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PROCESSO N. 000115-95.2015.4.01.8009/MT 

EMENTA 

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ART. 36, INCISO III, 
ALÍNEA “B” DA LEI 8.112/90. RESOLUÇÃO N. 03/2008-CJF. LAUDO MÉDICO 
DESFAVORÁVEL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TRATAMENTO DISPONÍVEL NO 
LOCAL DE LOTAÇÃO. PLANO DE SAÚDE PARTICULAR.  

1. O pedido de remoção formulado, apesar de fundar-se em motivo de saúde, o que, a princípio, 
afastaria o juízo de discricionariedade da Administração, não atende à disposição do art. 36, 
parágrafo único, III, alínea b, da Lei 8.112/90, bem como art. 27, III, “b” da Resolução CJF n. 
3/2008, conforme restou constatado na decisão que indeferiu o pedido originário. 

2. Consta expressamente do laudo médico que é “possível a continuidade do tratamento na 
localidade de lotação atual” do autor, ou seja, contrariamente ao que fora alegado no 
requerimento inicial, o tratamento indicado para o caso do servidor está disponível na cidade de 
Juína/MT, sendo desnecessária a remoção em razão do problema que o acomete. 

3. Para a hipótese de remoção por motivo de saúde, importa verificar se no local de lotação do 
servidor existe ou não tratamento disponível, sendo irrelevante o fato de não haver atendimento, 
pelo plano de saúde contratado pelo servidor, no local de lotação. 

4. A escolha do plano de saúde é um direito do servidor, porém, se este aderiu a um plano que só 
tem cobertura no estado de São Paulo, mesmo estando lotado no estado de Mato Grosso, tal 
opção não acarreta responsabilidade da Administração em autorizar remoção por não haver, em 
seu local de lotação, cobertura pelo plano de saúde escolhido pelo servidor. 

6. Recurso não provido. 

 

ACÓRDÃO 

 Decide o Conselho de Administração do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso.  

Brasília, 20 de agosto de 2015. 

 
 

Desembargador Federal MARCOS AUGUSTO DE SOUSA 
Relator 


