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RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 004/2021/AUDIN/UNILA

Item PAINT/2020: 20 – Licença Saúde

Ordem de Serviço: 023/2020/AUDIN-UNILA

Unidade Auditada: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE

Unidades  Subsidiárias:  Todas  as  unidades  demandantes  dos  processos

analisados na amostra

1 INTRODUÇÃO

Trata-se o presente expediente da apresentação dos resultados do trabalho

de  auditoria  realizado  conforme  os  preceitos  contidos  na  Ordem  de  Serviço  n.

020/2020/AUDIN-UNILA e em atendimento ao inciso II, do Art. 74, da Constituição

Federal de 1988, de acordo com o qual cabe ao Sistema de Controle Interno, do

qual esta AUDIN é parte integrante: “comprovar a legalidade, avaliar os resultados,

quanto à eficácia e eficiência, das gestões orçamentárias, financeira e patrimonial

nos órgãos e entidades da administração federal”.

A referida Ordem de Serviço tem como objetivo avaliar a conformidade dos

processos de licença saúde e impactos institucionais.

2 ESCOPO

Analisar uma amostra dos processos de licença saúde abertos em 2019.

3. AMOSTRA E VALORES DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Nº Processo Objeto Valor Solicitação
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23422.015903/2019-
74

Licença  Saúde  por  Motivo  de
Doença em pessoa da família

N.A.
SA 20200009-

03

23422.010878/2019-
46

Licença  Saúde  por  Motivo  de
Doença em pessoa da família

N.A.
SA 20200009-

03

23422.007450/2019-
64

Licença  Saúde  por  Motivo  de
Doença em pessoa da família

N.A.
SA 20200009-

03

23422.018532/2019-
95

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.017818/2019-
70

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.016735/2019-
17

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.016189/2019-
15

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.015725/2019-
30

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.015263/2019-
88

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.014644/2019-
20

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.013533/2019-
44

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.012648/2019-
77

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.011848/2019-
46

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03
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23422.011166/2019-
30

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.010512/2019-
34

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.009344/2019-
45

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.000830/2019-
33

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.001045/2019-
48

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.001209/2019-
82

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.003769/2019-
26

Licença  Saúde  por  Motivo  de
Doença em pessoa da família

N.A.
SA 20200009-

03

23422.002787/2019-
59

Licença  Saúde  por  Motivo  de
Doença em pessoa da família

N.A.
SA 20200009-

03

23422.006618/2019-
24

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.002928/2019-
35

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.005195/2019-
33

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.005741/2019-
35

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.005023/2019-
21

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03
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23422.005950/2019-
18

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.004192/2019-
51

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.005529/2019-
36

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.002429/2019-
25

Licença  Saúde  por  Motivo  de
Doença em pessoa da família

N.A.
SA 20200009-

03

23422.007825/2019-
27

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.007618/2019-
87

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

23422.002725/2019-
84

Licença Saúde para  Tratamento  de
Saúde Própria

N.A.
SA 20200009-

03

4 RESULTADO DOS EXAMES

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Após análise da legislação e normativos correlatos ao tema em pauta, esta

unidade  de  controle  interno  requisitou  à  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  -

PROGEPE, por meio da Solicitação de Auditoria n. 20200009-01, de 21 de outubro

de 2020: “i) Relação dos processos de licença saúde cadastrados no ano de 2019,

em arquivo editável;  ii)  Checklist(s)  utilizado(s)  pela PROGEPE para análise dos

processos de licença saúde, em arquivo editável.

Por seu turno, a PROGEPE, através do Memorando Eletrônico n. 40/2020 –

DPVS,  encaminhou  em  30/10/2021  sua  manifestação  quanto  ao  solicitado,

contendo: i) “Relatório Processos SIASS 2019”, separados entre os de tratamento
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de saúde própria e os de motivo de doença em pessoa da família; ii) Modelo do

Checklist  –  Atestados Médicos;  iii)  Modelo do Checklist  –  Processos de Licença

Saúde  para  Tratamento  de  Saúde;  iv)  Modelo  do  Checklist  –  Junta  Médica;  v)

Modelo do Checklist – Perícia; vi) Modelo do Checklist – Processo eletrônico licença

saúde.

