
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0002224-35.2019.4.01.8000/TRF 1ª REGIÃO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator):

Cuida-se  de  recurso  administrativo  (SEI7853242)  interposto  pelo  servidor João
Carlos de Oliveira,  Técnico Judiciário  – Área Administrativa,  do Quadro de Pessoal  deste TRF1ª
Região, em face de decisão da Diretoria-Geral deste Tribunal, no seguinte teor (7768216):

“Em  face  do  parecer  da  DILEP/Secretaria  de  Gestão  de Pessoas  (7766544)  e,  uma  vez
observados os procedimentos legais autorizadores do desconto dos dias não trabalhados - art.
44 da Lei 8.112/90 -, encaminhem-se os autos à Dipag para prosseguimento do feito. Em razão
da excepcionalidade do caso, AUTORIZO  o parcelamento do desconto em folha, nos termos do
art. 46 da Lei 8.112/90, que se aplica à espécie por analogia”.

Sustenta  o  recorrente  que  não  foram  observados  o  devido  processo  legal
administrativo e os princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de notificação
para participar do processo administrativo nº 0002224-35.2019.4.01.8000, que culminou no desconto
no seu contracheque            (SEI7853242).

A Divisão de Legislação de Pessoal deste Tribunal – DILEP manifestou-se pelo não
provimento do recurso, nos termos do Parecer SEI7874033.

A DIGES manteve o despacho recorrido (SEI7881178), que determinou o desconto
em folha de pagamento do servidor, de dias não trabalhados entre 10/11 e 19/12/2018, para os quais o
recorrente somente apresentou atestado médico em fevereiro do corrente ano.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO (Relator):

Como  relatado,  cuida-se  de  recurso  administrativo  interposto  pelo servidor  João
Carlos de Oliveira, Técnico Judiciário – Área Administrativa, do Quadro de Pessoal deste TRF-1ª
Região,  em  face  de  decisão  da  Diretoria-Geral  deste  Tribunal  (SEI7768216),  que  determinou  o
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desconto em folha de pagamento de dias não trabalhados, entre 10/11 e 19/12/2018, para os quais o
servidor apresentou atestado médico extemporâneo.

No recurso, o  servidor  alega que não foram observados o  devido processo legal
administrativo e os princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de notificação
para participar do processo administrativo nº 0002224-35.2019.4.01.8000, que culminou no desconto
no seu contracheque            (SEI7853242).

Em  que  pese  o  esforço  argumentativo  do  recorrente,  as  razões  recursais  não
desautorizam a aplicação da penalidade.

Convém transcrever o Laudo Médico (SEI7693016) informando a impossibilidade de
homologar o atestado médico do servidor, apresentado extemporaneamente, no mês de fevereiro/2019:

A Junta Médica informa que acompanhou o servidor João Carlos de Oliveira em razão de
agravo à saúde, tendo homologado Licenças para Tratamento da Própria Saúde que, somadas
comportam o  período  de 29/05/2017 a  09/11/2018,  contabilizando 530 dias  de afastamento
contínuo.  Em avaliação pericial por Junta Médica no dia 24/10/2018 o servidor informou que
as  questões  que  o  haviam  incapacitado  para  o  serviço  estavam  resolvidas,  e  afirmou  ter
planejado férias a partir  do término da licença (novembro de 2018) até o início do recesso
judiciário, pretendendo retornar ao trabalho ao fim do recesso forense.

Em dezembro de 2018, a Disao foi informada pelo Nupae de que o Forponto do servidor estava
em  aberto,  com informação  de  que  aguardava  junta  médica.  Nenhum  atestado  havia  sido
entregue na Divisão. A administração da Disao fez contato telefônico com o servidor e este
informou que só teria consulta com seu médico no dia 19 de dezembro de 2018, impossibilitando
qualquer inspeção.

