
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO 
PRÓPRIA SAÚDE. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. DESCONTOS VENCIMENTOS DIAS FALTADOS. RECURSO PROVIDO.

I - O servidor é portador de patologia psiquiátrica e, em função dessa enfermidade, apresentou os 
atestados médicos, com o intuito de obter licença para tratamento de saúde, o que justificaria sua 
ausência ao serviço.

II - Servidor público federal possui o direito subjetivo de obter licença remunerada para 
tratamento de saúde, conforme dispõe o art. 202, da Lei nº 8.112/1990.

III – A Junta Médica da Seção Judiciária de Rondônia recusou-se a homologar os atestados
médicos e determinou ao requerente o retorno ao trabalho.

IV - No caso concreto, não foram observados o contraditório e a ampla defesa na apuração de 
suposta irregularidade no afastamento do autor para tratamento da própria saúde, uma vez que foi
determinado o desconto em folha de pagamento dos valores recebidos nos dias faltosos, antes 
mesmo de formado o contraditório, o que não atende aos princípios constitucionais.

V - O paciente apresenta uma pseudo-resistência, a par de que trata-se de quadro psiquiátrico que 
causa incapacidade funcional e laborativa, cujos diagnósticos psiquiátricos, cronologicamente, 
foram estes: CID 10 F32.1, F32.1 + F40.1, F33.1.

VI - Impossível, outrossim, exercer atividade laborar sob supervisão, pois não há médico 
psiquiatra ao serviço médico da Seção Judiciária. Ademais, a orientação de que a atividade laborar 
deve ser exercida sob supervisão, não significava que a licença não devesse ser concedida.

VII - Recurso a que se dá provimento.

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 – 05.11.2015.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN

Relator

Documento assinado eletronicamente por Jirair Aram Meguerian, Desembargador 
Federal, em 13/11/2015, às 18:26 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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