
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

RELATÓRIO E VOTO

RELATÓRIO
 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator:
 

Trata-se de recurso interposto por Júlio César Gomes Santos, Técnico Judiciário, Área
Administrativa, do Quadro de Pessoal da Justiça Federal de primeiro grau da Primeira Região,
impugnando r. decisão extraída dos autos, de caráter sigiloso, do PAe/SEI 0002199-83.2019.4.01.8012,
por meio da qual o MMº. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Roraima,
manifestando ciência dos Boletins de Frequências 9864343 e 9864355, dos Autos de frequência
Nucod/2020,0000733-20.2020.4.01.8012, determinou o registro nos assentos funcionais do servidor das
07 (sete) faltas consideradas injustificadas, relativas aos dias 30 e 31 de janeiro e 1º, 2, 3, 4 e 5 de
fevereiro de 2020, com o consequente desconto dos dias faltosos em sua próxima folha de pagamento.
Determinou, ainda, o encaminhamento do decidido: "À Secap, a) Para que registre nos assentos
funcionais do servidor Júlio César Gomes Santos as faltas injustificadas de acordo com o quadro do
inciso II. b) Para dar ciência ao interessado da presente Decisão. c) Para atenção ao reflexo desta
Decisão para a não contagem de tempo para a aposentadoria e outros benefícios na elaboração futura de
Certidões de Tempo de Serviço Público destes dias e dos dias relativos às Decisões Diref 9363466 e
9432822. IV - À Sepag, para promover os descontos dos dias não trabalhados, na próxima Folha de
Pagamento, conforme quadro II acima; V - Ao Nucod e à Seder, para atenção ao reflexo desta Decisão
para a não contagem de tempo para promoção e progressão na elaboração do Sistema Integrado de
Avaliação e Desempenho Funcional - SIADES destes dias e dos dias relativos às Decisões Diref 9363466
e 9432822. VI - À Selep, para publicação deste Despacho. VII - À 4ª Vara e Secad, para conhecimento".

 

Enfatizando a existência de requerimento por ele formulado em 4 de março de 2020,
sobre o mesmo conteúdo, e o afirmando não analisado pela Direção do Foro, justifica a não apresentação
de atestados médicos relativos ao período em referência por se encontrar "acometido por transtorno
psiquiátrico, consoante atestado do Médico Psiquiátrico Dr. Robinson C. Machado" , assim sem
condições de sair de casa e exercer suas "atividades cotidianas de forma natural", patologia que não se
manifesta "de forma abrupta, da noite para o dia".  mas de forma evolutiva, ao ponto de "o paciente
acometido" não conseguir "mais responder por si". Sustenta que assim "que os sintomas foram percebidos
pelos familiares", foi providenciada "uma consulta médica, todavia, por ser um serviço muito
especializado e vindo de um período festivo (fim de ano)",a marcação se tornou difícil, por só haver
"previsão dali 2 meses", o obrigando a "arcar com consulta particular (fora inclusive do plano de saúde)
para o dia 06/02/2020", quando consultou o profissional "sobre a possibilidade do atestado retroativo" ,
sendo porém informado de que "seria ilegal, ainda que houvesse razão para isso" , razão por que o
próprio atestado fez constar a informação "clara e objetiva: “paciente portador de CID F10.9/F32.2 em
evolução desde 2018 com piora progressiva" . Diz, por outro lado, que o artigo 45 da Lei 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, é claro ao estabelecer que “salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum
desconto incidirá sobre a remuneração ou provento” , inexistindo norma legal que autorize desconto “por
determinação administrativa”, ou mesmo por “discricionariedade da Administração”,  somente "com a
aquiescência do servidor é que a Administração poderia efetuar algum desconto" nas verbas
remuneratórias do funcionário.
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Indeferido o pleito de reconsideração, os autos vieram encaminhados a esta Corte e, a
mim distribuídos após instrução com parecer da Seção de Legislação e Jurisprudência da Divisão de
Legislação de Pessoal, pela confirmação do decidido, os trago à deliberação do colegiado.

 

É o relatório.
 

VOTO
 

O Exmº. Sr. Desembargador Federal Carlos Moreira Alves - Relator:    
 

Nos termos da disposição inscrita no inciso I do artigo 44 da Lei 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, o servidor perderá "a remuneração do dia em que faltar ao serviço, sem motivo
justificado", enunciando seu parágrafo único que se o motivo das faltas for justificado em virtude de caso
fortuito ou de força maior, poderão elas "ser compensadas, a critério da chefia imediata, sendo assim
consideradas como de efetivo exercício". Assim, de acordo com a legislação de regência, em todos e
quaisquer casos de falta do serventuário aos serviços a seu cargo, é indispensável se dar ao faltoso
oportunidade prévia para justificar a falta, indicando o motivo que lhe deu causa.

