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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

Trata-se de recurso interposto por RAYKA OLIVEIRA SOARES
VALADARES contra acórdão do Conselho de Administração, que, por maioria, nos termos do
voto divergente do eminente Desembargador Federal Carlos Moreira Alves, deu parcial
provimento ao recurso para reconhecer que a licença para tratamento da própria saúde é causa
suspensiva, e não interruptiva, do período aquisitivo de férias, vencida a eminente
Desembargadora Federal Ângela Catão, conforme consignado na seguinte ementa:
ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PERICIAL DA
JUNTA MÉDICA OFICIAL DO TRF DA 1ª REGIÃO. RECONHECIMENTO DE DOENÇA
PROFISSIONAL OU ACIDENTE EM SERVIÇO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. ABONO
DAS AUSÊNCIAS LABORAIS ANTERIORES AO RETORNO AO TRABALHO E DEVOLUÇÃO
DOS VALORES REFERENTES AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO PRÉ-ESCOLA.
LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE PERÍODO DE AFASTAMENTO DE
20/09/2013 A 06/11/2015, EM QUE A SERVIDORA ESTEVE AUSENTE DO TRABALHO
AGUARDANDO DEFINIÇÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO TRF-1, NOS TERMOS DO
ART. 202 E SEGUINTES DA LEI Nº 8.112/90. PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS DA
SERVIDORA SEJA SUSPENSO ENTRE O PERÍODO DE 18/04/2010 A 06/11/2015, QUANDO
FICOU AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DA PRÓPRIA
SAÚDE ALÉM DOS 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
1. Acompanho as conclusões da Conselheira Relatora, no que diz com a
pretensão de anulação da decisão recorrida ou necessidade de complementação do laudo
pericial para esclarecimento de divergências ou omissões, por não identificar a existência de
cerceio do direito de defesa ou alguma causa de nulidade no processo ou na deliberação
impugnada, revelando as reiteradas manifestações da servidora inconformismo com o
resultado do laudo pericial, não reconhecendo o motivo dos afastamentos como decorrentes de
moléstia profissional ou acidente de trabalho.
2. Uma vez que a servidora retornou ao serviço, tal questionamento, ao
menos por ora, somente apresenta alguma relevância para fins de exame da legitimidade ou
não da questionada suspensão dos pagamentos do auxílio-alimentação e do auxílio préescolar, no período em que a licença para tratamento da própria saúde excedeu vinte e quatro
meses, deixando ver, todavia, o exame dos autos, e também da decisão recorrida, que tais
questionamentos são objeto de processo administrativo específico, onde houve interposição de
recursos administrativos (1815557 e 1816242), de modo que lá, e não aqui, é a esfera própria
para reexame dos atos suspensivos e de suas consequências, envolvendo a pretensão de
recebimento de valores, acrescidos de juros de mora e correção monetária, que deixaram de
ser pagos em virtude deles.
3. A mesma circunstância se verifica no tocante à discussão dos valores
recebidos durante o período de afastamento, também objeto de discussão em processo
específico, assim no Processo Administrativo eletrônico 0001828-21.2016.4.01.8014/TO, de
relatoria do ilustre Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
4. No tocante a questão relativa às férias, tenho que o afastamento em virtude
de licença para tratamento de saúde é causa suspensiva, e não interruptiva, de fruição das
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mesmas, devendo assim o período de 18/04/2010 a 06/11/2015 ser considerado de suspensão, e
não de interrupção, de período aquisitivo.
5. Recurso parcialmente provido(ID 8044624)
Em suas razões recursais (ID’s 8402685, 8402696 e 8402703), a recorrente
1.

“persiste a pretensão da servidora na análise substancial das provas do
nexo causal acidentário e da ilegalidade de supressão de verbas e direitos em
decorrência de licença para tratamento da própria saúde que ultrapassa 24 meses
durante o período em que a servidora esteve afastada por demora administrativa”, e que
“inexiste na decisão recorrida e no laudo que lhe serve de fundamento”.