Considerando que o relatório encaminhado pela PROGEPE continha apenas

3  (três)  colunas:  i)  “número  do  processo”;  ii)  “nome do  servidor”  e;  iii)  “tipo  de

processo”, a AUDIN requisitou, por meio da Solicitação de Auditoria n. 20200009-02:

1.) Relação dos processos de licença saúde cadastrados, com o respectivo tempo

de afastamento, no ano de 2019, em arquivo editável; 2.) Acesso aos módulos e

funções  do  SIG  que  possibilitassem  à  AUDIN  gerar  seus  próprios  filtros  em

relatórios,  no  que se  refere  ao  objeto  de  auditoria,  aos  servidores  L.R.R.L.M.  e

W.M.J..

Em sua manifestação, a unidade auditada solicitou prorrogação do prazo de

atendimento da SA, pois:

Para elaborar o relatório com processos de licença saúde cadastrados, com
o respectivo tempo de afastamento no ano de 2019 em arquivo editável,
será necessário um tempo maior do que o prazo concedido, pois os dados
devem  ser  conferidos  processo  por  processo,  considerando  que  alguns
contém mais  de  um afastamento  e  em outros  o  tempo  de  afastamento
concedido é diferente após a perícia.

Por sua vez, a chefe a auditoria interna concedeu dilação prazual de mais 5

dias.

Em 30 de novembro de 2020, por meio do Memorando Eletrônico n. 43/2020

–  DPVS,  a  unidade  auditada  encaminhou  relatório  contendo:  i)  número  dos

processos  de  solicitação  de  licença  saúde;  ii)  nome do  servidor  interessado;  iii)

data(s) do(s) afastamento(s) e; iv) quantidade de dias do afastamento, separados

entre licença para tratamento da saúde própria e por motivo de doença em pessoa

da família.
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Atendo-se à manifestação da unidade, a despeito do acesso solicitado aos

servidores da AUDIN supramencionados, foi informado que: “quanto a solicitação de

acesso  ao  sistema  para  emissão  de  relatórios,  a  PROGEPE  informou  que  a

servidora K.R.  já  possui  o  acesso ao módulo”  (SIC).  Por  sua vez,  esta  unidade

reiterou a necessidade de os servidores citados terem acesso ao sistema, e o fez

pelo Memorando Eletrônico N. 151/2020 – AUDIN.

Outrossim,  observou-se  que  o  relatório  enviado  pela  PROGEPE  continha

informações dos processos para tratamento da própria saúde a partir de 25/07/2019,

desta feita, por meio do Memorando Eletrônico n. 152/2020 – AUDIN, esta unidade

solicitou  complemento  das informações,  enfatizando tratar-se  do período do ano

2019, entre 01/01 a 31/12.

O Departamento de Promoção e Vigilância à Saúde – DPVS, encaminhou, via

Memorando  Eletrônico  n.  44/2020  –  DPVS em 03/12/2020,  o  arquivo  solicitado

inicialmente e informou que:

(…) esta diferença se deve à extinção do Serviço de Atenção à Saúde do
Servidor - SAST em 2019, quando houve a exoneração das chefias de FG4.
Por este motivo, não é mais possível acessar esta unidade no SIPAC e nem
os  processos  originários  dela,  somente  via  chamado  na  TI  é  possivel
solicitar relatórios. (SIC)

Definida  a  amostra  dos  trabalhos  de  auditoria,  requereu-se,  por  meio  da

Solicitação de Auditoria n. 20200009-03/AUDIN/UNILA, 33 (trinta e três) processos,

de forma digitalizada, estando os mesmos arrolados no item 3 deste expediente. Por

sua vez, o DPVS atendeu a demanda por meio do Memorando Eletrônico n. 46/2020

– DPVS.

