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SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ

DECISÃO SJPA-SECAD - 9523878

Considerando as manifestações NUCRE 7984178, da Selep 4466150 e 4479091, bem
como do parecer Asjur 8177449, exarados nos autos do PAe  0002117-29.2017.4.01.8010, indicando que
os afastamentos dos artigos arts. 83, 84, § 1o, 86 e 96, do Regime Jurídico Único dos servidores civis da
União não contemplam a Licença para Tratamento de Saúde, o que, em uma leitura literal, levou a
expedição da PORTARIA SJPA/DIREF nº 194/2017, de 17.05.2017, posteriormente retificada pela
Portaria SJ Diref n. 5769574/2018, ao argumento de que o período de gestão de 365 dias de avaliação
funcional leva em consideração o prazo de efetivo exercício, o que não ocorre com a licença médica do
próprio servidor, quando ultrapassa 24 meses, que foi exercido pela Administração dentro do prazo legal,
não podendo ser mantido no ordenamento jurídico ato ilegal.

MANTENHO a retificação da movimentação funcional do servidor LEONARDO
SOARES PROGÊNIO, decorrente de suspensão do período de gestão durante os prazos de licença para
tratamento de saúde, devidamente deferidos pela Administração, que superam 24 (vinte e quatro) meses ao
longo de toda a vida funcional, em consonância com o art. 4º, § 1º, da Res. 43/2008-CJF c/c com os
arts. 102, inciso VIII, alínea b, e 103, VII, da Lei nº 8.112/1990, e ainda os arts. 53 e 54, da Lei
9.784/1999.

Nada obstante, com espeque na Súmula 249-TCU e Acórdão 3.748/2017-Segunda
Câmara-TCU, DISPENSO o servidor de proceder à reposição ao erário, dos valores que recebeu
indevidamente em virtude da progressão equivocada promovida pela Administração, considerando,
notadamente, que a remuneração é verba de natureza alimentar e se consome a cada mês, a boa-fé da
interessada e a dúvida razoável acerca da aplicação da Res. 43/2008-CJF e do art. 20, § 5º, da Lei nº
8.112/1990, cuja interpretação literal e isolada dos dispositivos não se coaduna com a legislação de
regência, que recobra uma interpretação sistemática, na forma acima assinalada.

Quanto ao pedido de percepção do valor do auxílio-alimentação, já devolvido ao erário
pelo servidor, em prestígio ao que prescreve os arts. 102 e 103, inciso VII, da Lei nº 8.112/1990, mantenho
a determinação 5715300, exarada nos autos do PAe 0007075-92.2016.4.01.8010.

Publique-se. Intime-se.

 

JOSÉ LUIZ MIRANDA RODRIGUES
Diretor da Secretaria Administrativa

Documento assinado eletronicamente por Jose Luiz Miranda Rodrigues, Diretor(a) de Secretaria
Administrativa, em 24/12/2019, às 09:07 (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
9523878 e o código CRC CCC30CD3.
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