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EMENTA

REMOÇÃO POR MOTIVO. DE SAÚDE. LÊ! N. 8.112/90. RESOLUÇÃO N. 03/2008,

EDITAL, CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA.

1. Conforme o laudo de perícia médica constante dos autos na cidade de Araguaína,

íocal de sua lotação existe tratamento adequado para tratar dos distúrbios de saúde da

requerente e "não pode ser considerada como causa de seus problemas de saúde e nem

corno fatorque se torna em empecilho a sua recuperação".

2. A servidora ao tomar posse em localidade diversa de sua origem tinha plena

consciência de que sua escolha implicaria em quebra do vínculo familiar.

3. Recurso improvido.

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração do TRF da 1a Região, por

unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator,

Brasíiia-DF, 08 de abri! de 2016,

DesemJ>rgador Federal Q

Relator
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RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL MÁRIO CÉSAR RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso interposto pela servidora ROSEMARY MARCONDES

ACCIOLY (0869529), Técnica Judiciária, da Subseção Judiciária de Araguaína/TO, em

face do indeferimento do seu pedido de remoção por motivo de saúde para a Seção

Judiciária do Tocantins, com fundamento no art. 36, parágrafo único, Ili, b e art, 196 caput

da Constituição Federal.

A recorrente informa que tomou posse na Subseção de Araguaína em

26/02/2014, onde passou afixar residência a partir dessa data, tendo se separado de seu

núcleo familiar em razão de seu marido e filhos terem permanecido em Palmas, sua

cidade de origem.

Aduz que seu cônjuge, servidor público da Receita Federal do Brasil, em

23/04/2014, requereu remoção para a cidade de Araguaína, pedido que foi indeferido.

Relata que a partir desse fato passou a apresentar vários problemas de saúde

que a levaram a procurar tratamento na cidade de Palmas por não existir, segundo ela,

médico psiquiatra credenciado do Pró-Social na cidade de Araguaína.

Pois bem, a Junta Médica Oficial da Seccional do Tocantins, que em sua

composição contou com a participação de uma médica psiquiatra e uma psicóloga,

avaliou a servidora e concluiu peio indeferimento da remoção, tendo em vista que: 1) na

localidade de lotação da servidora existe tratamento médico adequado às suas

patologias; 2) a cidade de Araguaína não tem relação com os seus distúrbios de saúde.

A Presidência desta Corte ao apreciar o pedido, com fulcro nas informações

prestadas pela unidade técnica da Secretaria de Recursos Humanos, indeferiu o pedido

de remoção, sob o fundamento de que a servidora não preenche os requisitos previstos

no art. 36, parágrafo único, inciso III, b, da Lei 8112/90 c/c o art, 27, inciso III, b da

Resolução 03/CJF, que regulamenta a matéria no âmbito da Justiça Federal do Primeiro e

Segundo Graus.
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A recorrente, em prol de sua pretensão, apresentou parecer médico não oficial, no

sentido de que é portadora de transtorno de adaptação, deixando evidente a relação do

sofrimento da servidora com a cisão do núcleo familiar, concluindo pela transferência da

servidora para a cidade de lotação do cônjuge (Palmas),

Inconformada, a requerente, agora representada por advogado, requereu o

encaminhamento do pleito a este Conselho de Administração, nos termos do art. 75 do

Regimento Interno do Tribunal, alegando que a o faudo médico perícia! mostra-se

fragilizado, especialmente por não discorrer sobre o quesito: V - caso o servidor e seu

cônjuge, companheiro ou dependente enfermo residam em localidades distintas, a

prejucialidade para a saúde do paciente decorrente da mudança para localidade de

lotação do servidor. Requereu a realização de nova junta médica.

É o relatório.

.'^se&J"" y~

Desembargador Federal/
/ Relator
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V O T O

0 EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERA LMARIO CÉSAR RIBEIRO (RELATOR):

O art. 36 da lei 8. 11 2/90 cuida da remoção nos seguintes termos:

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:

1 - de ofício, no interesse da Administração;

l! - 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.