 

Quando o motivo da ausência ao trabalho disser respeito a problemas com a saúde, a
disciplina vinculante de regência é dada pela Resolução 159, de 8 de novembro de 2011, do eg. Conselho
da Justiça Federal, que estabelece, naquilo quanto interessa à solução da hipótese sob apreciação:

 
 
" Art. 1º. Poderão ser concedidas ao servidor, mediante avaliação de perícia
oficial e no prazo indicado no respectivo laudo ou parecer pericial, as
seguintes licenças:
 
   I. licença para tratamento da própria saúde, a pedido ou de ofício; e
 
(..............)
 
   § 4º. As licenças de que trata esta resolução tem início e término nos dias,
úteis ou não, indicados no respectivo laudo ou parecer pericial, observado o
disposto nos §§ 5º e 6º do art. 4º da Resolução nº. 14, de 19 de maio de 2008.
 
  § 5º . O servidor impossibilitado de comparecer ao trabalho em razão das
licenças de que trata esta resolução deve comunicar o fato à sua chefia
imediata no primeiro dia útil do início do afastamento, bem como apresentar
à unidade de saúde do órgão o respectivo atestado médico, para fins de
homologação ou de realização de perícia oficial, se for o caso, no prazo
estabelecido no § 2º do art. 5º desta resolução
 
(...............)
 
Art. 3º. Para os efeitos desta resolução considera-se:
 
I – perícia oficial: a avaliação técnica presencial, realizada por médico ou
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cirurgião-dentista formalmente designado, destinada a fundamentar as
decisões da administração em relação ao disposto nesta resolução;
(................)
 
Art. 4º . A perícia poderá ser realizada por:
 
I. junta oficial – aquela formada por grupo de três médicos ou de três
cirurgiões-dentistas; e
II. perícia oficial singular – a realizada por apenas um médico ou um
cirurgião-dentista.
 
(...............)
 
Art. 5º. As licenças de que tratam esta resolução serão concedidas ao
servidor:
 
I. por perícia oficial singular, em caso de licença para tratamento de saúde
que não exceder o prazo de cento e vinte dias, ou de licença por motivo de
doença em pessoa da família que não exceder o prazo de trinta dias,
ininterruptos ou não, dentro de um período de doze meses a contar do
primeiro dia de afastamento; e
II – mediante avaliação por junta oficial, em caso de licenças que excederem
os prazos indicados no inciso I deste artigo.
 
(...............)
 
 
§ 2º. 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.
 
(...............)
 
§ 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.
 
(...............)".
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Como se vê, se o motivo da ausência for a saúde do servidor, estará ele obrigado
a "comunicar o fato à sua chefia imediata no primeiro dia útil do início do afastamento, bem como
apresentar à unidade de saúde do órgão o respectivo atestado médico, para fins de homologação ou de
realização de perícia oficial", dentro do prazo  estabelecido para tanto. O motivo da exigência é óbvio, dar
conhecimento da ausência à chefia imediata e, ao mesmo tempo, proporcionar a avaliação, por profissional
ou profissionais médicos da unidade de saúde a que o servidor estiver vinculado, do documento firmado
por um profissional estranho aos seus quadros ou aos de órgãos conveniados, para verificar o confronto do
respectivo conteúdo, assim as razões pelas quais afirma-se a necessidade de afastamento do trabalho,
homologando-o ou não. E mesmo que o servidor não apresente, dentro do prazo assinado, um atestado
médico, a falta ao serviço só será considerada como injustificada depois da avaliação da justificativa,
dada pelo faltoso, ao descumprimento ou ao atraso, conforme o caso, no cumprimento da obrigação.

 

Na hipótese em exame, já se vê, sem maior dificuldade, que o procedimento normativo
não foi observado. O servidor não compareceu ao serviço nos dias 30 e 31 de janeiro e 1º, 2, 3, 4 e 5 de
fevereiro de 2020 e, do quanto se extrai dos elementos constantes nos autos, sequer foi ouvido sobre o
motivo da ausência,  tendo o MMº. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de
Rondônia, para de logo considerar as faltas como injustificadas, se louvado, exclusivamente, nos boletins
de frequência que as indicavam. Apenas no recurso interposto contra o decidido, com pleito de
reconsideração, pode o serventuário apresentar sua justificativa sobre a razão de não ter comunicado
tempestivamente sua ausência à chefia imediata, nem ter apresentado atestado médico no prazo reclamado
para fazê-lo, ponderando que no "período suscitado estava acometido por transtorno psiquiátrico", e
fazendo acompanhar tal ponderação com atestado afirmativo de se achar em "acompanhamento médico
psiquiátrico regular desde 29/11/2018" , recebido no Pró-Social aos 3 de dezembro seguinte, e com outro
atestado, de 6 de fevereiro de 2020, nominado de "Laudo Psiquiátrico", onde o psiquiatra subscritor, após
assegurar cuidar-se de paciente "portador do CID F1O.9/F32.2, evolução desde novembro de 2018 com
piora progressiva e intenso da adição do álcool, ... pós bariátrico, humor deprimido, sd. abstinência
tremores, fissura intensa" , recomenda "internação hospitalar longa permanência e afastamento das
atividades laborais por 30 (trinta) dias" (11117394 e 11117436).    