2.

“um dos pontos nevrálgivos da irresignação da recorrente não é mero
inconformismo com as conclusões do laudo pericial da Junta Médica do TRF1, mas a
ausência de motivação substancial pela desconsideração de tantos outros laudos médicos
oficiais e particulares, de conclusões de estudos ergonômicos e fisioterápicos realizados
pela Secional do Tocantins e demais provas que, em nenhuma das decisões
administrativas proferidas ou do laudo pericial questionado, foram efetivamente
consideradas e refutadas com a explicação técnica do por que não serviram como prova
do nexo causal pleiteado”;

3.

“as doenças que acometem a servidora estão diretamente relacionadas
à esforços repetitivos e posições estáticas que exercia enquanto assessora de gabinete
utilizando o sistema de JEF virtual, o qual exige digitação durante todo o expediente de
trabalho”;

4.

“todas as perícias realizadas na Seccional do Tocantins reconhecem a
concausalidade entre as patologias de punhos, ombros, lombar e cervical com as
atividades laborais desempenhadas”;

5.

“também não foi considerado o extenso laudo médico do trabalho
assistente, sequer citados pela Junta Médica Oficial do TRF1, e os laudos da avaliação
ergonômica das atividades desempenhadas pela servidora e as patologia existentes, a
qual foi encomendada no ínicio de 2017 pela Seção Judiciária do Tocantins, que se
constitui em outra prova pericial do reconhecimento do nexo causal”;

6.

“o afastamento prolongado causado pela segunda crise
musculoesquelética, entre 03.11.2013 a 06.11.2015, ocorreu após o atingimento dos 24
meses de licença para tratamento da própria saúde, marcado em 18.04.2010. Dos três
atestados apresentado nessa segunda crise, o último foi datado de 06.11.2013 [...], com
pedido de afastamento por 45 dias, finalizando em 20.12.2013. Após a realização da
perícia, foi interposto recurso administrativo para o Conselho de Administração em
27.03.2014, solicitando complementação do laudo pericial, dentre outros pedidos [...].
Negado seguimento ao recurso, a servidora recorreu novamente em 27.04.2014 e o
recurso foi encaminhado ao TRF1 em 03.04.2014”;

7.

de acordo como art. 59 da Lei nº 9.784/1999, “o Conselho de
Administração teria o prazo de 30 dias ou, havendo justificação explícita, até 60 dias
para proferir decisão, finalizando o prazo máximo legal em 03.06.2014, mas o
julgamento que determinou nova realização de perícia ocorreu mais de um ano depois da
remessa dos autos ao tribunal, em 23.04.2015, e a perícia que concluiu pelo retorno das
servidora ao trabalho foi realizada cinco meses depois, em 10.09.2015. Os autos
administrativos foram devolvidos e recebidos na Seção Judiciária do Tocantins dois
meses depois da perícia, em 06.11.2015, data em que a servidora retornou ao trabalho”;

https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_orig... 22/03/2021

Diário da Justiça Federal da 1ª Região/TRF - Ano XIII N. 52 - - Disponibilizado em 23/03/2021

alega que:

SEI/TRF1 - 12267338 - Questão de Ordem

Página 3 de 5

8.

“em lesão à garantia da razoável duração do processo administrativo,
restam evidentes demoras administrativas excessiva as quais a servidora não deu causa e
que lhe acarretaram descontos indevidos, pois se os prazos legais tivessem sido
observados não haveria a suspensão do auxílio alimentação, em 24.10.2014 [...], do
auxílio pré-escolar em 15.12.2014 [...] e da exclusão da contagem dos períodos
aquisitivos de férias durante o afastamento (18/04/2010 a 06/11/2015) em decisão
proferida em 03.05.2016”;

9.