Dentre os processos encaminhados para a análise deste órgão de controle,

os que tiveram maior número de documentos inseridos constaram com apenas os

seguintes documentos: i) capa; laudo médico pericial; protocolo de agendamento de

perícia pela unidade do SIASS e boletim de serviço com a respectiva publicação.
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Não  obstante  a  constatação  de,  quando  muito,  haver  apenas  4  tipos  de

documentos disponíveis, desconsiderando 2 processos em que não foi concedida a

licença saúde pela ausência do interessado na perícia, de 31 (trinta e um) processos

da amostra,  19 (dezenove)  não  possuíam algum dos 4 documentos padrões da

unidade auditada.

Desta  feita,  além  dessas  informações  rudimentares  ausentes,  a  AUDIN

solicitou, por meio da Solicitação de Auditoria n. 20200009-04, de 11 de janeiro de

2021, i)  laudo médico, ii) cópia do protocolo do SAST de todos os processos da

amostra; iii) data de lançamento dos atestados no SIAPE de todas as ausências da

amostra;  iv)  informação  sobre  os  critérios  utilizados  pela  equipe  do  SAST para

aceitação ou não de atestado encaminhado fora do prazo legal; v) Informar se há

definição de quais e a ordem dos documentos a serem inseridos nos processos de

licença saúde; vi) informar se após a homologação da licença saúde, o período da

mesma deve constar no SIGRH no item “Ausências”; vi)  informação de como se

verificam se as solicitações de licença saúde por motivo de doença em pessoa da

família  atendem ao  grau de  parentesco definido  no  §1o do  art.  19  da  Instrução

Normativa n. 04/2017 – PROGEPE.

Em 12  de  janeiro  o  DPVS encaminhou  e-mail  solicitando  prorrogação  do

prazo de atendimento da SA, tendo a chefe da Auditoria Interna a concedido.

No dia 28/01/2021, por meio do Memorando Eletrônico n. 7/2021 – DPVS, a

PROGEPE manifestou-se quanto ao solicitado, apresentando justificativas por não

ter encaminhado os atestados médicos. Enviou 27 cópias de protocolo de entrega

de  atestados,  dos  33  solicitados  e  respondeu  aos  demais  itens  pontuados  na

Solicitação de Auditoria n. 20200009-04.

Com  base  nos  dados  repassados  e  diante  de  uma  aparente  entrega

extemporânea de 12 (doze) dos 27 (vinte e sete) atestados passíveis de apuração,

culminada com a negativa de acesso a informações que seriam relevantíssimas a

uma  atividade  de  controle,  a  Auditoria  Interna  requisitou,  pela  Solicitação  de
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Auditoria n. 2020009-05, em 19 de abril de 2021, as justificativas apresentadas pelos

servidores à PROGEPE, em caso de eventual entrega fora do prazo dos atestados;

os  pareceres  da  unidade  às  justificativas  apresentadas;  número  de  servidores

afastados para tratamento da própria saúde para cada código do CID-10 no ano de

2019; número de dias de afastamento para cada código CID-10 em 2019; impacto

na folha de pagamento da UNILA, em reais, para os afastamentos para tratamento

de licença saúde em 2019.

A PROGEPE,  através  do Ofício  n.  59/2021/PROGEPE,  de  23 de abril  de

2021,  solicitou  prorrogação  do  prazo  dado  pela  AUDIN  para  atendimento  das

informações solicitadas, requisitando uma dilação de 30 (trinta) dias.

Ao seu turno, a chefe da Auditoria Interna informou, por meio do Ofício n.

6/2021/AUDIN,  que  em  virtude  dos  trabalhos  haverem  iniciado  em  2020  e  as

informações constarem, possivelmente, em relatórios dos sistemas utilizados pela

Divisão de Pagamento – DIPAG e DPVS, o prazo máximo para prorrogação seria em

07 de maio de 2021.

Em 07 de maio de 2021, a unidade auditada manifestou-se quanto aos itens

solicitados  por  meio  do  Ofício  n.  77/2021/PROGEPE  e  seu  conteúdo  será

pormenorizado ao longo desse expediente.

4.2  CONSTATAÇÃO:  UTILIZAÇÃO DE CHECKLIST COM REGULAMENTAÇÃO

REVOGADA.