Em janeiro de 2019,  o servidor  entrou em contato com a secretaria  da Disao para buscar
solução para faltas injustificadas referentes ao período supracitado, no qual havia expectativa
de gozar férias. A Junta Médica informou não compreender os questionamentos do servidor, uma
vez que o havia considerado apto para o retorno ao trabalho ao término do atestado. Ainda
assim, foi agendada inspeção pericial.

Em inspeção  no dia  9  de janeiro  de 2019,  a  Junta  Médica  buscou justificativas  para uma
homologação retroativa,  mas não foram constatadas razões suficientes para prorrogação da
licença. Tal  impossibilidade deveu-se ao fato de que a perícia anterior  já  não contemplava
perspectiva de prorrogação (o próprio servidor informara pretender usufruir férias e retomar
suas atividades laborais) e também em razão do demasiado atraso na entrega do atestado, que
inviabilizava a  inspeção tempestiva.  Na tentativa  de não prejudicar  o servidor,   solicitou-se
relatório do médico assistente que informasse, caso houvesse, as razões para as ausências do
servidor  nos meses de novembro e dezembro. O servidor informou que estaria de férias em
janeiro e só apresentaria o relatório no seu retorno. Foi informado pela Junta da perda do
objeto pericial e da dificuldade que haveria na avaliação retroativa do documento.

Em fevereiro  de 2019,  o  servidor  enviou relatório  e atestado referente  a período retroativo
(10/11/2018 a 19/12/2018). O conteúdo do relatório apenas realizava retrospectiva do processo
de doença, sem acrescentar novas ocorrências no período de ausência injustificada. Assim, a
Junta Médica não identificou incapacidade para o serviço referente ao período supracitado, seja
pela intempestividade da entrega do atestado como pela falta de dados relevantes no relatório
médico.

Dessa forma, considerando o  histórico  de adoecimento do servidor  e a perda do objeto da
avaliação  pericial,  encaminhamos  o  pleito  à  consideração  da  Administração  para  as
providências pertinentes ao caso.

A respeito  do  tema  em discussão,  a  matéria  foi  bem analisada pela  Divisão  de
Legislação de Pessoal deste Tribunal – DILEP (SEI787433), cujas ponderações adoto como razões de
decidir:

[...]

A Divisão de Legislação de Pessoal, pelo parecer (7766544), assim se manifestou nos autos:

Da leitura dos autos,  principalmente do Laudo Médico (7693016),  observa-se  que  o
requerente acompanhou todo o processo.

Conforme consta,  também, do parecer Dilep (7601056),  “...  o  servidor,  além de não
apresentar o atestado médico dentro do prazo estipulado pela Resolução 159/2011 do
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CJF, não logrou êxito em apresentar uma justificativa plausível para afastar a pecha de
extemporaneidade do atestado médico. Do que consta dos autos, observa-se que o prazo
para  que  o  servidor  apresentasse  o  atestado  médico  para  análise  e  homologação,
estabelecido pela Resolução 159/2011-CJF não foi observado.

Observa-se que o requerente, em todas as oportunidades que teve para se manifestar em
sua defesa, quedou-se silente.

Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.

Ainda que assim não fosse, não se cuida, no caso, de reposição ao erário, trata-se de
desconto decorrente de faltas injustificadas e não compensadas no momento oportuno.

Não Incide, na espécie, o art. 46 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais – Lei
8.112/90 – que trata de reposição ao erário de importâncias percebidas indevidamente
pelo servidor.

É de se aplicar, no caso, o art. 44 da Lei 8.112/90, que assim estabelece:

Art. 44.  O servidor perderá:

I - a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo justificado; 

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos atrasos, ausências justificadas,
ressalvadas as concessões de que trata o art. 97, e saídas antecipadas, salvo na hipótese
de compensação de horário, até o mês subseqüente ao da ocorrência, a ser estabelecida
pela chefia imediata.

Parágrafo único.  As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior
poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como
efetivo exercício.          

