
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0007676-07.2016.4.01.8008/ – MG

 

R E L A T Ó R I O

 

O Exmo. Sr .  Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — Cuida-se de recurso
administrativo interposto por Marcos Antônio Ataíde D'Avila,  Analista Judiciário/Área Judiciária,
lotado na Subseção Judiciária de Montes Claros/MG, contra decisão da Presidência desta Corte, que
indeferiu seu pedido de remoção, por motivo de saúde, para a Subseção Judiciária de Estância/SE, no
âmbito da 5ª Região, onde está lotada sua esposa.

Para a decisão recorrida, “(...) não ficou demonstrado, de forma inequívoca, a necessidade de remoção
do servidor para o Estado de Sergipe por motivo de saúde, porquanto não restaram comprovados, de
forma inequívoca, os pressupostos de que na localidade de origem onde resida não haja tratamento
médico adequado para sua moléstia, bem como se essa mesma localidade seja agravante de seu estado
de saúde ou prejudicial à sua recuperação."

Sustenta  o  recorrente  que  o  indeferimento  do  pedido  fundamentou-se,  equivocadamente,  em  três
premissas:  a)  imprecisão  do  laudo;  b)  ausência  de  médico  psiquiatra  na  composição  da  junta
avaliadora; e c) existência de tratamento adequado na localidade da sua lotação.

Processado o recurso, a Divisão de Legislação de Pessoal – DILEP, ao propor o encaminhamento dos
autos ao Conselho de Administração, com fundamento no art. 74, VII, do RITRF1, informa que "não
foram observados os requisitos para decisão em favor do servidor — no caso, parecer conclusivo da
junta médica, atestando necessidade da remoção definitiva do servidor, por motivo de saúde, com base
nos itens I a V do art. 29 da Res. 3/2008-CJF".

É o relatório.

 

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal OLINDO MENEZES (Relator): — Para a decisão recorrida,
“(...) não ficou demonstrado,  de forma inequívoca, a necessidade de remoção do servidor para o
Estado de Sergipe por motivo de saúde, porquanto não restaram comprovados, de forma inequívoca, os
pressupostos de que na localidade de origem onde resida não haja tratamento médico adequado para
sua moléstia, bem como se essa mesma localidade seja agravante de seu estado de saúde ou prejudicial
à sua recuperação."

Sustenta  o  recorrente  que  o  indeferimento  do  pedido  fundamentou-se,  equivocadamente,  em  três
premissas:  a)  imprecisão  do  laudo;  b)  ausência  de  médico  psiquiatra  na  composição  da  junta
avaliadora; e c) existência de tratamento adequado na localidade da sua lotação. O setor de recursos

:: SEI / TRF1 - 3330153 - Acórdão :: https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 5 12/01/2017 19:03



humanos da Corte, apreciando o recurso, assim se manifestou:

"No caso, a remoção foi indeferida pelo Exmo. Sr. Presidente, no sentido de que o laudo médico não
estava em conformidade com o disposto na Res. 3/2008-CJF, vez que os requisitos do art.  29 foram
respondidos de forma vaga e imprecisa, faltando-lhes clareza para justificar a remoção por motivo de
saúde.

O  servidor  roga  pelo  deferimento  de  sua  remoção,  informando  que  as  justificativas  para  o  seu
deslocamento estão amplamente demonstradas no laudo do médico do psiquiatra.

Argumenta que, em relação à existência de tratamento na localidade de lotação, não há determinação de
justificativa nesse sentido, tendo em vista que seu tratamento envolve a necessidade de estar junto à
esposa e ao ambiente familiar, portanto, não se trata apenas de tratamento medicamentoso e psicológico.

Esclarece que “é necessária a agregação de ambiente familiar, e que, na falta deste, o mesmo tende a ter o
humor  rebaixado,  com  atitudes  autodestrutivas.”  Informa  que  não  possui  condições  clínicas  de
permanecer residindo sozinho na cidade de Montes Claros, onde não tem familiares, nem amigos.

Cabe informar que, a comprovação dos requisitos do art. 29 da Res. 3/2008-CJF é necessária e essencial
para que o servidor tenha direito à remoção por motivo de saúde, conforme determina  a Res. 3/2008-CJF:

 “Art. 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, § 1º, 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:

I-  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 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.

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

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

No presente caso, o laudo médico oficial, emitido pela Junta Médica da Seção Judiciária de Minas Gerais,
não estava em conformidade com os requisitos do art. 29 da REs. 3/2008-CJF, haja vista que não ficou
comprovado se há, ou não, a possibilidade de mudança da esposa para a cidade de lotação do servidor,
mas apenas se propôs a remoção do servidor para a cidade onde reside seu cônjuge.