4.2.1 FATO:

A PROGEPE  encaminhou  anexo  ao  Memorando  Eletrônico  n.  40/2020  –

DPVS os  modelos  de  checklist  que  utiliza  na  análise  dos  processos  de  licença

saúde, seja para tratamento de saúde própria ou motivo de doença em pessoa da

família.
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Incluiu 4 (quatro) documentos: i) “CHECK LIST – ATESTADOS MÉDICOS”; ii)

“CHECK LIST – PROCESSOS DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE”; iii)

“CHECK LIST – JUNTA MÉDICA”; iv) “CHECK LIST – PERÍCIA”.

Em todos os modelos apresentados e utilizados pela unidade há a seguinte

observação para análise dos servidores das unidades responsáveis: “( ) Atestado

médico ou odontológico, de acordo com a Portaria PROGEPE n° 185/2016”.

Todavia,  consta  na  página  na  internet  da  unidade1,  no  tópico  dedicado  a

“Atestados Médicos e Licença Saúde/Licença por motivo de Doença em pessoa da

família”  as  normativas  internas,  sendo  referenciada  a  Instrução  Normativa  n.

04/2017 – PROGEPE.

A citada instrução em seu art.  34, o último do documento, tem a seguinte

redação: “Art. 34 Fica revogada a Portaria Progepe nº185, de 25 de abril de 2016”.

Posto isso, tem-se um conflito de normativas internas adotadas pela unidade

auditada, em que os checklists utilizados para análise dos requisitos necessários

para  concessão ou  não  de licença saúde,  aos  servidores,  pauta-se  em Portaria

revogada em 2017.

Mesmo diante do formalismo moderado adotado na instrução dos processos

administrativos  tutelados  pela  lei  9.784/99,  não  há  como furtar-se  em apontar  o

equívoco  adotado  pela  unidade,  ao  vincular  aos  seus  controles  internos

regulamentação sem validade jurídica.

4.2.2 RECOMENDAÇÃO:

1 https://portal.unila.edu.br/progepe/areas-da-gestao-de-pessoas/saude/atestados-medicos-e-
licenca-saude
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Recomenda-se  à  PROGEPE  a  adequação  dos  checklist  citados  para

normativos internos com vigência, os quais terão o condão de embasar a análise

dos setores responsáveis para concessão de licença saúde.

4.3 CONSTATAÇÃO: SISTEMA NÃO DEMONSTRA INFORMAÇÃO INSERIDA AO

REALIZAR CONSULTA.

4.3.1 FATO:

Por tratar-se de um trabalho em que as informações, em tese, constam em

sistema eletrônico,  no intuito  de  poder  fazer  análise dos dados e utilizar-se dos

diversos tipos de relatórios e filtros disponíveis,  a Auditoria Interna requisitou, na

Solicitação de Auditoria n. 20200009-02, acesso aos módulos e funções do SIG que

possibilitassem à AUDIN gerar seus próprios filtros em relatórios, no que se refere

ao objeto de auditoria, aos servidores L.R.R.L.M. e W.M.J..

Definida a amostra dos trabalhos de auditoria,  consultaram-se no Sistema

Integrado de Gestão de Recursos Humanos – SIGRH as ausências dos servidores

interessados  nos  processos.  Por  não  localizar  o  cadastro,  solicitou-se  na  SA

20200009-04, no item G: “Informação se após a homologação da licença saúde, o

período da mesma deve constar no SIGRh no item “Ausências”, dentro do módulo

“Consultas  Funcionais”.  Caso  seja  realizado  o  lançamento  em  outra  função  do

sistema, favor demonstrar o caminho para o lançamento e consulta”.

Em sua resposta a PROGEPE informou2 que:

O  lançamento  é  feito  o  mais  rápido  possível  no  SIGRH  no  módulo
CADASTRO >FUNCIONAL> REGISTRO FUNCIONAL>AUSÊNCIAS.

A ausência é lançada como pendente de homologação, após a perícia é
alterado  o  lançamento,  conforme  o  número  de  dias  homologados  pelo
perito. Todas as ausências ficam dentro do módulo “consultas funcionais”,
para consulta.

