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PROCESSO N. 2.049-80/2015 – TRF1 

 
E M E N T A 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. HORÁRIO ESPECIAL. SEM COMPENSAÇÃO. 
SEM REDUÇÃO SALARIAL. DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. 
RECURSO ADMINISTRATIVO PROVIDO. 

I – Concessão de horário especial, sem que haja a compensação de carga horária ou redução 
salarial, em face das necessidades de filho da servidora, portador de Síndrome de CHARGE, cujo 
quadro clínico foi avaliado e confirmado por Junta Médica desta Corte. 

II - Dispõe a Lei n. 8.112/90, art. 98, §§ 3º e 4º, ser possível a concessão de horário especial em 
situação como a hipótese, mediante compensação de horário, cuja regulamentação foi realizada 
por meio da Resolução CJF n. 05/2008 no âmbito da Justiça Federal de primeiro e segundo graus 
e normatizado por meio da Resolução n. 28/2014 no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, no mesmo sentido da lei. 

III - Contudo, a Lei n. 7.853/1989, art. 2º, assegura o direito da recorrente ao dispor o dever do 
Poder Público de assegurar ao portador de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o amparo à infância e à maternidade, à saúde e outros que propiciem o bem estar 
pessoal, social e econômico. 

IV - Não obstante tenham a Lei n. 8.112/90, a Resolução CJF N. 05/2008 e a Resolução PRESI n. 
28/2014 - TRF1ª Região dispostos ser dever do servidor a compensação de horário em caso de 
obtenção de horário especial em face de necessidade especial de filho ou dependente portador de 
necessidade especial, comprovada por junta oficial, o entendimento judicial no âmbito desta Corte 
tem sido diversa, cujos julgamentos monocráticos do AI 5809-78.2015.4.01.0000, 48723-
94.2014.4.01.0000 e 51.316-33.2013.4.01.0000 deferiram medida de urgência no sentido da 
possibilidade de concessão de horário especial a servidor que tenha sob sua responsabilidade 
filho portador de necessidade especial, comprovada por junta médica oficial, sem a respectiva 
compensação de horário. 

V – Tem direito a servidora ao horário especial, sem a necessidade de compensação de horário 
ou redução dos vencimentos, devendo, contudo, nos termos art. 8º da Resolução CJF Nº 5/2008, 
realizar a renovação do horário especial a cada 12 (doze) meses, mediante a apresentação de 
laudo de junta médica oficial atestando a continuidade da necessidade, bem como observar o art. 
9º da Resolução CJF Nº 5/2008, sob pena de se submeter aos ônus de sua omissão. 

VI – Recurso a que se dá provimento, determinando-se a concessão de horário especial à 
servidora, com redução da carga horária para 20 horas semanais, com pagamento integral dos 
vencimentos, consoante laudo médico, e sem a necessidade da respectiva compensação de 
horário. 

 

A C Ó R D Ã O 

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade dar provimento ao recurso. 

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 23.04.2015. 

 
 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 
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