
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE 
MARANHÃO (RELATORA):

Trata-se de recurso interposto pelo servidor JÚLIO CESAR GOMES 
SANTOS (8781489), Técnico Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da Seção 
Judiciária de Rondônia em face da decisão DIREF/RO (9223856, 9215311 e 9142003), que não 
acolheu as justificativas acerca da intempestividade dos atestados médicos referentes aos 
períodos de 18 a 21/06/2019, de 01 a 05/07/2019 (9215567, 9221363, e 9223837), e determinou 
o desconto financeiro dos dias não trabalhados. 

Em suas razões sustenta que esteve impossibilitado de realizar a 
entrega tempestiva dos atestados médicos, por estar acometido de patologias de 
cunho psiquiátrico e reumatológico “em seu último grau”, e que houve violação do princípio 
da proteção à confiança legítima, pois em outras oportunidades os atestados médicos 
apresentados intempestivamente foram homologados, criando “uma expectativa, nesse 

servidor, de poder apresentar tais atestados/laudos, após o prazo da norma". (9215567).

Ao final, requer a) atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “sobretudo no 

que tange aos descontos de verba de natureza alimentar, o que compromete a subsistência 

desse servidor e sua família” (9181559 e 9223971); b)“Averbação dos Atestados/Laudos 

médicos considerados intempestivos, haja vista o princípio que congrega a proteção à 

confiança (segurança jurídica) permear, também, as Decisões de cunho 

administrativo”; e c) “Em caso de entendimento contrário, que se possibilite a esse servidor, 

a compensação das faltas intempestivas (ano 2019), em horas e dias a serem combinados com 

a chefia imediata, dispondo-me, inclusive, para laborar aos sábados; demonstrando, também 

que, em momento algum, fui relapso quanto às minhas atividades/funções”.

Em face do juízo de retratação negativo, vieram os autos para deliberação 
deste Conselho de Administração.

Parecer TRF1- DILEP pelo não provimento do recurso (9342082), mantendo-
se os fundamentos da decisão recorrida. 

É o relatório.

VOTO 

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE 
MARANHÃO (RELATORA):

O artigo 44, I e II, da Lei n. 8.112/1990, dispõe, 
expressamente, que o servidor perderá a totalidade da remuneração quando não houver 
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justificativa para a ausência, e de parcela da remuneração diária, “proporcional aos atrasos, 

ausências justificadas, ressalvadas as concessões de que trata o artigo 97, e saídas 

antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao 

da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata”. O 
parágrafo único excepciona, ainda, as faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força 
maior, as quais podem ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo consideradas 
como de efetivo exercício. 

Com o fim de regulamentar o dispositivo, o Conselho da 
Justiça Federal editou a Resolução n. 159/2011, estabelecendo o prazo máximo de 
3 (três) dias, contados da data de início do afastamento do servidor, para que 
o atestado – emitido por médico ou cirurgião-dentista não pertencente ao quadro de pessoal do 
órgão – seja apresentado no serviço de saúde, salvo motivo devidamente justificado. 

Nesse sentido é a dicção do art. 5°, §§ 2°, e 7°, da Res. CJF n. 159/2011:

Art. 5º [...] § 2° O atestado emitido por médico ou cirurgião-dentista assistente, estranhos ao 
quadro de pessoal do órgão, deverá ser apresentado pelo servidor na unidade de saúde no prazo 
máximo de três dias contados da data do início de seu afastamento, para fins de avaliação 
ou homologação pela perícia oficial singular ou junta oficial, conforme o caso, observado o 
disposto no § 5º deste artigo. (Redação dada pela Resolução n. 314, de 24 de outubro de 2014)

[...] § 5º Ao servidor é assegurado o direito de não autorizar a especificação do diagnóstico no 
atestado, hipótese em que o paciente deverá submeter-se à perícia oficial antes do término do 
período de afastamento, independentemente do prazo da licença.

§ 6º O atestado de que trata o § 2º deste artigo somente produzirá efeitos após sua homologação 
pela perícia oficial.

§ 7º A não apresentação do atestado no prazo estabelecido no § 2º, salvo por motivo justificado, 
caracterizará falta ao serviço, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n. 8.112/1990.

