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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

1VAFAZPUB 

1ª Vara da Fazenda Pública do DF

Número do processo: 0700719-46.2022.8.07.0018

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL

REU: DISTRITO FEDERAL

 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

 

Trata-se de ação de procedimento comum manejada pelo SINDICATO DOS MÉDICOS 

DO DISTRITO FEDERAL – SINDMÉDICO/DF em desfavor do DISTRITO 

FEDERAL.

A autora esclarece que o escopo da presente ação consiste em anular a Nota Técnica n.º 

2/2020 – SEEC/SEGEA/SUGEP, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, 

por meio da qual o Poder Público emitiu orientação geral interna no sentido de que o 

servidor público distrital que usufruiu de licença por motivo de doença em pessoa da família 

em determinado ano de 2021 não poderá gozar do abono de ponto previsto no art. 151 da Lei 

Complementar Distrital n.º 840/2011 no ano de 2022.

Na causa de pedir próxima, a requerente assevera que “(...) o fato preponderante para ambas 

as licenças é motivo de saúde a qual deve ser atestada por junta médica. No caso, observa-

se então que, quando afastado o servidor por motivo de saúde, sua licença se dá com 

garantia de sua remuneração, sendo o respectivo período considerado como de efetivo 

exercício (art. 130, X; art. 165, III, b; art. 273, todos da LC n° 840/2011), de modo que o 

art. 130, da LC n° 840/2011, aponta que “além do abono de ponto” o servidor fará jus às 

licenças nele estabelecidas. Para mais, observa-se que a licença por motivo de doença em 
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pessoa da família (art. 134, da LC n° 840/2011) aponta que esta deva ser concedida sem 

prejuízo da remuneração (art. 134, § 2°, da LC n° 840/2011), ou seja, nos mesmos moldes 

até então estabelecidos no caso da licença por motivo de saúde, disposta no art. 130, X, c/c 

art. 273, ambos da LC n° 840/2011. Ora, seria um contrassenso entender que tendo ambas 

as licenças o mesmo fato gerador (motivo de saúde), assim como a garantia à manutenção 

da remuneração do servidor, uma seria considerada como efetivo exercício e a outra não.” 

(id. n.º 114267207, p. 11).

Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte 

contrária, no sentido de que este Juízo profira ordem de “(...) suspensão do ato 

administrativo, qual seja, o que impede que os servidores possam gozar no ano de 2022 o 

abono de ponto por terem estes usufruído de licença por motivo de doença em pessoa da 

família, até o julgamento de mérito da presente ação, devendo em caso de descumprimento 

da medida de tutela ser arbitrada multa por esse Juízo em desfavor do Distrito Federal, nos 

termos do art. 537 do CPC;” (id. n.º 114267207, p. 18-19, Seção “Do pedido”, letra “a”).

No mérito, pleiteia “(...) a confirmação do pedido de tutela, bem como que seja declarada a 

nulidade do entendimento administrativo, e por via de consequência a anulação do ato 

administrativo objurgado, determinando-se a condenação do Réu em proceder com a 

obrigação de fazer, consistente em possibilitar aos servidores que tenham se licenciado por 

motivo de doença em pessoa da família em 2021 que possam gozar no ano de 2022 do 

abono de ponto;” (id. n.º 114267207, p. 19, Seção “Do pedido”, letra “c”).

A inicial veio acompanhada de documentos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Veio-me a inicial com um pedido liminar e, dentre a documentação juntada, consta laborioso 
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parecer da PGDF. 

A questão posta nos autos é saber se o afastamento para cuidar de pessoa da família pode, ou 

não, ser contabilizado no período aquisitivo para gozo, no exercício seguinte, do ABONO 

DE PONTO. 

O mencionado parecer é realmente muito bem feito, apesar de, respeitosamente, nesse 

momento sumário do procedimento, eu ter concluído de maneira diversa. 

É que o parecer da PGDF bem analisou a questão sob o prisma legal, concluindo que o 

período de licença remunerada por motivo de saúde em pessoa da família não está no rol de 

situações que preenche o período aquisitivo do ABONO DE PONTO. Menciona, inclusive, 

que é vedado ao administrador e ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo mediante 

criações interpretativas que autorizem benefícios estatutários. 

Nesse momento inicial, todavia, penso que pode haver uma solução mais justa e jurídica. 

Primeiramente é preciso ler com atenção o artigo 151 da LC Distrital nº 840/2011. No caput 

do artigo está a regra para aquisição do direito ao ABONO DE PONTO, qual seja, não ter 

falta injustificada. Ao longo desse artigo sobrevém parágrafos que esmiúçam a regra 

contida no caput, mas que com ela devem guardar intimidade... Ou seja, as especificidades 

contidas nos parágrafos devem ter harmonia com a regra do caput. 