2 Memorando Eletrônico n. 7/2021 - DPVS
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Ocorre que, mesmo após a sinalização da unidade responsável pelo cadastro, não

localizou-se no sistema o cadastro da licença, ao informar o nome da servidora,

como se observa na figura abaixo:

Figura 1 – Informando apenas no nome do servidor

Fonte: Auditoria Interna, 2021.

Ao inserir o nome da servidora a quem se busca a informação e a ocorrência

“licença tratamento saúde inferior 15 dias/204/8112”, visto que a licença da servidora

foi de 05 (cinco) dias, a única ausência pontuada pela sistema é uma do ano de

2014, como se observa abaixo:

Figura 2 – Informando nome e ocorrência “licença tratamento saúde inferior 15 dias/204/8112”
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Fonte: Auditoria Interna, 2021.

Por fim, ao seguir em “consulta funcional”,  “ausências”, informar o nome o

qual  se  deseja  consultar  e  a  ocorrência  “licença  tratamento  da  própria

saúde”,surgem  as  informações  pertinentes  ao  processo  da  servidora  afastada,

10/09/2019 a 14/09/2019, como demonstra-se:

Figura 3 – Informando nome e ocorrência “licença tratamento da própria saúde”
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Fonte: Auditoria Interna, 2021.

Ocorre, todavia,  que, uma vez inseridas as informações no sistema, essas

precisam  estar  acessíveis  às  unidades  de  controle  ou  demais  unidades

interessadas, sem que seja necessário ter conhecimento desse ajuste específico do

sistema, que indubitavelmente a PROGEPE conhece.

Tendo  em vista  o  filtro  “Servidor”  ser  mais  amplo  que  a  junção  de  filtros

“Servidor” e “Ocorrência” e este segundo não ser obrigatório para que se proceda a
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consulta no sistema, não há como ignorar que o mesmo não é amigável a quem não

o utiliza como em seu expediente diário.

Soma-se a isso a dificuldade de se obterem informações referentes ao tema,

em que a unidade apresentou escusas por não enviar cópias dos atestados, mesmo

que  censurando  seus  pontos  sigilosos,  ela  poderia  promover  meios  que

possibilitassem  trazer  luz  aos  processos  que  são  de  sua  responsabilidade  de

análise, e não apenas localizar com ajustes que não se justificam logicamente.

Arrematando, cabe fazer menção à manifestação da unidade auditada, ao ser

solicitada relação dos processos de licença saúde cadastrados, com o respectivo

tempo de afastamento, no ano de 2019, em arquivo editável, a mesma apresentou

documento  com  licenças  a  partir  de  25/07/2019  e  ao  ser  indagada  quanto  às

concessões procedidas no período anterior do ano a unidade respondeu:

(…) esta diferença se deve à extinção do Serviço de Atenção à Saúde do
Servidor - SAST em 2019, quando houve a exoneração das chefias de FG4.
Por este motivo, não é mais possível acessar esta unidade no SIPAC e nem
os  processos  originários  dela,  somente  via  chamado  na  TI  é  possivel
solicitar relatórios. (SIC)

Posto isso, fica clara a necessidade de que o sistema integrado forneça de

modo simplificado informações, tanto à Alta Gestão, quanto às unidades de controle

interno.

4.3.2 RECOMENDAÇÃO:

Recomenda-se à PROGEPE a modificação dos parâmetros necessários no

Sistema Integrado  de  Gestão  de  Recursos  Humanos  –  SIGRH,  a  fim de  que  o

mesmo possibilite a realização de consultas e gere relatórios em que a seleção dos

filtros obedeça critério lógico, nos quais os mais amplos incluam os mais específicos,

oportunizando  que  se  traga  o  mínimo  necessário  de  publicidade  dos  atos

processuais da unidade auditada.
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4.4 CONSTATAÇÃO: PROCESSOS COM INFORMAÇÕES INSUFICIENTES.