Dessa forma, não basta a comprovação da doença por junta médica oficial. A norma regulamentar exige
um  conjunto  de  requisitos  a  serem  preenchidos,  para que  fique  inequivocamente  comprovada  a
necessidade de remoção.

Nesse caso,  caberá a remoção,  em obediência ao que preconiza a norma,  somente mediante parecer
conclusivo  e  não  tácito  de  junta  médica  oficial,  pela  remoção  definitiva  do  servidor  para  a  nova
localidade, o que não ocorreu no presente caso:

“(...)  Atualmente,  o servidor  e  seu cônjuge residem em localidades distintas.  A mudança de lotação
contribuirá para a melhora clínica do servidor. (...)

Verifica-se, do exposto,  que a junta médica oficial apenas ressalta  a situação do servidor residir  em
localidade distinta da de sua cônjuge, propondo a remoção por entender que a mudança contribuirá para a
melhora do servidor.

Dessa forma, no presente caso, não foram observados os requisitos para decisão em favor do servidor - no
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caso, parecer conclusivo da junta médica, atestando  necessidade da remoção definitiva do servidor, por
motivo de saúde, com base nos itens I a V do art. 29 da Res. 3/2008-CJF.

(..)

2. Consta, por outro lado, que o recorrente já judicializou a sua remoção em mandado de segurança em
andamento  nesta  Corte,  no  qual  foram  prestadas  as  seguintes  informações,  em  06/11/2014: 
                          

 [...]

Requer o impetrante a segurança liminarmente para que se determine a sua remoção para a Subseção
Judiciária de Estância/SE na 5ª Região, como requer no procedimento administrativo,  sendo ao final
julgados  os pedidos totalmente procedentes, com a concessão da segurança de forma definitiva.

O impetrante é servidor da Subseção Judiciária de Montes Claros/MG na Primeira Região, para onde foi
removido da Seção Judiciária  de Rondônia,  ao final  de 2005, também por  motivo de saúde, e pede
remoção por motivo de saúde para a referida Subseção vinculada à 5ª Região, localidade onde habita a
companheira, também servidora pública federal da Seção Judiciária de Sergipe.

Alega que a patologia psiquiátrica que o acomete necessita do acompanhamento da sua família, sendo de
fundamental importância para o sucesso do tratamento de saúde que realiza.

 Afirma que o psiquiatra e a junta são uníssonos na remoção do requerente e que a separação do servidor
da companheira não pode ser interpretada como venal, diante das comorbidades que o assola e que são
tratadas há mais de uma década, com transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas
drogas e  de outras substâncias psicoativas síndrome de dependência.

Com efeito,  o  simples  fato  de a  junta  médica  da Seção Judiciária  opinar  pela  remoção do servidor
isoladamente não recomenda a concessão da medida, porquanto há um conjunto de fatores que devem ser
considerados para que se concretize a remoção por motivo de saúde. [...]

A  normatização  da  matéria  encontra-se  disciplinada  na  Res.  3/2008-CJF,  "ut  infra"  é  necessário  e
essencial para que o servidor tenha direito à remoção por motivo de saúde, conforme determina  a Res.
3/2008-CJF.

 Na verdade, pela documentação que consta dos autos do Processo Administrativo n. 5.628-2014-TRF1
anexo, dentre os quesitos a serem observados para análise do pedido de remoção por motivo de saúde,
verifica-se que a localidade onde reside o servidor por  si  só não é agravante da saúde do servidor,
porquanto,  para  tanto,  devem ser  considerados fatores  externos  prejudiciais  ao  estado  de  saúde do
paciente, como clima seco, chuvoso, etc. O fato de não contar com o convívio da companheira, como
apontam laudos e atestados médicos, é fator que pode interferir, mas não em decorrência da localidade.

Quanto à existência de tratamento adequado na localidade de lotação do servidor, em Montes Claros/MG,
registre-se que   é  um município  no norte  do Estado de  Minas Gerais,  que  pertence à microrregião
homônima e mesorregião do norte de Minas, localizando-se a norte da capital do estado, distando desta
cerca de 422 km.,  contando com uma população de cerca de 390 mil  habitantes,  com 157 anos de
existência.