Assim, cuidando-se de faltas não justificadas e não compensadas no prazo estabelecido
em  leis  ou  regulamentos,  o  desconto  do  período  não  trabalhado  far-se-á,
independentemente  da  abertura  de  processo  administrativo  específico,  o  que  não
significa deva ser afastado o procedimento determinado pelo art. 44 da Lei 8.112/90,
uma vez que toda ação da Administração Pública Federal está jungida ao princípio da
legalidade, e, também àqueles outros previstos no art. 37 do Diploma Maior.

Portanto,  cuidando-se  de  desconto  em  folha,  decorrente  de  falta  não  justificada,
desnecessária a abertura de processo administrativo específico, sem que isso implique
em ferir  os  princípios  do contrário  e  da ampla  defesa,  considerando que o  próprio
Estatuto dos Servidores Públicos Federais – Lei 8.112/90 –  estabelece no art. 44 o rito a
ser seguido, quando deixa claro que ao servidor é permitido apresentar a correspondente
justificativa ou solicitar a compensação até o mês subsequente.

No entanto, em razão da excepcionalidade do caso, a Administração, se assim entender,
poderá autorizar o parcelamento do desconto, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, que
se aplica à espécie por analogia.

Por certo, caso o servidor não adote as providências estabelecidas pelo art. 44 da Lei
8.112/90 está, tacitamente, autorizando a Administração a proceder ao desconto dos dias
não trabalhados, sob pena de enriquecimento ilícito em face da Administração.

Não há nenhuma dúvida quanto ao acerto do procedimento adotado nos autos para o desconto
correspondente aos dias não trabalhados, não compensados ou não justificados pelo recorrente,
independentemente da instauração de processo administrativo para tal finalidade.

[...]

Ante o exposto, opina-se pelo não provimento do recurso, com a remessa dos autos ao Conselho
de Administração, mediante distribuição a um de seus integrantes, na forma do art. 75, VII, do
Regimento Interno.

Conforme bem salientado no parecer,  em todas as  ocasiões  em que o  autor  foi
intimado a se manifestar permaneceu silente. Além de não apresentar o atestado médico dentro do
prazo estipulado pela Resolução 159/2011 do CJF, não logrou êxito em apresentar uma justificativa
plausível para afastar a extemporaneidade do atestado médico. Forçoso, concluir, portanto, que foram
atendidas as exigências do devido processo legal,  pois o servidor teve várias oportunidades de se
manifestar.
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Por  outro  lado,  o  desconto  correspondente  aos  dias  não  trabalhados  e  não
compensados ou justificados, independe da instauração de prévio processo administrativo.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO -  SINASEMPU.  GREVE. PRELIMINAR:  SÚMULA N.º
266/STF.  NÃO INCIDÊNCIA.  ATO COMBATIDO QUE EXPRESSAMENTE DETERMINA A
REALIZAÇÃO  DE  DESCONTOS.  MÉRITO:  DESCONTOS  NA  REMUNERAÇÃO
DECORRENTES DOS DIAS NÃO TRABALHADOS. CABIMENTO. FALTAS JUSTIFICADAS.
PREVISÃO LEGAL.  COMPENSAÇÃO DAS FALTAS.  POSSIBILIDADE. INSTAURAÇÃO DE
PROCESSO  ADMINISTRATIVO.  DESNECESSIDADE.  DEVER  DE  ASSIDUIDADE  DO
SERVIDOR. DEVER DE JUSTIFICAR A FALTA À CHEFIA IMEDIATA.

1.  Da  simples  leitura  do  ato  impugnado,  verifica-se que  não  se  trata  de  ato  editado  pelo
autoridade coatora no regular exercício do poder regulamentar, capaz de atrair a aplicação da
Súmula n.º 266/STF, mas sim de expressa determinação de que as ausências ao serviço poderiam
ser descontadas da remuneração, sendo consideradas faltas justificadas.