4.4.1 FATO:

Atendendo  à  Solicitação  de  Auditoria/AUDIN/UNILA n.  20200009-03,  que

requisitava processos digitalizados,  a PROGEPE encaminhou os 33 definidos na

amostra de auditoria.

Dentre  o  padrão  adotado  pela  unidade,  quando  continham  todos  os

documentos, observaram-se os seguintes nos processos: i) capa; ii) laudo médico

pericial;  iii)  protocolo  de  agendamento  de  perícia  pela  unidade  do  SIASS;  iv)

atestado médico (informação restrita à unidade, sigiloso); v) Boletim de Serviço; vi)

Despacho para arquivamento.

Contudo,  mesmo diante  dos  poucos  documentos públicos  disponíveis  nos

processos de licença saúde, dos 33 (trinta e três) processos encaminhados pela

PROGEPE,  em  19  (dezenove)  não  constavam  algum  dos  documentos  citados

acima.

Outrossim, além da ausência nos autos dos 4 (quatro) modelos de checklists

encaminhados pela unidade, os quais referem-se à aderência normativa de portaria

interna revogada de modo amplo e genérico: “( ) Atestado médico ou odontológico,

de  acordo  com  a  Portaria  PROGEPE  n°  185/2016”;  não  foram  observados

dispositivos nos processos que comprovassem a análise de especificidades para

concessão de licença saúde, como: i) Emissor do atestado ser médico ou cirurgião

dentista;  ii)  Aposição de respectivo  carimbo do profissional  emissor;  iii)  Atestado

emitido  em  razão  de  doença  ou  cirurgia  plástica  eminentemente  eletiva;  iv)

Enfermidade em familiar ou dependente obedecendo aos critérios legais (cônjuge,

parentes ou afins até 2o grau ou pessoa que viva sob sua dependência)  dentre

outros pontos pertinentes à licença saúde.
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Considerando  a  negativa  da  unidade  em  fornecer  cópias  dos  atestados

médicos,  ainda  que  censurando  os  pontos  sigilosos  sensíveis,  como  nome  do

servidor e familiar (quando for o caso) e código da classificação internacional de

doença – CID, a atividade de controle, no caso em tela, fica deveras prejudicada.

No tocante à entrega tempestiva dos atestados3 "§ 4º O atestado deverá ser

apresentado à  unidade  competente  do órgão ou entidade no  prazo  máximo de

cinco dias contados da data do início do afastamento do servidor” (grifo nosso),

não  foram  observados  nos  autos  analisados  indicativos  de  que  esse  item,  em

específico, tenha sido conferido pela unidade responsável.

Considerando  a  ausência  de  documentos  que  possam  comprovar  a

verificação,  pela  unidade,  da  tempestividade  remeça  dos  atestados,  a  AUDIN

solicitou, por meio da SA 20200009-04/AUDIN/UNILA, cópia do Protoloco/SAST de

todos  os  processos  relacionados  na  amostra.  A  despeito  disso,  a  PROGEPE

encaminhou 27 (vinte e sete) dos 33 (trinta e três) solicitados.

Desses  registros,  12  (doze)  apresentavam  data  de  protocolo  superior  ao

prazo supracitado do decreto 7.0003/2009.

Em sua manifestação, quando indagada da aparente divergência, a unidade

pontuou que, dos casos, 7 (sete) “atestados foram protocolados dentro do prazo

pelo(a) servidor(a)no Protocolo da unidade em que o(a) servidor(a) possivelmente

trabalha (PTI,  Almada ou Vila-A),  portanto;  considerado dentro  do  prazo”4 (SIC),

entretanto, não apresentou as datas dos protocolos das unidades.

Em outros 3 (três) casos, a PROGEPE enviou as justificativas apresentadas

pelos servidores para entrega intempestiva dos atestados.

E  em  2  (dois)  casos,  fundamentou  a  não  aderência  do  prazo  legal  de

atestados no fato de “o atestado precisaria passar por perícia5” e que a “análise final

3 Art. 4o II, § 4º Decreto n. 7.003 de 09 de novembro de 2009.
4 Ofício n. 77/2021 – PROGEPE.
5 Idem.
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é do perito6”. Todavia, as regulamentações que tratam da temática de licença saúde

não fazem menção a esta concessão feita pela PROGEPE, de que a entrega de

atestado no período superior a 5 dias, contados do início do afastamento, e que

necessite de perícia poderiam ser considerados aceitos pela unidade competente.