Perfilhando a mesma orientação, confiram-se os arts. 5º e 9º, da Portaria 
DIREF da SJ/RO n. 261/2016(8567832): 

Art. 5.º O atestado médico deverá ser apresentado no prazo máximo de três dias úteis, 
computado, inclusive, o primeiro dia do afastamento. 

§ 1.º A exibição do atestado médico fora do prazo disposto no art. 5.º desta Portaria caracterizará 
falta ao serviço, consoante art. 44, inciso I, da Lei n. 8.112/90, salvo acolhimento de justificativa 
formal encaminhada ao Juiz Federal Diretor do Foro. 

§ 2.º É defeso, por parte da Sebes, o recebimento de atestado intempestivo, exceto se for 
acompanhado da devida justificativa.

Art. 9.º A necessidade de afastamento deverá ser comunicada ao superior imediato, quer pelo 
servidor ou por representante, no mesmo dia do ocorrido, salvo casos especiais, devidamente 
justificados.

O Estatuto dos Servidores Públicos Federais, de fato, determina a perda da remuneração em 
razão de ausências injustificadas, silenciando, no entanto, a respeito do prazo e forma pela qual o 
servidor deverá apresentar tal justificativa. 

Quanto aos afastamentos por problemas de saúde no âmbito do Poder 
Judiciário Federal, como visto, a regulamentação se deu por meio de ato normativo infralegal 
do Conselho da Justiça Federal, estabelecendo o prazo máximo de 3 (três) dias para entrega dos 
atestados no respectivo serviço de saúde a qual integre o servidor contados do primeiro dia de 
afastamento. O regramento, por sua vez, nos casos de ausência de apresentação do atestado 
no tríduo regulamentar, permite que o servidor apresente motivo justificado, cujo acolhimento 
ficará condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração(chefia 
imediata ou diretoria do foro). 
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Relativamente à Seção Judiciária de Rondônia, cabe mencionar o art. 9º 
da Portaria DIREF da n. 261/2016, dispondo que “[a] necessidade de afastamento deverá ser 

comunicada ao superior imediato, quer pelo servidor ou por representante, no mesmo dia do 

ocorrido, salvo casos especiais, devidamente justificados”.

Nesse vértice, não se pode perder de vista que, tal qual como se dá 
com os atos legislativos primários que restringem direitos, a interpretação dos citados diplomas 
infralegais deve ser a que melhor atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, 
principalmente, da dignidade da pessoa humana.

Na mesma orientação, este colegiado, já se manifestou em casos 
similares pela necessidade de a Administração se pautar pela razoabilidade, quando se trata 
de servidores acometidos de doenças graves. Segue fragmento do voto condutor proferido nos 
autos do PA/SEI n. 012106-65.2017.4.01.8008, da relatoria do Desembargador Federal Cândido 
Ribeiro:

À Administração cabe não só tratar os casos que lhe são submetidos dentro da legislação 
pertinente – em obediência ao princípio da legalidade restrita – mas, também, deve salvaguardar 
a saúde laboral de todos os servidores sob seu comando, utilizando-se, para tanto, de 
meios eficazes e céleres de informação, esclarecimento, suporte e, principalmente, bem estar, 
que é finalidade precípua.

Na qualidade de gestora da saúde laboral, Administração Pública deve ater-se a primeiramente às 
causas dos afastamentos, agindo, para tanto, através de profissionais qualificados e 
perícias médicas confirmativas.

No caso analisado, observa-se que o aspecto formal/temporal preponderou sobre uma causa 
natural, fisiológica grave e tecnicamente fundamentada, que se confirmou posteriormente com 
licenças médicas posteriores.

Portanto, deveria a Administração ter submetido a servidora à perícia, para constatação da 
doença foco do afastamento, diante de mais uma apresentação de atestado médico, mas não o 
fez, atendo-se, friamente, à letra da lei.

                        No caso, o servidor, JÚLIO CESAR GOMES SANTOS (8781489), Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, do Quadro de Pessoal da SJ/RO, acometido de doenças 
reumatológicas e ortopédicas apresentou inúmeros atestados de saúde perante a Seção Judiciária 
de Rondônia, dentre os quais são objeto do presente recurso os relativos aos períodos de 18 a 
21/06/2019 (8547516 e 9215082), e 01 a 05/07/2019, (8547617 e 9215094).