2. É pacífica a jurisprudência, em conformidade com a do Supremo Tribunal Federal, no sentido
de que é licito o desconto dos dias não trabalhados em decorrência de movimento paredista, na
medida em que o exercício do direito de greve acarreta a suspensão do contrato do trabalho,
consoante disposto no art.  7º  da Lei 7.783/1989, não gerando direito à remuneração, salvo
acordo específico formulado entre as partes.

3. O dever de assiduidade do servidor público decorre de expressa disposição legal contida no
art. 116, inciso X, da Lei n.º 8.112/90. Assim, ocorrendo a falta ao serviço, deve o servidor,
oportunamente,  justificá-la  à  sua  chefia  imediata,  sob  pena  de  ter  descontado  em  sua
remuneração os dias não trabalhados, nos termos da disciplina prevista no art. 44, inciso I, da
Lei n.º 8.112/90, para faltas injustificadas.

4. Nas ausências justificadas, decorrentes de caso fortuito ou força maior, o servidor tem o
dever de comunicar à chefia imediata, que poderá autorizar a devida compensação, de modo a
evitar a realização dos descontos, a teor das normas contidas no inciso II e parágrafo único do
art. 44 da Lei n.º 8.112/90.

5.  A  falta  decorrente  de  participação  do  servidor  em  movimento  paredista  é  considerada
ausência justificada, que, segundo a referida dicção legal, pode ser compensada, evitando o
desconto na remuneração.

6. Aplicando  a  mesma  sistemática  para  todas  as  faltas  justificadas  não  compensadas,
prescinde de processo administrativo a realização dos descontos na remuneração do servidor
decorrentes das referidas ausências.

7. Segurança denegada.

(MS  -  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  14942  2010.00.02429-0, LAURITA  VAZ,  STJ  -
TERCEIRA SEÇÃO, DJE DATA:21/05/2012) Grifei

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  AUSÊNCIA  INJUSTIFICADA.  DESCONTO  NA
REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O servidor formulou requerimento de licença especial em 21/04/1989, para o período de 04
meses (fl. 27). Ocorre que a redistribuição para o Ministério da Saúde foi publicada no mesmo
dia (fl.  25) e, sem que tenha havido qualquer deferimento do seu pedido de licença, o autor
ausentou-se do serviço. Vale ressaltar que antes mesmo de protocolizar o pedido, o demandante
já não estava comparecendo ao trabalho, conforme demonstrado à fl. 75.

2. O pagamento do salário ao servidor público pressupõe a prestação do serviço, sendo que as
faltas  injustificadas  acarretam  o  desconto  correspondente  nos  respectivos  vencimentos,
conforme prevê o art. 44 da Lei 8.112/90. Não estava o demandante em gozo de afastamento
legal  algum  que  justificasse  suas  ausências,  de  modo  que  é  indevido  o  pagamento  da
remuneração dos dias em que faltou.

3. Quanto às progressões, devido à impossibilidade de avaliação do servidor no período em que
esteve ausente, estas foram concedidas posteriormente, mas com efeito retroativo (fls. 43 a 46),
não havendo nos autos comprovação da alegação do autor  de inexecução das portarias de
promoção

4. Apelação desprovida.

(AC 0081656-48.1999.4.01.0000, JUÍZA FEDERAL ADVERCI RATES MENDES DE ABREU,
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TRF1 - 3ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 28/09/2012 PAG 685.) Grifei

Como se vê, o desconto, ora questionado, está respaldado no art. 44 da Lei 8.112/90.

Por  fim,  a  Administração,  em  razão  da  excepcionalidade  do  caso,  autorizou  o
parcelamento do desconto em folha, nos termos do art.  46 da lei  8.112/90, aplicado à espécie por
analogia (SEI7768216).

A  meu  ver,  nenhum desacerto  na  decisão  recorrida,  que  foi  arbitrada  de  forma
proporcional e razoável.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Documento assinado eletronicamente por Ney Bello, Desembargador Federal, em 28/10/2019, às
15:04 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 8965017 e o código CRC 27216392.
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