
PROCESSO Nº: 0806694-60.2022.4.05.8000 - PETIÇÃO CÍVEL
REQUERENTE: ALLAN CARLOS DA SILVA
ADVOGADO: Carlos Henrique Gomes Da Silva e outros
REQUERIDO: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
ALAGOAS - IF/AL
2ª VARA FEDERAL - AL (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

DECISÃO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ALLAN CARLOS DA SILVA, devidamente qualificado
na inicial,  em desfavor  do IFAL, por  meio da qual  pleiteia,  liminarmente,  que seja  a  parte  ré
compelida a realizar sua realocação imediata no Campus Maceió, independentemente da existência
ou não de vacância, bem como a redução de sua jornada de trabalho semanal para 20h semanais.

Narra,  na inicial,  que "em fevereiro de 2012, o autor foi  empossado no cargo de professor de
sociologia do Instituto Federal de Alagoas, no Campus Satuba, até sua remoção para o Campus
Maceió. Passada quase uma década exercendo sua profissão no Campus Maceió, o servidor foi
aposentado pelo IFAL em setembro de 2021, conforme Portaria nº 4.026/IFAL de 2021 (anexa), sob
a justificativa de incapacidade permanente,  conforme laudo elaborado em 29/07/2021 (anexo).
Contudo, após nova avaliação da junta médica do Instituto, realizada em 22/02/2022, onde restou
consignado  no  Laudo  de  nº  021.449/2022 que  o  servidor  não  era  portador  de  doença  que  o
incapacitasse  às  funções  letivas,  houve  a  reversão  da  aposentadoria  conforme  Memorando
Eletrônico  nº  5/2022  -  REIT-CAP  (11.01.37.04.01)  (anexo),  tendo  retornado  às  atividades
docentes".

Menciona que "após os 06 (seis) meses em que ficou afastado devido à aposentadoria, quando
retornara, foi surpreendido com a sua lotação do Campus de Santana do Ipanema, há cerca de
200km de Maceió, onde passaria a lecionar com uma carga horária semanal de 40h. (...) Diante da
situação, seu filho, que como já apontado, é portador de autismo, teve o quadro do TEA agravado,
acentuando  seus  casos  de  agressividade,  que  passaram  a  ser  mais  recorrentes  e  extremos,
chegando por diversas vezes a colocar em risco sua própria vida como também de sua mãe, motivo
pelo qual é de extrema necessidade a presença constante do pai/Autor, visto o fato de que sua mãe
não ter condições físicas de controlar os quadros de alteração comportamental, principalmente
pela estatura do menor que tem cerca de 1,90m de altura e considerável porte físico".

Refere que "pela transferência do autor para o Campus de Santana do Ipanema, ele é obrigado a
ficar  fora  de  casa  durante  a  semana,  não  havendo  qualquer  condição  de  retornar  à  capital
diariamente (mais de 200km de distância) e, sobretudo impossibilitando qualquer resposta rápida
em caso de novas crises de seu filho que necessite de sua presença urgente".

Aduz que "assim, em 01/06/2022, o servidor abriu processo administrativo registrado sob o nº
23041.024891/2022-22, onde requereu sua remoção ao Campus Maceió. Contudo, como é sabido,
nessas situações referentes a pedidos dessa natureza, há uma considerável morosidade do IFAL na
tomada da  decisão,  que  não  pode  ser  suportada  pelo  autor,  vista  a  premente  necessidade  de
acompanhamento  e  suporte  a  seu  filho.  Entrementes,  foi  requerido  também,  sob  o  processo
administrativo de nº 23041.024896/2022-55, a redução de sua carga horária semanal,  visando
adaptar  seus  horários  a  lhe  permitir  estar  junto  ao  seu  filho,  diminuindo  riscos  fatais  e
acompanhando a sua vida cotidiana nos diversos compromissos que sua condição demanda. Ante a
gravidade da situação e a impossibilidade de aguardar as decisões definitivas do corpo diretor do
IFAL, e tendo em alcance a necessidade principal de resguardar integridade física de seu filho e de
sua esposa, é urgente a propositura da presente ação visando a concessão da tutela jurisdicional

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfal.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?i...

1 of 3 21/06/2022 16:40



mais célere".

Alega que o perigo da demora residiria no fato de possuir filho com diagnóstico de autismo, fato
que ocasionaria episódios de agressividade, os quais sua esposa não seria capaz de conter sozinha.