Com relação ao afastamento de 18/06 a 21/06/2019,o médico atestou que o 
servidor compareceu à consulta médica em 18/06/2019 e que estaria impossibilitado de retornar 
ao serviço por 3 (três) dias com base no CID M6.9 - “outras 

artrites reumatóides especificadas” (8547516 e 9215082). Igualmente, no período de 
afastamento de 1º a 05/07/2019, atestou que o servidor estava acometido de “dor 

articular”, consoante CID M255 (8547617 e 9215094).

Igualmente, os atestados de 09/07 a 12/07/2019(8547665 e 9215106), 24/07 a 
25/07/2019 (8721647 e 9215250) e de 24/07 a 26/07/2019 (8721651 e 9215262) – os 
quais não são objeto do presente recurso –, também se 
referem a doenças reumatológicas (CID M155).

O servidor protocolou requerimento (8547692 e 9215120) dirigido à Diretoria 
do Foro (julho/2019),postulando a homologação dos atestados de 18/06 a 21/06/2019 (8547516 
e 9215082) e 01/07 a 05/07/2019(8547617 e 9215094), justificando sua apresentação 
intempestiva em razão de estar impossibilitado de se locomover.

Ainda em 16/07/2019, enviou e-mail a seu chefe 
imediato, o Juiz federal Ricardo Beckerath da Silva Leitão, Coordenador Seccional 
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dos JEFs SJ/RO, para justificar a dificuldade de comparecer ao trabalho diante de seu quadro 
clínico (artrite reumatóide e depressão) e requerer a possibilidade de compensação das 
faltas. Confira-se trecho da mensagem eletrônica:

Boa tarde, Dr. Ricardo 

Em face de todos os problemas que me acometeram desde o ano passado, seja de forma física 
(artrite reumatóide) ou psicológica (depressão), fiquei alguns dias ausentes. Informo que ainda 
estou em tratamento, porém, acredito que já esteja apto a voltar ao trabalho nessa Seção 
Judiciária, precisamente neste Núcleo. 

Pois bem, fato é que tenho alguns atestados a entregar, precisamente das infecções que tive em 
meu joelho em decorrência das várias infiltrações às quais me submeti desde o descobrimento da 
doença. 

Óbvio que nesse intervalo, entre uma crise e outra, tentei voltar ao trabalho, todavia, sem 
sucesso, posto que a artrite em último grau (que é a minha) é uma doença marcada sobremaneira 
pelo enrijecimento matinal das articulações, o que me impedia sequer levantar da cama e me 
levava a estar semanalmente fazendo uso de medicações para dor, inflamação e infecção, de 
forma injetável. [...] Enfim, apresentarei os atestados que ainda faltam, 
contudo, provavelmente,alguns dias não estarão cobertos – havia dias que sequer conseguia ir ao 
hospital para tomar medicamento nas articulações -, assim, em caso de possibilidade, solicito, 
para esses dias não cobertos, autorização para compensar as horas faltantes. (Anexo do doc. 
8781489 e 9215567)

Em resposta, o i. magistrado, apesar de afirmar estar ciente dos problemas de 
saúde do servidor e “torcer” por sua realização pessoal, afirmou que “com relação às faltas, 

acredito que já procedimento no SEI aberto para tratar do tema, procedimento no qual 

prefiro tratar todas essas questões administrativas”, e finalizou dizendo estar “feliz pelo seu 

retorno e espero novamente contar contigo no NUCOD” (anexo do doc. 8781489 e 9215567).

Contudo, em 29/07/2019 indeferiu o pedido de 
homologação, porque a “apresentação intempestiva de atestados médicos e a ausência de 

comunicação à chefia imediata no primeiro dia útil do afastamento - infelizmente, não tem sido 

fato isolado ao logo do ano, desde a cessão do referido servidor a esta unidade”. (8611362 
e 9215221). A propósito:  

1- A despeito da justificativa apresentada pelo servidor, 8547692 de locomoção até essa Seção 
Judiciaria, entendo que ela não deve ser acolhida. Isso porque, em tempos de facilidade de 
comunicação e transmissão de dados via internet e celular, não se justifica o não 
encaminhamento tempestivo dos referidos atestados ao setor de saúde da Seção. Importa ainda 
salientar que os dispositivos destacados no referido despacho SECAD não exige que 
a entrega seja feita pessoalmente pelo servidor, que poderia encaminhar ainda o referido 
documento por meio de procurador. 