Regulamentando o assunto o Conselho da Justiça Federal baixou a Resolução n.
3/2008, a qual, quanto ao ponto, assim dispõe:

Art. 27. A remoção dar-se-á:
(...)
Ill - a pedido, para outra localidade, independentemente do
interesse da Administração:
(...)
b) por motivo de saúde do (a) servidor (a)r cônjuge, companheiro (a)
ou dependente que viva às suas expensas e conste do^seu
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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 ///, do art. 21 \ desta Resolução e deverá,
necessariamente, atestar a doença que fundamenta o pedido, bem
como informar:

l - se a localidade onde reside. o paciente é .agravante, cfe 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 médica;

V - 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.

§ 1° Na hipótese de doença preexistente o pleito somente será
deferido se tiver havido evolução do quadro que o justifique.

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

Conclusão da Junta Médica:

"Vislumbram-se frágeis os argumentos usados pela pericianda para
fundamentar seu pedido de remoção por motivo de saúde, pois,
como respondido acima, a cidade de lotação dela dispõe de
profissionais médicos com a formação exigida para tratar seus
distúrbios de saúde. Inclusive, em Araguaína, há psiquiatras que
atendem pela UNIMED (a UNIMED é credenciada do Prú-Social,
plano de saúde da servidora). Esta Junta verifica ainda que a cidade
de lotação dela não pode ser considerada como causa de seus
problemas de saúde e nem como fator que se toma em empecilho
a sua recuperação.
Diante disso, a Junta Médica opina pelo indeferimento da remoção
pleiteada pela servidora ROSIMARY MARCONDES ACCIOL Y. No
entanto, esta Junta se posiciona pela manutenção da licença médica
da servidora. "

A servidora foi nomeada para Subseção Judiciária de Araguaína/TO em atenção

a edital que, entre outras especificações, exigia dos nomeados e empossados a

permanência mínima de 3 (três) anos na localidade. Ao optar por tomar posse em
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localidade diversa de sua origem, a servidora tinha plena consciência de que sua escolha

implicaria na quebra do vínculo familiar e, por consequência, a afastaria de familiares e

parentes que pudessem lhe dar apoio.

Relevante o fato de ter sido empossada no dia 29/01/2014 e, conforme afirma em

seu primeiro requerimento, passou a apresentar problemas de saúde após o

indeferimento do pedido de remoção de seu cônjuge para a cidade de Araguaína, datado

do dia 23/04/2014, ou seja, menos de dois meses após a data de sua posse,

Quanto à alegação-de fragilidade do laudo da Junta Médica Oficial que opinou

pelo indeferimento da remoção, no quesito "V - caso o servidor e seu cônjuge,

companheiro ou dependente enfermo residam em localidades distintas, a pr&jucialidade

para a saúde do paciente decorrente da mudança para localidade de lotação do

servidor'1", convém observar que na situação descrita, o paciente a que se refere o texto

é o cônjuge, companheiro ou dependente do servidor e não o servidor, (grifei)

O referido inciso será respondido peia junta médica somente nos casos ern que o

locai de lotação do servidor represente prejuízo à saúde do cônjuge, do companheiro ou

do dependente, razão peia qual, no caso em apreço, respondeu a junta: "não se aplica",

Cabe consignar, ademais, que contrariamente à assertiva da requerente, constou

do laudo da perícia médica que na cidade de Araguaína existe tratamento adequado "para

tratar seus distúrbios de saúde" e f!não pode ser considerada como causa' dê '$éus~

problemas de saúde e nem como fator que se toma em empecilho a sua recuperação".

Este Conselho de Administração, em reiteradas ocasiões, tern decidido pelo indeferimento

de pedidos de remoções por motivo de saúde do servidor, em casos semelhantes ao ora

apreciado. Nesse sentido: SEi 0013195-94.2015.4.01.8008. 0002750-75,2014.4.01,8000,

000115-95,2015,4.01,8009-

Assim, a recorrente não atende os requisitos previstos na Lei 8.112/90 c/c a

Resolução n. 3/2008 e nem apresentou fatos novos ou provas capazes de alterar a

decisão inicial proferida peia Presidência desta Corte, pelo que nego provimento ao

recurso,

É como voto.

DesemoaraSoor Federal

Relator
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