No  mérito,  requer  "a)  a  nulidade  do  ato  que  reverteu  a  aposentadoria  por  incapacidade
permanente e o alocou ao quadro de professores do Campus de Santana do Ipanema, de modo a
determinar que a reversão da aposentadoria se dê na lotação da vaga ocupada no Campus Maceió
antes de seu afastamento, independentemente da existência de vaga, nos termos do art. 25, § 3º da
Lei 8.112/90; b.  Alternativamente,  a remoção do autor para o Campus Maceió,  em virtude da
condição médica de seu dependente, na forma no art.36, III, b da Lei nº 8.112/90; c. A redução de
sua jornada de trabalho semanal para 20h semanais, conforme permissivo do art. 98 §§ 2º e 3º da
Lei nº 8.112/90".

Anexou documentos.

Examinados, passo a decidir.

Nos moldes do art.300 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, requisitos estes de caráter cumulativo. No presente caso,
entendo demonstrados os requisitos autorizadores. Explico.

Examinando os documentos médicos colacionados aos autos, verifica-se que o autor possui,  de
fato, filho com diagnóstico de autismo, cujo quadro é agravado com episódios de comportamento
agressivo. Em casos tais, entendo que a devem ser observadas a questões médicas que ensejaram o
pedido  e,  considerando  tratar-se  de  menor  de  idade  portador  de  doença  que  demanda  atenção
diuturna, resta evidenciada, ao menos em sede de cognição sumária, a plausibilidade do direito.

Por outro lado, não se pode deixar de observar que o servidor figurou nos quadros do IFAL desde
2012,  estando  lotado  no  campus  Maceió  quando  fixada  a  sua  aposentadoria  por  incapacidade
permanente. Ora, ainda que a administração possa rever seus atos e, diante de certas condições,
determinar  a  reversão da aposentadoria,  com o retorno do servidor  à  atividade,  não se  mostra
razoável que o servidor passe a ter lotação nova, mas sim retornar ao posto ocupado, no caso,
preservando os direitos adquiridos anteriormente, notadamente no que se refere à lotação.

Entendo demonstrado, de igual sorte, o risco de dano, uma vez que a ausência de acompanhamento
do filho portador de autismo, com a realocação do autor para o Campus de Santana do Ipanema, há
mais de 200 km de sua residência habitual, pode ensejar situações potencialmente difíceis, as quais
são agravadas pelos episódios de agressividade.

Ressalte-se, todavia, que a liminar não pode ser concedida na extensão pretendida, eis que o pedido
administrativo,  realizado  no  começo  deste  mês  de  junho,  ainda  se  encontra  sob  análise  da
Administração, cabendo a necessidade de concessão de horário especial ao servidor com filho com
deficiência ser analisada por junta médica, nos termos do art. 98, § 2º c/c § 3º, da Lei 8112.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação de tutela requerida para determinar à ré
que proceda à imediata lotação provisória do autor no campus Maceió, e realize a análise para a
concessão de horário especial prevista na Lei 8112 (art. 98, § 2º c/c § 3º) para o servidor com filho
com deficiência.

Intime-se a ré para cumprimento da ordem judicial.

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfal.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?i...

2 of 3 21/06/2022 16:40



Cite-se a parte ré, conforme requerido, para oferecer contestação por petição, no prazo legal, a teor
do disposto no artigo 335, III c/c art. 183 do CPC. Não se realizará audiência de conciliação ou
mediação, pois a causa não admite autocomposição, consoante regra do artigo 334, § 4º, II, do
CPC.

Providências necessárias.
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DSB

Processo: 0806694-60.2022.4.05.8000
Assinado eletronicamente por:
RICARDO LUIZ BARBOSA DE SAMPAIO
ZAGALLO - Magistrado
Data e hora da assinatura: 21/06/2022 10:27:38
Identificador: 4058000.10944353

Para conferência da autenticidade do documento:
https://pje.jfal.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento
/listView.seam

22061514071852300000011021656

Processo Judicial Eletrônico: https://pje.jfal.jus.br/pje/Painel/painel_usuario/documentoHTML.seam?i...

3 of 3 21/06/2022 16:40

https://pje.jfal.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
https://pje.jfal.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
https://pje.jfal.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
https://pje.jfal.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