2 - Quanto ao cumprimento pelo servidor do dever de informar a chefia imediata no primeiro dia 
útil do início do afastamento, informo a essa Direção que o mesmo não cumpriu com a referida 
exigência em nenhuma das três oportunidades: seja nas datas cujos atestados foram apresentados 
intempestivamente (8547516, 8547617), ou mesmo naquela apresentada tempestivamente 
(8547665). 

3 - Relevante destacar que a situação que ora se analisa- apresentação intempestiva de atestados 
médicos e a ausência de comunicação a chefia imediata no primeiro dia útil do afastamento - 
infelizmente, não tem sido fato isolado ao logo do ano, desde a cessão do referido servidor a esta 
unidade. Destaco que as principais funções exercidas atualmente pelo NUCOD-RO são: o 
atendimento presencial de partes com processos no sistema JEF desta Seção e agendamento de 
perícias; e que toda vez que alguém na unidade se ausenta, os referidos serviços, pela sua própria 
natureza, continuam sendo exercidos com a respectiva redistribuição da carga de trabalho para os 
servidores remanescentes da unidade. [...] e exatamente por estas razões, reitero minha 
manifestação desfavorável ao acolhimento da justificativa apresentada pelo servidor 
JÚLIO CÉSAR GOMES SANTOS. (9215221)
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Na sequência, o servidor protocolou novo requerimento (05/08/2019, dirigido 
à Diretoria do Foro, reiterando a impossibilidade de apresentação tempestiva por dificuldades 
de deslocamento, e que “todas as ausências injustificadas (nesse ano de 2019) estão cobertas 

por atestados médicos (ortopédico, infectológico ou reumatológico)” (8721655 e 9215275).

                      Em 19/08/2019, a Juíza Diretora do Foro da SJ/RO(8732035 
e 9215311), Jaqueline Conesuque Gurgel do Amaral, com fundamento na Res. CJF n. 
159/2011 não acolheu as justificativas acerca da intempestividade dos atestados médicos e da 
ausência de informação à chefia imediata dos afastamentos, e determinou o registro das faltas 
como injustificadas. Eis trecho do decisum:

Analisando-se a justificativa apresentada, não se identifica a presença de elementos aptos a 
caracterizar a impossibilidade fática da entrega dos documentos no prazo assinalado pela 
Resolução. Isso porque, conforme mencionado na manifestação n. 8611362, não se exige que a 
entrega dos atestados seja feita pessoalmente pelo servidor interessado, sendo permitido o 
encaminhamento por intermédio de terceira pessoa, por ele autorizada para tanto. A providência 
seria adequada, no caso concreto, para facilitar os trâmites administrativos necessários aos 
registros dos sucessivos afastamentos e, consequentemente, a redistribuição de atividades dentro 
da própria unidade de lotação pelo período necessário até o retorno do servidor licenciado. 
Incabível, portanto, o acolhimento do argumento apresentado.

O dever de comunicação à chefia imediata, por sua vez, está previsto no art. 1°, § 5°, da 
Resolução n. 159/2011 do Conselho da Justiça Federal: [...]Considerando-se que o presente feito 
não objetiva a apuração de responsabilidade funcional e que não ficou demonstrada a extensão 
do prejuízo ao serviço público, cumpre a esta Administração alertar o requerente que a reiteração 
na conduta sob exame (descumprimento do dever previsto no art. 1°, § 5°, da Resolução n. 
159/2011 do Conselho da Justiça Federal) ensejará a instauração de procedimento disciplinar 
específico para a apuração dos fatos. Por todo o exposto, INDEFIRO a justificativa apresentada 
por meio do documento n. 8547692. 

À SECAD, para ciência.

Ao NUCRE, para ciência, comunicação ao interessado e registro dos dias de ausência abarcados 
pelos atestados n. 8547516 e 8547617 como faltas injustificadas, nos termos do art. 5°, § 7°, 
da Resolução n. 159/2011 do CJF, atentando-se ao disposto no art. 44, I, da Lei n. 8.112/1990.