A lei 9.784 de 29 de janeiro de 1999, a qual regula o processo administrativo

no âmbito da Administração Pública Federal, no art. 2o, incisos VIII e IX vaticina:

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade,  finalidade,  motivação,  razoabilidade,  proporcionalidade,
moralidade,  ampla  defesa,  contraditório,  segurança  jurídica,  interesse
público e eficiência.

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos
dos administrados;

IX -  adoção de formas simples,  suficientes para propiciar adequado
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados; (grifo
nosso)

Concomitantemente,  ao  tratar  do  Princípio  da  obediência  à  forma  e  aos

procedimentos, Maria Sylvia Zanella Di Pietro ensina7:

Quanto a este princípio, a sua aplicação é muito mais rígida no processo
judicial  do  que  no  administrativo;  por  isso  mesmo,  em  relação  a  este,
costuma-se falar em princípio do informalismo.

Informalismo não  significa,  nesse  caso,  ausência  de  forma;  o  processo
administrativo é formal no sentido de que deve ser reduzido a escrito e
conter  documentado tudo  o que ocorre  no  seu  desenvolvimento;  é
informal no sentido de que não está sujeito a formas rígidas. (grifo nosso)

Posto  isso,  considerando  que  a  área  da  saúde  do  servidor  interessa

primariamente ao mesmo, sendo resguardados pelo sigilo os documentos sensíveis

no  processo,  como  a  impossibilidade  de  acessar-se  integralmente  os  atestados

médicos, a unidade responsável pela gestão das informações referentes à licença

saúde, a qual consta de profissionais habilitados para deliberarem sobre atestados

médicos, tem, por dever, afastar todas as obscuridades processuais, acrescentando

elementos  e  documentos  que  possibilitem  à  coletividade  e  órgãos  de  controle

6 Ibidem.
7 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 33. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 

2020. 1601  p.
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assegurarem-se de que os preceitos legais foram observados na concessão das

licenças saúdes.

Isto pode ser feito com a inclusão de demais itens aos checklists, os quais

possibilitem demonstrar que os vários itens processuais para a concessão da licença

foram observados.  Também com a inclusão desses checklists  aos autos,  com a

indicação da data da apresentação física do atestado ao protocolo e sua respectiva

justificativa quando a entrega for extemporânea, além de inclusão dos documentos

padrões  adotados  em  todos  os  processos,  visto  que  em  muitos  não  foram

localizadas o laudo pericial,  documento que reconhece o direito ou não à licença

saúde  e  em  outros  não  foram  inseridos  os  documentos  que  comprovam  a

publicização do ato administrativo.

4.4.2 RECOMENDAÇÃO:

Recomenda-se à PROGEPE: 1.) A alteração de seus checklists, de modo que

se  demonstre  pormenorizadamente  à  coletividade,  que,  quando  da  análise  dos

atestados médicos, os diversos requisitos necessários para a concessão de licença

saúde foram observados pelo(s) servidor(es) responsável(eis), considerando que a

análise  técnica  destes  documentos  não  é  possível  por  outras  unidades;  2.)  A

inclusão  dos  seus  checklists  aos  processos  de  licença  saúde,  de  modo  que

possibilite  ao  leitor,  órgãos  de  controle  e  coletividade assegurarem-se de que  a

unidade verificou a aderência do caso concreto aos preceitos legais e normativos;

3.) A indicação da data, nos autos, da entrega física dos atestados médicos pelo

servidor  e,  caso a mesma seja extemporânea, a respectiva fundamentação para

tanto; 4.) Inclusão em todos os processos, além dos documentos retrocitados, do

laudo pericial, cópia do boletim de serviço que publicizou o afastamento e o período

do respectivo afastamento.
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Esta é a análise.

Foz do Iguaçu, 22/09/2021.
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