“o termo inicial do prazo da decadência administrativa inicia na data
de 18.04.2010, na qual a servidora atingiu os 730 dias de licença para tratamento da
própria saúde, e finaliza em 17.04.2015. A decisão inicialmente recorrida que
determinou a exclusão da contagem dos períodos aquisitivos de férias durante os
afastamentos ocorridos entre 18.04.2010 a 06.11.2015,data de 03.05.2016, ocasião em
que já tinha operado a decadência administrativa de rever atos com efeitos favoráveis à
servidora”.

A recorrente requer: i) a análise de todo o conjunto probatório e, caso
considere necessário, a realização de nova perícia médica; ii) a responsabilização da
Administração por sua morosidade; iii) o reconhecimento da decadência administrativa; iv) caso
mantida a decisão recorrida, a modulação dos seus efeitos “quanto ao direito às férias entre o
período de 2010 e 2015”.
A Divisão de Legislação de Pessoa – Dilep manifestou-se pelo não
provimento do recurso (ID 8468885).
É o relatório.
VOTO
A Exma. Des. Federal Ângela Catão, relatora do recurso administrativo que
foi julgado no Conselho de Administração, manifestou-se nos seguintes termos:
[...] Em suma: 1) indefiro o pedido de saneamento do processo para autorizar
a complementação do laudo médico oficial do TRF1, por conseguinte, homologo os laudos
apresentados pela junta médica do TRF1, afastando o nexo de causa e efeito entre a doença e
as atividades laborais exercidas pela servidora; 2) homologo os atestados médicos datados de
06/08/2013, 19/09/2013 e 06/11/2013, bem como o afastamento de 20.09.2013 a 06.11.2015,
como licença para tratamento da própria saúde; 3) mantenho a decisão que suspendeu o
pagamento das indenizações de auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar até a data que a
servidora efetivamente retornou ao trabalho, ou seja, 07/11/2015 (1816175); e determinou que
o período aquisitivo de férias da servidora seja interrompido entre o período de 18/04/2010 a
06/11/2015, quando ficou afastada por motivo de licença para tratamento da própria saúde
além dos 24 (vinte e quatro) meses (Lei nº 8.112/90, arts. 102, VIII, "b", c/c 103, VII), devendo
ser registrado novo período aquisitivo a partir de 07/11/ 2015.
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade alegada pela parte interessada e
nego provimento ao recurso administrativo.
O relator para acórdão, eminente Desembargador Federal Carlos Moreira
Alves, ao divergir sobre o fato de que a licença para tratamento da própria saúde é causa
suspensiva, e não interruptiva, do período aquisitivo de férias, fundamentou que:
Pedi vista dos autos para analisar mais de perto as questões suscitadas e o
exame de seus elementos me leva à mesma conclusão da eminente relatora, no que diz com a
pretensão de anulação da decisão recorrida ou necessidade de complementação do laudo
pericial para esclarecimento de divergências ou omissões. Também eu não identifico a
existência de cerceio do direito de defesa ou alguma causa de nulidade no processo ou na
deliberação impugnada, revelando as reiteradas manifestações da servidora inconformismo
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com o resultado do laudo pericial, não reconhecendo o motivo dos afastamentos como
decorrentes de moléstia profissional ou acidente de trabalho. Aliás, uma vez que a servidora
retornou ao serviço, tal questionamento, ao menos por ora, somente apresenta alguma
relevância para fins de exame da legitimidade ou não da questionada suspensão dos
pagamentos do auxílio-alimentação e do auxílio pré-escolar, no período em que a licença para
tratamento da própria saúde excedeu vinte e quatro meses, deixando ver, todavia, o exame dos
autos, e também da decisão recorrida, que tais questionamentos são objeto de processo
administrativo específico, onde houve interposição de recursos administrativos (1815557 e
1816242), de modo que lá, e não aqui, é a esfera própria para reexame dos atos suspensivos e
de suas consequências, envolvendo a pretensão de recebimento de valores, acrescidos de juros
de mora e correção monetária, que deixaram de ser pagos em virtude deles. A mesma
circunstância se verifica no tocante à discussão dos valores recebidos durante o período de
afastamento, também objeto de discussão em processo específico, assim no Processo
Administrativo eletrônico 0001828-21.2016.4.01.8014/TO, de relatoria do ilustre
Desembargador Federal Marcos Augusto de Sousa.
Por fim, no tocante às férias, tenho que o afastamento em virtude de licença
para tratamento de saúde é causa suspensiva, e não interruptiva, de fruição das mesmas, e
assim, peço licença à eminente relatora e àqueles que a acompanham para dar parcial
provimento ao recurso, para que o período de 18/04/2010 a 06/11/2015, seja de suspensão, e
não de interrupção, de período aquisitivo.
Como se vê, a pequena divergência no acórdão diz respeito ao período
aquisitivo de férias (suspensão/interrupção), cuja decisão foi favorável à recorrente, vez que,
nos demais pontos, o relator para acórdão acompanhou a relatora originária.
Desta feita, as questões objeto do presente recurso derivam de decisão
unânime do Conselho de Administração, razão pela qual se mostra inadmissível a interposição
do presente recurso, por força do art. 77 do Regimento Interno desta egrégia Corte:
Art. 77. Dos atos e das decisões do Conselho de Administração, quando
unânimes, não cabe recurso administrativo.
Parágrafo único. Não sendo unânimes, os atos e as decisões mencionados no
caput deste artigo poderão ser submetidos à revisão da Corte Especial Administrativa,
mediante recurso do interessado.
Assim, quando o desacordo for parcial, o recurso cabível perante a Corte
Especial Administração será restrito à matéria da divergência.
Na hipótese, a divergência ficou limita à discussão sobre a interrupção ou
suspensão do período aquisitivo de férias, que não foi objeto do presente recurso.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
É o voto.