Novamente instado a se pronunciar, em 22/08/2019, o Juiz Coordenador 
Seccional dos JEFs (COJEF-RO) (8768113 e 9215492), chefe imediato do servidor, reiterou os 
termos da manifestação de 29/07/2019 (8611362 e 9215221), no sentido de não acolher as 
justificativas apresentadas. 

Em 26/08/2019, foi protocolado pedido de 
reconsideração (8781489 e 9215567) da decisão DIREF (8732035 e 9215311), em que o 
recorrente aduziu: 

* estar acometido de patologias “incapacitantes quanto à 

mobilidade/locomoção, impedindo, inclusive, o simples ato de levantar-se, consoante o próprio 

histórico de laudos/atestados”;

* ser “costume dessa Direção, acolher os pedidos de intempestividades, 

sobretudo porque o servidor, de fato, se encontrava/se encontra em estado de doença em seu 

último grau”; 

* estar acometido de doenças psicológicas sérias,mormente após acidente de 
automóvel em novembro de 2018, “o que converge para justificativas ausências deste 

servidor”;
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* que “houve, também, uma grave infecção odontológica, o que culminou em 

uma cirurgia para retirada de dentes e raspagem óssea”;

* ausência de má-fé; e

* que está em “tratamento psicológico, psiquiátrico e reumatológico, com uso 

de medicamentos exclusivos (tarja preta) e infiltrações nas articulações acometidas”. Na 

oportunidade juntou fotos dos membros acometidos pela doença e dos procedimentos médicos e 

odontológicos realizados, demonstrando a gravidade de seu estado de saúde. (8781489 e 

9215596, 9215909, 9215988, 9215999 e 9216011).

O pedido de reconsideração foi indeferido pela Juíza Diretora do 

Foro em 06/09/2019 (8789153 e 9221430), ao fundamento de inexistir fato novo que 

pudesse denotar indícios de que “o requerente tenha sofrido tais condições limitadoras que 

pudessem servir de justificativa”, bem como porque os Pareceres SELEP “atestam que de 2015 

a junho de 2018 não houve intempestividade que impedisse as homologações”.

Em 11/09/2019, referida magistrada esclareceu ainda que, com relação ao 

afastamento de 01/07 a 05/07/2019 “o servidor apresentou os atestados apenas em 05/08/2019, 

quando deveria tê-los apresentado até o dia 26/07/2019, incorrendo, portanto, em 10 dias de 

atraso”, e que de acordo com a Manifestação COJEF (8768113), o servidor não informou sua 

chefia imediata no primeiro dia útil seguinte ao dia do afastamento (8874613 e 9223345).

No dia subsequente (12/09/2019), o servidor postulou (8889657 e 

9223371) a compensação dos dias faltosos – indeferido em 19/09/2019 por sua chefia imediata

(8938241 e 9223488); a possibilidade de parcelamento do débito e a concessão de efeito 

suspensivo ao recurso, sendo lhe concedido somente o parcelamento da dívida pela Diretoria do 

Foro (8954728 e 9223512).

Já em 30/09/2019 (8991679), ante a determinação de desconto 

pecuniário, pleiteou a retirada das faltas de sua folha de ponto com o fim de obstar a abertura de 

processo administrativo, e subsidiariamente, a remessa à instância superior a título de 

recurso dos requerimentos 8991679, 8781489 e 8781514, concedendo-se o 

devido efeito suspensivo. Na oportunidade, foi-lhe deferida somente a subida dos autos a esta 

Corte. 

Por último, em petição endereçada a esta Corte em 30/10/2019 – (9181032 e 

9223900 ou 9181559 e 9223971), o servidor informa “que todos os atestados que foram 

submetidos à perícia oficial, comprovaram a doença à qual esse servidor está a enfrentar” – 

Artrite Reumatóide Crônica –, a qual causa dor intensa, impossibilitando tarefas simples, como 

escovar os dentes e levantar da cama (6330784), requerendo a atribuição de efeito 

suspensivo ao recurso (9181559 e 9223971); a “Averbação dos Atestados/Laudos médicos 

considerados intempestivos, haja vista o princípio que congrega a proteção à confiança 

(segurança jurídica) permear, também, as Decisões de cunho administrativo”; e, caso não seja 

este o entendimento, que lhe seja autorizado a compensar as faltas do ano de 2019, 

nos termos em que determinar a chefia imediata.

