
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (RELATOR):

Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela servidora NAIARA ALEIXO
SILVA SOUZA, Analista Judiciária, Área Judiciária, da Seção Judiciária do Amapá, contra decisão da
Presidência deste Tribunal, que lhe concedeu remoção em caráter temporário, pelo prazo de dois anos,
para a Subseção Judiciária de Redenção/PA, por meio do ATO PRESI 1093 de 29.06.2015.

 2.                          Em síntese, a servidora insurge–se contra o Ato de remoção em caráter temporário,
alegando que o laudo médico oficial recomendou a remoção em caráter definitivo. Alega, ainda, que este
Tribunal está ferindo o princípio da isonomia, tendo em vista que deferiu, recentemente, remoção em
caráter definitivo para duas servidoras da Justiça Federal (documentos ID 0946665 e 0946675).

3.                         Afirma que há parecer técnico de junta médica entendendo pela necessidade de sua
estada em Redenção/PA, local, onde encontra apoio familiar, alegando, ainda, que uma remoção
temporária é tão nefasta quanto uma não remoção, uma vez que os efeitos psíquico e mentais de suas
patologias só se agravam se a requerente está longe de sua zona de conforto e equilíbrio mental,
repercutindo sobremaneira de modo muito negativo no esta estão físico, impossibilitando-a de exercer
com a necessária produtividade suas tarefas laborais.

4.                    A Divisão de Legislação de Pessoal, em seu parecer (0951385), ressaltou que:

... nos termos da decisão do CNJ, decorrido o prazo de 02 (dois) anos o servidor ou dependente será
submetido a nova avaliação por Junta Médica Oficial, pra averiguar se persistem os motivos que ensejaram
a remoção, vez que há possibilidade de alteração do quadro clínico do paciente, bem como a possibilidade
de surgimento, na localidade de origem do servidor, de meios adequados para o tratamento da doença.

                                                     No caso, a servidora traz à colação dois processos administrativos em
que este Tribunal deferiu remoção por motivo de saúde a duas servidoras, sem que tenha constado, no
Ato, o prazo de concessão da remoção. Por esta razão, entende que a remoção dessas servidoras ocorreu
em caráter definitivo.

    Nesse sentido, cumpre esclarecer que a ausência do prazo de remoção, nos Atos colacionados, não
implica em considerar que a remoção seja definitiva, pois a decisão do CNJ é extensiva a todos os
servidores, indistintamente, independentemente da forma como foi publicado o Ato de remoção, ou seja,
se com ou sem a fixação de prazo.

   Não obstante, para sanear a controvérsia e fazer cumprir a decisão do CNJ nos mencionados Atos,
propomos, s.m.j.,  que seja feita retificação dos mesmos, para neles constar o prazo de remoção das
respectivas servidoras.

5.                    Mantida a decisão contra a qual a requerente pretendia a reconsideração, foi determinada
a distribuição dos autos ao Conselho de Administração, nos termos o art. 74, VII, do Regimento Interno
então vigente.

É o relatório.

 

VOTO

 

PROCESSO  ADMINISTRATIVO..  SERVIDOR  PÚBLICO.
REMOÇÃO TEMPORÁRIA A PEDIDO. MOTIVO DE SAÚDE. ART.
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36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, B, DA LEI 8.112/90. COMPROVAÇÃO
POR  JUNTA  MÉDICA  OFICIAL.  CONVERSÃO  EM REMOÇÃO
DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE.

I – A remoção por motivo de saúde do servidor tem previsão legal no
art.  36,  III,  alínea  "b",  da  Lei  8.112/90,  não  estando  submetida  ao
interesse da Administração, mas condicionada à comprovação por junta
médica oficial.

II – Conforme informação da DILEP acostada aos autos, o Conselho
Nacional de Justiça, ao julgar o PCA nº 0003234-63.2013.2.00.0000,
decidiu que as remoções por motivo de saúde devem ser concedidas
em caráter temporário, com reavaliação periódica após o decurso de
dois anos, razão pela qual  não há como prover o recurso interposto,
convertendo a remoção concedida em definitiva.

III – Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia sob a
alegação  de  que  outros  dois  servidores,  em  situações  idênticas,
obtiveram remoção  definitiva  por  motivo  de  saúde.  Isso  porque  a
DILEP,  nos  presentes  autos,  informou  que  referidas  remoções
ocorreram de modo temporário, nada obstante tal observação não tenha
constado, expressamente, dos respectivos atos. Registre-se, outrossim,
que a sugestão da DILEP de retificação dos citados atos, a fim de que
deles  conste  o  prazo  de  remoção,  deve  ser  objeto  dos  respectivos
processos administrativos, por envolver questão relativa ao interesse
dos servidores beneficiários.

IV – Recurso administrativo a que se nega provimento.

