
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

ACÓRDÃO

RECURSO  EM  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  ELETRÔNICO  Nº.
0002750-75.2014.4.01.8000

RECORRENTE:  MARIA CLÁUDIA DE OLIVEIRA GUERRA

 

EMENTA

 

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SA ÚDE. LEI 8.112, DE 11
DE DEZEMBRO DE 1990, ARTIGO 36, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I II, ALÍNEA "B".
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. RESOLUÇÃO 3/2008.

1. Por força das disposições legais e regulamentares que cuidam da matéria,  no âmbito da Justiça
Federal de primeiro e segundo graus da jurisdição, para que possa remoção por motivo de saúde ser
oposta como direito potestativo do servidor, mesmo contra o interesse coletivo que o serviço público
encerra, é necessário que não seja a doença preexistente à investidura no cargo e, ainda quando tal
ocorra, não haja na localidade de lotação tratamento adequado e seja ela agravante do estado de saúde
ou prejudicial à recuperação do serventuário.

2. A razão de ser de tais requisitos é óbvia: remoção nessas circunstâncias é medida excepcional e só
haverá de ser efetivada se para ela não concorrerem atitudes do servidor e, de igual forma, não for
possível que sua saúde venha a ser tratada na própria localidade onde se faz necessária a prestação dos
serviços a seu cargo.

3. A análise conjugada dos fatos, em confronto com os diagnósticos médicos retratados nos dois laudos
periciais antagônicos em suas conclusões, mostra que embora a moléstia que acomete a servidora,
inicialmente diagnosticada como "Transtorno de ajustamento",  e na última perícia como "Episódio
depressivo grave sem sintomas psicóticos", não seja preexistente à investidura no cargo de que é titular,
tem sua causa consequente de tal investidura, na medida em que a enfermidade foi provocada pelo
afastamento do núcleo familiar, fruto da própria vontade de assumir o cargo público na cidade de
Teixeira  de  Freitas,  sem  se  fazer  acompanhada  por  seus  familiares,  e  com  a  prévia  ciência  da
necessidade de permanecer na localidade por um período mínimo de três anos.

4. Mostra, outrossim, que embora a cidade de Teixeira de Freitas conte com profissionais capazes de
promover o acompanhamento clínico da recorrente, como afirmou o laudo pericial favorável à remoção
para a cidade de Salvador, em momento algum pretendeu a mesma realizar tratamento no local de sua
lotação,  sequer  aderindo  ao  tratamento  inicialmente  proposto,  nem  submetendo-se  a  um
acompanhamento psiquiátrico regular, conforme relatado à primeira Junta Médica que a avaliou. 

5. Contexto que não permite identificar, no caso em exame, o preenchimento dos requisitos legais
exigidos para a remoção pretendida.

6. Recurso não provido.
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A C Ó R D Ã O

 

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

 

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 03/09/2015.

 

CARLOS MOREIRA ALVES

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por Carlos Moreira Alves, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 29/09/2015, às 08:27 (horário de Brasília), conforme art. 1º, 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 1108102 e o código CRC F3888671.
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