De acordo com informações disponibilizadas pela Prefeitura do Município, Montes Claros dispõe de uma
ampla rede de saúde, dotada de profissionais altamente capacitados e equipamentos de primeira geração
em modernos hospitais nos setores públicos e privados. A rede física municipal é dotada de 15 Centros de
Saúde (Zona Urbana). Conta  os seguintes hospítais, entre outros: Fundação Hospitalar de Montes Claros
- Hospital Aroldo Tourinho; Hospital Universitário Clemente Faria / UNIMONTES; INCOR - Instituto de
Cardiologia Aroldo Tourinho;  Prontoclínicas e Hospital  São Lucas S.A.;  Santa Casa de Caridade de
Montes Claros; Hospital  UNIMED de Montes Claros; PRONTOCOR - Pronto Socorro do Coração e
Prontomente - Clínica Psiquiatra de Repouso. A Santa Casa de Monte Claros, denominação comum do
hospital Irmandade Nossa Senhora das Mercês, é considerado como o maior estabelecimento de saúde da
região do norte  de Minas Gerais.  Portanto,  há indicadores  de que o  Município  tem a oferecer  uma
infraestrutura de saúde muito boa.

Nota-se que ao menos dos dois quesitos exigidos para a remoção a pedido são questionáveis, a localidade
onde reside o servidor e o tratamento adequado para o problema de saúde que enfrenta nessa mesma
localidade.

A cidade para onde o impetrante requer a remoção, Estância/SE, conta com cerca de 67 mil habitantes,
integra a micro-região do litoral sul de Sergipe e tem 164 anos de existência, distante 70 Km da capital
Aracaju.

Considere-se, ainda, que  a junta médica da Seção Judiciária de Minas Gerais indica que a mudança de
lotação contribuirá para a melhora clínica do servidor, bem como análise dos demais quesitos para a
pretendida remoção  com base nas informações contidas nos relatórios médicos.   
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Em suma, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, a necessidade de remoção do servidor para o
Estado de Sergipe por motivo de saúde, porquanto não restaram  comprovados, de forma inequívoca, os
pressupostos de que na localidade de origem onde resida, não haja tratamento médico adequado para sua
moléstia, bem como se essa mesma localidade seja agravante de seu estado de saúde ou prejudicial à sua
recuperação. [...]

Como se vê, embora o recorrente tenha efetivamente um quadro de saúde complexo, o laudo médico,
apesar de opina pela remoção, não atende aos preceitos legais da espécie, sem falar que a questão já
está judicializada, ali devendo receber o tratamento legal definitivo.

A remoção do servidor para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, por
motivo de saúde, está condicionada à comprovação (da necessidade) por junta médica oficial  (Lei
8.112/90 – art. 36, III, “b”), devendo o laudo informar, entre outros itens, “se na localidade de lotação
do servidor não há tratamento adequado.” (Resolução CJF 03/2008 – art. 29, II), o que não se dá na
espécie, onde se pretende a remoção de Montes Claros/MG para Estância/SE.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão recorrida.                                    

É o voto.

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 0007676-07.2016.4.01.8008/ – MG

INTERESSADO:MARCOS ANTÔNIO ATAÍDE D'AVILA

ASSUNTO :REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO POR MOTIV O DE SAÚDE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO MÉDICA ADEQUADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. A remoção do interessado, para a 5ª Região, foi indeferida porque “(...) não ficou demonstrado, de
forma inequívoca, a necessidade de remoção do servidor para o Estado de Sergipe por motivo de saúde,
porquanto não restaram comprovados, de forma inequívoca, os pressupostos de que na localidade de
origem onde resida não haja tratamento médico adequado para sua moléstia, bem como se essa mesma
localidade seja agravante de seu estado de saúde ou prejudicial à sua recuperação".

2. A remoção do servidor para outra localidade, independentemente do interesse da Administração, por
motivo de saúde, está condicionada à comprovação (da necessidade) por junta médica oficial  (Lei
8.112/90 – art. 36, III, “b”), devendo o laudo informar, entre outros itens, “se na localidade de lotação
do servidor não há tratamento adequado.” (Resolução CJF 03/2008 – art. 29, II), o que não se dá na
espécie, onde se pretende a remoção de Montes Claros/MG para Estância/SE.

3. Desprovimento do recurso. 

A C Ó R D Ã O

Decide o Conselho de Administração negar provimento ao recurso, à unanimidade.

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região –

 

Desembargador Federal OLINDO MENEZES , Relator
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Documento assinado eletronicamente por Olindo Menezes, Desembargador Federal, em
19/12/2016 (horário de Brasília), às 19:36, conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006.
Nº de Série do Certificado: 1763446329101225393

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
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