida, não coadunando o indeferimento do pleito com os
critérios objetivos estabelecidos para a remoção, assim a comprovação do direito por junta médica
oficial e a comprovada dependência financeira, registrada nos assentamentos funcionais. Assevera
que os quesitos I a V se interligam, reforçando a resposta ao de n°. 2 ser a cidade de Vitória da
Conquista o local mais adequado para realização do tratamento, e que a ausência de participação
de médico especialista na avaliação não pode ser questionada pelo Tribunal, na medida em que o
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servidor em nada interfere na composição do grupo de profissionais designados para tal fim.

Após manifestação da Divisão de Legislação de Pessoal, os autos foram
distribuídos a mim neste eg. Conselho de Administração, sobrevindo determinação de juntada de
documentos complementares e conversão do julgamento em diligência, para esclarecimentos
sobre a resposta dada ao quesito 3, especificando-se em que consistiu a evolução típica da
enfermidade e em que intensidade contribuiu para seu agravamento o só fato da mudança da
servidora para assumir o cargo na Justiça Federal.

Cumprida a diligência, com esclarecimento pela junta médica de que "o
agravamento da doença que acomete a genitora da servidora do processo em tela faz parte da
evolução clínica da paciente que sofre AVC Isquêmico, ou seja, é própria da doença em questão,
além de colocar a paciente em fator de risco iminente para outro AVC, mesmo em tratamento
adequado", trago o recurso à deliberação do órgão colegiado.

E o relatório.
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Çâll ^ I D°cumento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1a Região, em 07/04/2016, às 13:06 (horário de Brasília), conforme art.
l°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl jus.br/portaltrfl
/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador 1966753 e o código CRC
A7491C29. l
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO

VOTO

O Exm°. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator;

(Corregedor Regional)

A remoção por motivo de saúde do funcionário público federal,
independentemente do interesse da administração a que serve, encontra, no âmbito da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus da jurisdição, com eficácia vinculante a seus órgãos
administrativos, disciplina regulamentar na Resolução n°. 3/2008 - CJF, a qual estabelece, naquilo
quanto interessa ao caso ora sob apreciação:

ar t. 27. A remoção dar-se-á:

III — a pedido, para outra localidade, independente do 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 desde que não seja doença preexistente à posse, ressalvado o disposto no art.29, § 1°, desta
Resolução.

art. 29. O laudo médico, emitido por junta médica, com participação de especialista na área da
doença alegada, é indispensável à análise do pedido de remoção com base na alínea "b", do inciso
III, do art. 27, desta Resolução e deverá, necessariamente, atestar a doença que fundamenta o
pedido, bem como informar:

/- se a localidade onde reside o paciente é agravante de seu estado de saúde ou prejudicial à sua
recuperação;

II- se na localidade de lotação do servidor não há tratamento adequado;

III- se a doença é preexistente à lotação do servidor na localidade e, em caso positivo, se houve
evolução do quadro que justifique o pedido;

IV- se a mudança de domicílio pleiteada terá caráter temporário e, em caso positivo, a época de
nova avaliação.

. . . . . . . . . t - • • •
K - caso o servidor e seu cônjuge, companheiro ou dependente enfermo residam em localidades

distintas, a prejudicialidade para a saúde do paciente decorrente da mudança para a localidade de
lotação do servidor.

§ Io. Na hipótese de doença preexistente o pleito somente será deferido se tiver havido evolução
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do quadro que o justifique.

\

§ 2°. O laudo médico deverá ser conclusivo quanto à necessidade da mudança pretendida.

§ 3°. A Administração poderá indicar outra localidade que satisfaça as necessidades de saúde do
servidor".

Como se vê, para que a remoção por motivo de saúde possa ser oposta como
direito potestativo do servidor, ainda quando contrarie o interesse coletivo que o serviço público
encerra, é necessário que não seja a doença preexistente à investidura no cargo e, mesmo quando
isso ocorra, que não haja na localidade de lotação tratamento adequado e seja o local agravante do
estado de saúde ou prejudicial à recuperação do serventuário ou de seu dependente legal. E a razão
de ser de tais requisitos é óbvia: remoção nessas circunstâncias é medida excepcional e só deverá
ser efetivada se para ela não concorrerem atitudes do servidor e, de igual forma, não for possível
que sua saúde ou a do dependente legal venha a ser cuidada na própria localidade onde se faz
necessária a prestação dos serviços a seu cargo.