Ora, o primeiro parágrafo desse artigo 151 traz a regra do período aquisitivo, afirmando ser 

necessário o efetivo exercício no ano anterior ao gozo do ABONO DE PONTO. E, na leitura 

feita pela PGDF, a licença por motivo de saúde em pessoa da família não pode ser 

contabilizada para os fins do artigo 151, §1º, impedindo a concessão do ABONO DE 

PONTO. 

Mas essa leitura, data venia, emerge quando se lê o referido parágrafo primeiro de forma 

isolada. Se, porém, curvarmos esse parágrafo à regra do caput, poderemos extrair a 
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conclusão que a mens legis foi conceder o benefício ao servidor distrital que não tiver faltado 

injustificadamente no ano anterior. 

No caso do afastamento por motivo de saúde em pessoa da família, por óbvio, a “falta é 

justificada” [1], pois há plena previsão estatutária para essa situação. 

Seria enormemente paradoxal dizer que a licença remunerada por motivo de doença em 

pessoa da família não é considerada como efetivo exercício [2], e, de outro lado, se afirmar 

que é um afastamento remunerado [3], que é contabilizado para efeito de disponibilidade 

[4] e também na contagem para aquisição da licença-servidor [5]. 

Por isso, data maxima venia, não houve um silêncio eloquente no rol do artigo 165/LC840, 

mas sim uma omissão que pode/deve ser suprida judicialmente [6] pela interpretação 

teleológica de que a licença a que alude o artigo 134/LC840 está contida na expressão 

“licença médica” do artigo 165, III, “b”, da mesma LC 840 [7], sob pena de tolerarmos uma 

abissal contradição interna no mesmo corpo legislativo [8].

Frise-se que o multicitado artigo 165/LC840 não é uma norma restritiva de direitos (se fosse, 

de fato, não permitiria uma interpretação alargada), mas mero rol das situações consideradas 

“como efetivo exercício”.

Não se desconhece que nem sempre é fácil estabelecer a diferença entre o silêncio 

propositado, que significa recusa de ação, e a deficiência ocasional, que se deve suprir pelos 

meios regulares (inclusive no Direito Administrativo). Mas aqui, no caso concreto, há um 

vastíssimo campo de atividade autonômica, em consequência do dever inelutável de decidir 

frente à deficiência do texto positivo.

Ademais, a interpretação estrita não parece justa à classe dos médicos também sob dois 

outros aspectos: a uma, que a licença por motivo de doença em familiar é um direito previsto 

no Estatuto, não podendo em hipótese alguma passar a impressão de favor administrativo; a 
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duas, porque poderia causar situações discriminatórias no cotidiano dos órgãos públicos, vez 

que o servidor que precisasse gozar da referida licença (que é um direito, repita-se) passaria 

a ter um benefício a menos em relação àquele que não a usufruiu. 

A própria PGDF parece sinalizar que a “atualização normativa seria uma saída desejável 

para incluir, além da hipótese já prevista, os casos de afastamentos legais que não sejam 

considerados efetivo exercício”, cogitando de proposição legislativa “a fim de dispor 

expressamente sobre o tema em questão, visando, inclusive, a evitar tratamento anti-

isonômico em relação aos servidores que possuem incapazes e/ou dependentes sob seus 

cuidados e necessitem, eventualmente, afastar-se do serviço para prestar-lhes assistência”...

Posto isso, CONCEDO A LIMINAR, na forma requerida: item “a” do pedido da petição 

inicial.

Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento 

posterior. 

CITE-SE o ente requerido para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante 

art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que 

pretende produzir.  

Apresentada a contestação da Fazenda Pública, retornem os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Datado eletronicamente.
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LIZANDRO GARCIA GOMES FILHO 

Juiz de Direito

 
 

[1] Tanto é justificada que a licença por motivo de doença em pessoa da família encontra-se prevista no 
artigo 134/LC 840/2011 e é COM REMUNERAÇÃO, sendo também considerada para efeito de 
disponibilidade, nos termos do artigo 166 da mesma Lei Complementar.

[2] Por não constar no rol do artigo 165 da LC 840/2011.

[3] Artigo 134, §2º, da LC 840/2011.

[4] Artigo 166 da LC 840/2011.

[5] Artigo 140 da LC 840/2011.

[6] Até porque, na essência, o afastamento para tratamento de saúde de um familiar é uma licença médica, 
tanto que o artigo 134 da LC 840/2011 o condiciona à “comprovação por junta médica oficial”.

[7] – Nenhuma lei, por mais bem feita, é capaz de espelhar todas as faces da realidade: “neque leges, neque 
consulta ita scribi possunt, ut omnes casus qui quando que inciderint comprehendantur” – nem as leis nem 
os consultos podem ser escritos de tal maneira que em seu contexto fiquem compreendidos todos os casos 
em qualquer tempo ocorrentes.

[8] Eis o dever de congruência sistemática: ele controla a razoabilidade do tratamento diferenciado ou 
igualitário da regra instituída pelo legislador dentro do próprio sistema legal.
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