 

Mesmo assim a justificativa sequer foi apreciada sob ponto de vista médico, tendo o
pleito de reconsideração sido indeferido com fundamento único no parecer da Assessoria Jurídica da
Seção Judiciária do Estado de Rondônia, louvado na circunstância de que o recorrente não apresentara
atestado médico específico para os dias das ausências ao serviço e não as comunicara à chefia imediata,
embora houvesse destacado, no corpo da manifestação, o artigo 9º da Portaria SJRO DIREF 261/ 2016,
expresso em pontuar que a "necessidade de afastamento deverá ser comunicada ao superior imediato,
quer pelo servidor ou seu representante, no mesmo dia do ocorrido, salvo casos especiais, devidamente
justificados" (destaquei).

 

Ora, se existem nos autos laudos médicos, apresentados no primeiro dia seguinte ao das
faltas consideradas injustificadas, em 6 de fevereiro de 2020, afirmando que o servidor se encontra em
tratamento psiquiátrico desde o final do ano de 2018, que se trata de doença com piora progressiva e que
há recomendação de internação hospitalar de longa permanência e afastamento das atividades laborais por
mais 30 (trinta) dias, parece evidente que as faltas não podem ser consideradas como injustificadas sem a
oitiva, prévia, da área de saúde do órgão ao qual o servidor está funcionalmente vinculado, para se saber
se estamos diante de um daqueles casos especiais, devidamente justificados, aos quais se refere o
normativo, não podendo ser de outra natureza, que não médica, a conclusão, no caso extraída pelo
operador do Direito, de que "não se trata de ausências justificáveis pela imprevisibilidade,
involuntariedade e inevitabilidade, peculiares a situações fortuitas e de força maior. Ao revés, conforme
destacado pelo servidor, a doença psicossomática evolui gradativamente possibilitando a comunicação
prévia ao superior hierárquico nos dias necessários ao tratamento de saúde" (11117538  - fls. 4).

Relatório e Voto 16612746         SEI 0002822-16.2020.4.01.8012 / pg. 4



 

Dentro desse contexto, não há como se considerar legítimo o procedimento da Seção
Judiciária do Estado de Rondônia de, em um primeiro momento, considerar injustificadas as faltas ao
serviço antes mesmo de ouvir o servidor sobre as eventuais justificativas para tanto e depois, uma vez
apresentados, por ele, documentos médicos capazes de, em tese, justificar não apenas as ausências, como a
impossibilidade de comunicá-las imediatamente à sua chefia imediata, manter o veredito, sem prévia
oitiva da área médica competente. Não se pode, com o devido respeito ao encaminhamento SJRO-
NUCRE, constante às fls. 1 do documento de rolagem eletrônica 11113741, com base no argumento da
"frequência da situação denominada "falta injustificada" e envolvendo as mesmas partes (unidade
controladora do ponto e servidor", acatar-se sua posição de que, uma vez não constatada pela área
administrativa possíveis licenças para tratamento de saúde, "o registro da falta no Boletim de Frequência
acima indicado é líquido e certo, dispensando-se a ida à SEBES como foi em outra oportunidade quando
se iniciava a apuração destes casos envolvendo o referido servidor".     

 

Esse procedimento, aliás, anteriormente adotado, foi objeto de recurso junto ao Conselho
de Administração, sendo desautorizado com seu provimento, unânime, nos autos do relacionado PAe/SEI
0003658-23.2019.4.01.8012, mediante as razões sintetizadas na seguinte ementa do julgamento: 

 

 

"PROCESSO ADMINISTRATIVO. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE
ATESTADOS MÉDICOS. DESCUMPRIMENTO DO TRÍDUO REGULAMENTAR.
RESOLUÇÃO DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL N. 159/2011. FALTAS
DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS. HOMOLOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO
PROVIDO.
1. As faltas injustificadas, e não compensadas, acarretam o desconto da totalidade da
remuneração dos dias não trabalhados, nos termos do art. 44 da Lei 8.112/1990.
2. Por meio da Resolução n. 159/2011, o Conselho da Justiça Federal estabeleceu o prazo
máximo de três dias, contados da data de início do afastamento, 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, cujo
acolhimento ficará condicionado ao juízo de conveniência e oportunidade da
Administração (chefia imediata ou diretoria do foro). Relativamente à Seção Judiciária de
Rondônia, “[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”, a teor do art. 9º da Portaria DIREF da n. 261/2016.
3. Apesar de cogentes e imperativos os comandos regulamentares, 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.
4. Revela-se suficiente a justificativa apresentada pelo servidor, pois acometido de doença
crônica – “Artrite Reumatóide”, que lhe causa intensa dor, sofrimento e dificuldade de
locomoção, mormente porque demonstrada sua boa-fé perante a Administração,
disponibilizando-se, inclusive, a compensar os dias faltosos, ainda que respaldado por
atestados médicos.
5. Recurso administrativo provido" (10257120).