EMENTA
QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO PERANTE A CORTE ESPECIAL
ADMINISTRATIVA. ACORDÃO RECORRIDO TOMADO POR MAIORIA. RECURSO
RESTRITO À MATÉRIA DIVERGENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Recurso interposto contra acórdão do Conselho de Administração que, por
maioria, deu parcial provimento ao recurso para reconhecer que a licença para tratamento da
própria saúde é causa suspensiva, e não interruptiva, do período aquisitivo de férias.
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3. As questões objeto do presente recurso derivam de decisão unânime do
Conselho de Administração, razão pela qual se mostra inadmissível a interposição do presente
recurso, por força do art. 77 do Regimento Interno desta egrégia Corte: “Art. 77. Dos atos e das
decisões do Conselho de Administração, quando unânimes, não cabe recurso administrativo.
Parágrafo único. Não sendo unânimes, os atos e as decisões mencionados no caput deste artigo
poderão ser submetidos à revisão da Corte Especial Administrativa, mediante recurso do
interessado”.
4. Assim, quando a dissidência for parcial, o recurso cabível perante a Corte
Especial Administração será restrito à matéria da divergência.
5. Na hipótese, a divergência ficou limitada à discussão sobre a interrupção ou
suspensão do período aquisitivo de férias, que não foi objeto do presente recurso.
6. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que é interessada a parte acima indicada:
Decide a Corte Especial Administrativa do Tribunal Regional Federal da 1ª
Região, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do relator.
Brasília-DF, de 2021 (data de julgamento).
Desembargador Federal HERCULES FAJOSES
Relator
Documento assinado eletronicamente por Hercules Fajoses, Desembargador Federal,
em 18/03/2021, às 09:42 (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 12267338 e o código CRC 5B8061A4.
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2. A divergência no acórdão diz respeito, tão somente, ao período aquisitivo
de férias (suspensão/interrupção), cuja decisão foi favorável à recorrente, vez que, nos demais
pontos, o relator para acórdão acompanhou a relatora originária.