Os fatos que permeiam a pretensão estão bem retratados nos documentos
juntados aos autos e no requerimento de remoção formulado pela servidora, ora recorrente, deles
podendo se extrair que a mesma trabalhava na cidade de Vitória da Conquista (BA), onde residia
com seu irmão e sua mãe. tendo esta sido acometida por acidente vascular cerebral em 12 de
fevereiro de 2013, determinante de internação hospitalar, inclusive em Unidade de Terapia
Intensiva, durante quinze dias, já resultando do episódio, com quadro definitivo, "seqüelas na
memória de fixação, quadros de confusão mental e ausência, crises convulsivas, depressão com
tendência suicida e síndrome do pânico". Sem embargo da gravidade da doença e de suas
conseqüências na saúde da genitora da ora recorrente, esta, em virtude da superveniente nomeação
para o cargo de que é titular na Justiça Federal desta 1a Região, ainda assim o assumiu em 3 de
abril de 2014, mudou de domicílio nas circunstâncias apontadas no relatório e, na seqüência, em 5
de junho daquele ano, assim dois meses depois, formulou pedido de remoção com base nas
condições de saúde da dependente legal, que deixara na cidade de onde se mudara.

Todos os documentos que instruíram o requerimento remontavam ou se
reportavam ao epi sódio de fevereiro de 2013, inclusive relatório médico subscrito por
neurologista, datado de 3 de junho de 2014, indicando, no entanto, sem precisar datas, a evolução
do quadro clínico "com epilepsia sintomática apresentando crises parciais complexas e eventos
da mioclonia associado à disfunção na atenção e memória de fixação". E declaração do Hospital
Samur, com data de 23 de maio de 2014, indicava o atendimento, em pronto socorro, da genitora
da serventuária, no anterior dia 02.

O indeferimento da pretensão, mediante acolhida dos fundamentos
desenvolvidos no parecer da DILEP/SECRE, decorreu do entendimento de que a servidora deu
causa ao fato de se encontrar residindo em localidade diversa da de sua genitora, de não ter
comprovação nos autos de que esta carece de assistência pessoal e familiar, de que o laudo da
junta médica não é claro sobre prejuízos ao tratamento na hipótese de mudança da enferma para a
cidade de Teixeira de Freitas, e de que não há ingerência da administração no tratamento de saúde.
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Assinalou, ainda, a circunstância de que a Junta Médica não contou com profissional especialista
em neurologia e em cardiologia.

J
Diante da resposta genérica de que se verificara agravamento da enfermidade

"por evolução típica, somando-se ao fato do afastamento da servidora quando ingressou na
Justiça Federal", do conteúdo decisório do ato impugnado, e de documentação juntada pela
servidora, a fim de demonstrar que o estado de saúde de sua mãe "vem se agravando
progressivamente, o que vem justificando seguidos internamentos em pronto-socorro", o
julgamento foi convertido em diligência, e laudo complementar da Junta Médica reafirmou "que o
agravamento da doença que acomete a genitora da servidora do processo em rela faz parte da
evolução clínica da paciente que sofre AVC Isquêmico, ou seja, é própria da doença em questão,
além de colocar a paciente em fator de risco iminente para outro AVC, mesmo em tratamento
adequado ".

Assim ponderados os fatos e equacionada a questão médica, tenho que, embora
se cuide de questão limítrofe, em que evidentemente o quadro de saúde da mãe da agora
recorrente tenha se agravado também em virtude do afastamento desta da residência em comum,
para a assunção do cargo público de que é titular, sem qualquer ingerência da administração
pública, o laudo médico, em sua versão inicial e complementar, é categórico ao afirmar que o
agravamento igualmente decorre de evolução típica da doença, fazendo enquadrada a hipótese no
parágrafo 1° do artigo 29 da Resolução n°. 3/2008, do eg. Conselho da Justiça Federal. Deixa
claro, ainda, com a resposta de que "o local onde a genitora da servidora reside deve ser
considerado como o local mais adequado para dar continuidade ao seu tratamento médico ", que
a mudança da doente para a cidade de Teixeira de Freitas será prejudicial a seu estado de saúde, de
modo que, a meu juízo, se fazem presentes os requisitos legais e regulamentares para a pretendida
remoção.

Assinalo, por fim, que embora não tenha a Junta Médica Oficial sido integrada
por neurologista ou cardiologista, a compondo psiquiatra, ortopedista e pneumologista/clínico
médico, tenho que tal circunstância não invalida o resultado da perícia, nem pode ser usado em
prejuízo do servidor.

Em tais condições, dou provimento ao recurso, para reconhecer à recorrente
direito à remoção requerida. Tendo em vista o entendimento administrativo de que movimentações
da espécie prendem o servidor ao cargo por ele ocupado na origem, ainda que exista vago na
localidade de destino, e são sempre, em princípio, temporárias, porque suscetíveis de reavaliações
posteriores, recomenda-se seja o caso acompanhado pela administração, inclusive no que diz com
a inscrição e participação da servidora no Processo Permanente de Remoção, até que possa vir a
ocupar vaga existente na Subseção Judiciária de Vitória da Conquista (BA) e, com isso, liberar
vaga na Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas (BA), fazendo cessar os incontornáveis
prejuízos que movimentações da espécie acarretam ao serviço, em virtude da interpretação que
lhes está sendo emprestada.

E como voto.
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1a Região, em 07/04/2016, às 13:11 (horário de Brasília), conforme art.
1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trfl .jus.br/portaltrfl.
/servicos/veriflca-processo.htm informando o código verificador 1966762 e o código CRG
CE629F83
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