
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
DECISÃO SJ DIREF

I - Relatório.
 
Trata-se  de  Requerimentos  I-  (4654820,  4654864,  4654878  e  4654890)  e  II-

(4654917) da servidora Mariana Ribeiro Maroccolo, Analista Judiciário/Área Judiciária, à disposição
do Núcleo de Recursos Humanos desta Seccional,  protocolados nos dias 15/08/2017 e 23/08/2017,
respectivamente, nos quais a requerente, em síntese:

1) Reitera requerimentos anteriores (docs. 4452000 e 4554699), solicitando a remessa
dos atestados de 25/05/2017 e 24/07/2017 à Junta Médica do TRF1, em reconsideração à Decisão Diref
4621633, no PAe 0010045-46.2017.4.01.8005;

2) Requer que sejam declarados nulos atos da Junta Médica Oficial desta Seccional
que homologou parcialmente o atestado médico de 60 dias apresentado no dia 25/05/2017, e que deixou
de homologar o atestado médico apresentado no dia 24/07/2017;

3) Solicita a confirmação da validade dos atestados médicos apresentados, em sua
integralidade; e

4)  Pleiteia  o impedimento dos médicos desta  Seccional  de atuar  em processos de
homologação de atestados da requerente e solicita a designação de nova junta com outros médicos.

Os autos foram submetidos à análise da Seaju, em atendimento ao Despacho Diref
4658552,  que  manifestou-se  pelo  não  provimento  dos  requerimentos  em  epígrafe,  conforme
justificativas constantes dos itens 2 a 26 do Parecer 4680900.

É o breve relatório.
 
II - Decisão.
Com base no Parecer Seaju 4680900, à luz da Lei 9.784/99 e da Lei 8.112/90 c/c a

Resolução 159/2011 - CJF e o Manual de Perícias em Saúde da Justiça Federal (3840076):
a)  NEGO  PROVIMENTO  aos  pedidos  formulados  nos  Requerimentos  I-

(4654820, 4654864, 4654878 e 4654890) e II- (4654917) pela servidora Mariana Ribeiro Maroccolo,
com fundamento nas justificativas acostadas pela Seaju nos itens 2 a 26 do Parecer 4680900, diante da
ausência de amparo legal/regulamentar, da insuficiência dos argumentos apresentados e à míngua de
fatos novos que permitam a mudança de entendimento das Decisões Diref 4621633 (publicada no dia
22/08/2017, 4634651), no PAe 0010045-46.2017.4.01.8005, e 4636965 (publicada no dia 25/08/2017,
4657267), no presente PAe 0008705-67.2017.4.01.8005;

b) MANTENHO os termos do item "a" da Decisão Diref 4621633 (publicada no dia
22/08/2017, 4634651), no PAe 0010045-46.2017.4.01.8005;

c)  DETERMINO  a  abertura  de  sindicância,  conforme  item  15  do  Parecer
Seaju 4680900 e item 5 do Parecer Seaju 4686608 (PAe 0010045-46.2017.4.01.8005),  visando dar
cumprimento ao disposto no art. 143 c/c § 1º do art. 130 da Lei 8.112/90 e no art. 44 da Lei 8.112/90,
bem  como  para  apurar  os  fatos  relatados  nos  docs.  4544789  e  4545325  (PAe



0010045-46.2017.4.01.8005), em face da recusa da servidora em ser submetida à Junta Médica por
duas vezes, em 02/08/2017 (4522110 e 4544789) e em 23/08/2017 (4652204), e da consequente não
homologação  do  atestado  médico  de  30  (trinta)  dias,  a  contar  de  24/07/2017,  apresentado  pela
servidora.

 Publique-se.
 
Ao Nuint, para notificar a servidora da presente decisão, nos termos do § 3º do art. 26

da Lei 9.784/99, certificando nos autos  todas as diligências realizadas.
Ao Nubes, para conhecimento e acompanhamento.
À  Sesud/Secad,  para  providenciar  portaria  de  instauração  de  Sindicância  para

apuração dos fatos, e autuar processo sigiloso em apartado, instruindo-o com todas as peças constantes
deste processo e dos processos relacionados pertinentes.

 
Kátia Balbino de Carvalho Ferreira

Juíza Federal Diretora do Foro
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