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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

PORTARIA DIGES - 9929148

Regulamenta os procedimentos de entrega de atestados médicos para
concessão de licença para tratamento da própria saúde e da licença por
motivo de doença em pessoa da família no âmbito do TRF - 1ª Região.

O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO,
no uso de suas atribuições legais e regimentais e tendo em vista  o que consta dos Processos
Administrativos Eletrônicos 0002423-23.2020.4.01.8000, 0004333-22.2019.4.01.8000 e 0005159-
14.2020.4.01.8000, e da Ata n. 9825020;

RESOLVE:
Art. 1º  O servidor deverá providenciar a entrega do original do atestado médico, que

será utilizado para suportar a concessão de licença para tratamento da própria saúde e da licença por
motivo de doença em pessoa da família, na recepção da Disao ou o encaminhá-lo digitalizado, de forma
legível, por meio eletrônico, para o e-mail institucional atestado@trf1.jus.br, especificamente criado para
este fim, no prazo de até 03 (três) dias, a contar do início do afastamento, devendo, ainda, comunicar a sua
chefia imediata no primeiro dia útil do início do afastamento, na forma do disposto no art. 1º, § 5º, da
Resolução CJF nº 159, de 08/11/2011.

Parágrafo único - Considerar-se-á prorrogado o prazo de entrega para o primeiro dia útil
subsequente, caso o início ou o vencimento recaia em dia em que não houver expediente ou se este for
encerrado antes do horário normal.

Art. 2º  Caso opte por encaminhar o atestado por meio eletrônico, o servidor deverá
aguardar um e-mail de resposta, que informará expressamente sobre o aceite do documento pela área de
saúde, mantendo o original do atestado médico em sua guarda, até que ocorra a efetiva concessão da
licença.

Art. 3º  Na hipótese de ocorrência de qualquer pendência nas informações constantes do
atestado, será encaminhado e-mail ao servidor indicando os procedimentos que deverão ser adotados para
fins de regularização do documento, possibilitando a sua homologação.

Art. 4º  Após a homologação do atestado pelo médico perito, o servidor e sua chefia
imediata receberão, automaticamente, e-mail comunicando o período de afastamento.

Art. 5º  Nos casos em que haja necessidade de perícia presencial, o servidor receberá um
e-mail comunicando a data e o horário para a realização da perícia, que poderá ser singular ou por Junta
Médica, conforme o caso.

Art. 6º Na impossibilidade de comparecimento no horário e data indicados para a
realização da perícia, o servidor deverá entrar em contato, um dia útil antes da data agendada, com a
recepção da Disao para a sua remarcação.

Art.7º  No caso de atraso no cumprimento do prazo estabelecido para a entrega do
atestado, o servidor deverá, mediante Processo Administrativo Eletrônico, apresentar justificativas
fundamentadas para o descumprimento do prazo exigido, caso pretenda ter o mérito do seu afastamento
efetivamente apreciado pelos médicos peritos.

Art. 8º Serão homologados pela área de saúde os atestados apresentados pelos servidores
celetistas e comissionados sem vínculo, com até 15 (quinze) dias. Após o 16º (décimo sexto) dia
ininterrupto de afastamento, o servidor será encaminhado à perícia médica do Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS.

Art. 9º Os atestados de comparecimento, referentes às consultas médicas/odontológicas e
exames, não serão recepcionados e avaliados pela área de saúde, ficando o seu aceite a critério do
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superior hierárquico, que poderá abonar as ausências no controle eletrônico de frequência do
servidor, nos termos da Resolução Presi 28/2014.

Art. 10. Os servidores sem vínculo efetivo com a administração publica federal direta,
autárquica ou fundacional, não fazem jus à licença por motivo de doença em pessoa da família, nos termos
da Resolução/CJF n. 159/2011, art. 1ª, II, § 3º.

Art. 11. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Carlos Frederico Maia Bezerra
Diretor Geral

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da
Secretaria, em 08/06/2020, às 10:12 (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
9929148 e o código CRC 21A5654D.

 

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0005159-14.2020.4.01.8000 9929148v61