 

 

Embora naquela oportunidade o próprio Conselho de Administração tenha considerado
justificadas as faltas, com a ressalva da "modulação temporal do entendimento ora perfilhado, o qual
deverá ser aplicado somente aos atestados médicos apresentados até  a data da publicação do acórdão
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deste julgamento, devendo o servidor, com relação aos futuros, observar rigorosamente os prazos
regulamentares, sob pena de caracterizar ausência injustificada" , tenho que, aqui, antes de as faltas
poderem ser consideradas injustificadas, há de ser fielmente observado o regramento normativo, ouvindo-
se o órgão médico da Seção Judiciária do Estado de Rondônia ou deste Tribunal sobre os laudos médicos
apresentados pelo servidor como justificativa para as mesmas e, após, encaminhando-se os autos para
decisão do MMº. Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Rondônia.

 

Em tais condições, dou parcial provimento ao recurso, para os fins acima enunciados.  

 

É como voto.
 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal, em
17/11/2022, às 13:24 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16612746 e o código CRC 28D362B2.

SAU/SUL - Quadra 02, Bloco A, Praça dos Tribunais Superiores - CEP 70070-900 - Brasília - DF - www.trf1.jus.br
0002822-16.2020.4.01.8012 16612746v46
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
 

ACÓRDÃO

EMENTA
 

ADMINISTRATIVO. FALTAS AO SERVIÇO. APRESENTAÇÃO, AINDA QUE
INTEMPESTIVA, DE DOCUMENTOS MÉDICOS COM BASE NOS QUAIS O SERVIDOR
BUSCA JUSTIFICAR AS AUSÊNCIAS E A NÃO COMUNICAÇÃO DAS MESMAS À CHEFIA
IMEDIATA, NO PRAZO ASSINADO PARA TANTO.
1. Por força da disposição inscrita no artigo 44 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em todos e
quaisquer casos de falta do serventuário aos serviços a seu cargo, é indispensável se dar ao faltoso
oportunidade prévia para justificar a falta, indicando o motivo que lhe deu causa.

2. De outro lado, quando o motivo da ausência ao trabalho disser respeito a problemas com a saúde, a
disciplina vinculante de regência é dada pela Resolução 159, de 8 de novembro de 2011, do Conselho da
Justiça Federal, estabelecendo o normativo que o "servidor impossibilitado de comparecer ao trabalho em
razão das licenças de que trata esta resolução deve comunicar o fato à sua chefia imediata no primeiro
dia útil do início do afastamento, bem como apresentar à unidade de saúde do órgão o respectivo
atestado médico, para fins de homologação ou de realização de perícia oficial, se for o caso, no prazo
estabelecido no § 2º do art. 5º desta resolução", assim como que a não observância a tal prazo, "salvo por
motivo justificado, caracterizará falta ao serviço, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n. 8.112/1990".

3. A seu turno, o artigo 9º da Portaria SJRO DIREF 261/ 2016, é expresso no sentido de que a
"necessidade de afastamento deverá ser comunicada ao superior imediato, quer pelo servidor ou seu
representante, no mesmo dia do ocorrido, salvo casos especiais, devidamente justificados".
4 . Dentro desse contexto, ilegítimo o procedimento da Seção Judiciária do Estado de Rondônia de, tão
somente com base nos boletins de frequência e na ausência de comunicação da ausência à chefia imediata
do servidor , considerar, sem a oitiva prévia deste para apresentar eventual justificativa, as faltas como
injustificadas, com determinação de desconto das mesmas do salário do faltoso. E, uma vez que foi
apresentada, ainda que intempestivamente, documentação médica capaz de em tese justificar não só as
ausências, como a impossibilidade de o servidor comunicá-las imediatamente à sua chefia imediata,
manter o veredito, sem prévia oitiva da área médica competente.

5. Recurso parcialmente provido.

 

ACÓRDÃO
 

 

Decide o Conselho de Administração, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Conselho de Administração, 17/11/2022

 

 

CARLOS MOREIRA ALVES
Relator
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Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Desembargador Federal, em
07/12/2022, às 20:05 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.trf1.jus.br/autenticidade informando
o código verificador 16928372 e o código CRC EB728493.

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