 

O Exmo. Sr. Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN (RELATOR):

A remoção por motivo de saúde do servidor tem previsão legal no art. 36, III, alínea
"b",  da  Lei 8.112/90,  não estando submetida  ao  interesse  da  Administração,  mas condicionada  à
comprovação por junta médica oficial, in verbis:

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:

I - (...)

III -  a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração:

a) (...)

b) por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas.

2.                           A servidora relata, em seu recurso (0941846), que, ao término de licença que havia
sido concedida em seu favor, foi submetida

 ... uma vez mais a avaliação médica por uma junta médica oficial da Justiça Federal, a qual decide que o
melhor para o estado de saúde físico e mental da requerente é a permanência dela em caráter definitivo na
cidade de Redenção, local onde encontra apoio familiar, pois é o domicílio de seu marido. Além do mais a
junta médica reconhece que uma remoção temporária é tão nefasta quanto uma não remoção, uma vez que os
efeitos  psíquico e mentais de suas patologias só se agravam se a requerente está longe de sua zona de
conforto e equilíbrio mental,  repercutindo sobremaneira de modo muito negativo no seu estado físico,
impossibilitando-a de exercer com a necessária produtividade suas tarefas laborais.

3.                        Registra, ademais, que esta Corte, em dois outros casos, concedeu remoção em caráter
definitivo a servidores do seu quadro de pessoal, conforme é possível verificar do Ato PRESI 1213, de
22/07/2015, e  do Ato PRESI 1191, de 21/07/2015, razão pela  qual entende deva ser reformada a
decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

4.                       Nada obstante o quanto alegado pela recorrente, entendo não haver como acolher o
pleito de remoção definitiva.

5.                       Isso porque, conforme noticia a DILEP na Informação 0951385, a remoção das
servidoras a que a ora recorrente se refere em seu recurso não ocorreu de forma definitiva, razão pela
qual não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia.
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6.                         Trago à colação, porquanto relevante, manifestação da DILEP quanto à natureza da
remoção das servidoras em questão:

(...).

     No caso, a servidora traz à colação dois processos administrativos em que este Tribunal deferiu
remoção por motivo de saúde a duas servidoras, sem que tenha constado, no Ato, o prazo de concessão
da remoção. Por esta razão, entende que a remoção dessas servidoras ocorreu em caráter definitivo.

    Nesse sentido, cumpre esclarecer que a ausência do prazo de remoção, nos Atos colacionados, não
implica em considerar que a remoção seja definitiva, pois a decisão do CNJ é extensiva a todos os
servidores, indistintamente, independentemente da forma como foi publicado o Ato de remoção, ou seja,
se com ou sem a fixação de prazo.

     Não obstante, para sanear a controvérsia e fazer cumprir a decisão do CNJ nos mencionados Atos,
propomos, s.m.j., que seja feita a retificação dos mesmos, para neles constar o prazo de remoção das
respectivas servidoras.

(...).

7.                    Importante ressaltar, outrossim, o seguinte trecho da Informação DILEP 0951385, que
noticia que o Conselho Nacional de Justiça, ao julgar o PCA nº 0003234-63.2013.2.00.0000, decidiu
que as remoções por motivo de saúde devem ser concedidas em caráter temporário, com reavaliação
periódica após o decurso de dois anos, in verbis:

(...).

         Sobre esse aspecto, importa observar que as decisões do Conselho Nacional de Justiça vinculam
os órgãos da Justiça Federal, em face de sua legitimidade para apreciar os atos e editar normas de
matéria  administrativa  no  âmbito  do  Poder  Judiciário,  conforme  determina  o  art.  103-B,  da
Constituição Federal, verbis:

  [...].

          Assim,  visando  ao  cumprimento  da  decisão  do  CNJ,  este  Tribunal  passou  a  adotar  esse
procedimento, razão pela qual foi deferida a remoção da servidora recorrente em caráter temporário,
pelo prazo inicial de 02 (dois) anos, com posterior reavaliação.

         Ressaltamos que, nos termos da decisão do CNJ, decorrido o prazo de 02 (dois) anos o servidor ou
dependente será submetido a nova avaliação por Junta Médica Oficial, para averiguar se persistem os
motivos que ensejaram a remoção, vez que há possibilidade de alteração do quadro clínico do paciente,
bem como a possibilidade de surgimento, na localidade de origem do servidor, de meios adequados ao
tratamento da doença.

(...).

8.                    Dessa forma, entendo não haver como prover o recurso interposto.

9.                    Registro, por fim, que a questão relativa à sugestão, pela DILEP, de retificação dos Atos
PRESI  1213,  de  22/07/2015,  e  1191,  de  21/07/2015,  deve  ser  objeto  dos  respectivos  processos
administrativos, por envolver questão relativa ao interesse dos servidores beneficiários da remoção por
motivo de saúde.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso administrativo.

É como voto.

 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian , Desembargador Federal, em
22/08/2017, às 19:44 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 4632465 e o código CRC 060D47C6.
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