Ante o contexto fático delineado nos autos, verifica-se que, de fato, o 

servidor se encontra acometido de doença crônica, que lhe causa intensa dor e sofrimento, o 

que, à toda evidência, impossibilitou a entrega tempestiva dos atestados e a cientificação de seu 

superior. Demais disso, sempre demonstrou boa-fé perante a Administração, disponibilizando-

se, inclusive, a compensar os dias faltosos,ainda que respaldado por atestados médicos. A 

respeito da gravidade da patologia, de grande valia reproduzir trecho 

do artigo científico intitulado “Artrite Reumatóide”, publicado na Revista Brasileira de 

Medicina, in verbis: 
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A artrite reumatóide (AR) é uma doença inflamatória crônica caracterizada por poliartrite 
simétrica, principalmente das mãos, associada à rigidez matinal e fadiga.

Geralmente coexistem sintomas sistêmicos, como cansaço, mal-estar e limitação nas atividades 
diárias. Em alguns casos outros órgãos e sistemas, além das articulações, podem estar 
envolvidos, como os olhos (uveíte), pulmões (pneumonite), glândulas salivares e lacrimais 
(síndrome de Sjögren) e sistema nervoso periférico (neuropatias). 

Geralmente a AR tem um curso crônico com períodos variáveis de remissão e exacerbação. 
Cerca de metade dos pacientes com AR apresentam incapacidade para o trabalho após dez anos 
de doença. Nos casos de quadro clínico progressivo e inflamação persistente pode ocorrer morte 
prematura. (SILVA, Raíssa G; VANNUCCI, Andréa B.; e LATORRE, Luiz C. Artrite 
Reumatóide, RBM – Revista Brasileira de Medicina, v. 60, n. 08, 
2003 – Disponível em: http://www.saudeemmovimento.com.br/revista/artigos/rbm/v60n8a1.pdf

Forçoso concluir, portanto, pela suficiência das justificativas apresentadas 
pelo servidor, a teor dos arts. 5º, §§ 2º e 7º da Resolução CJF 159/2011 e arts. 5º e 
9º, da Portaria DIREF da SJ/RO n. 261/2016 (8567832), devendo a Administração homologar 
os atestados médicos relativos aos períodos de 18 a 21/06/2019 (8547516 e 9215082), e 01 a 
05/07/2019, (8547617 e 9215094).

Com efeito, apesar de cogentes e imperativos os 
comandos regulamentares – estabelecendo o prazo máximo de 3 (três) dias para entrega dos 
atestados no serviço de saúde e a necessidade de cientificação da chefia imediata no mesmo dia 
do afastamento – o caso concreto impõe que a Administração atue, não apenas em cumprimento 
do princípio da legalidade, mas, principalmente, dos princípios 
da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Por fim, cabe realizar a modulação temporal do entendimento ora perfilhado, 
o qual deverá ser aplicado somente aos atestados médicos apresentados até a data de publicação 
do acórdão deste julgamento, devendo o servidor, com relação aos 
futuros, observar rigorosamente os prazos regulamentares, sob pena de caracterizar ausência 
injustificada

Diante da excepcionalidade da situação – exacerbada dificuldade de 
locomoção – as providências previstas nos arts. 5°, § 2º e 7°, da Res. CJF n. 159/201, e arts. 5º e 
9º, da Portaria DIREF da SJ/RO n. 261/2016 poderão ser perfectibilizadas “por 

meio de transmissão de dados via internet e celular”, ou via procurador, assim como 
bem salientou o então chefe imediato do recorrente, o Juiz federal Ricardo Beckerath da Silva 
Leitão, Coordenador Seccional dos JEFs SJ/RO, por ocasião de sua manifestação nos 
autos (8611362 e 9215221), ou também via postal, mediante aviso de recebimento.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso. 

É como voto.

Desembargadora Federal Daniele Maranhão 
Relatora

Documento assinado eletronicamente por Daniele Maranhão, Desembargadora 

Federal, em 21/05/2020, às 14:49 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, 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 10197366 e o código CRC A67B6FCA.
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