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PARECER CONSULTORIA TÉCNICA Nº 12/2021

PROCESSO: TC – 001346/2021

ASSUNTO: Requerimento de alteração da Resolução nº 14/2020 deste TCE, que dispõe sobre 

procedimentos para concessão de horário especial de trabalho a servidor deficiente ou com 

dependente portador de deficiência. 

I – DA BREVE SÍNTESE DA DEMANDA – ALEGAÇÕES DA REQUERENTE

Tratam os autos de Requerimento formulado pela Associação dos Auditores de 

Controle Externo do TCE-PI visando a reconsideração de alguns pontos constantes da 

Resolução nº 14/2020 desta Corte de Contas, que dispõe sobre procedimentos para 

concessão de horário especial de trabalho a servidor deficiente ou com dependente 

portador de deficiência. 

Alega a Requerente, em síntese, que a citada Resolução está restringindo o 

direito assegurado aos Servidores ao passo que inova no mundo jurídico e estabelece um rol 

de requisitos restritivos de forma ilegal e arbitrária, posto que uma Resolução não deveria 

possuir força suficiente para alterar o Decreto Estadual nº 15.557/2014 que trata sobre o 

tema.

Questiona que o inciso VI do art. 5º da Resolução TCE-PI nº 04/2020, ao impor 

que o servidor indique no requerimento inicial o horário de realização das 

terapias/tratamentos realizados, desconsidera a realidade fática das coisas, onde sabe-se 

que os horários das clínicas médicas dependem de vagas e da agenda dos profissionais que 

atuam nessas áreas e, quase sempre, os pacientes não têm ingerência nessas situações.
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Afirma que as clínicas médicas de reabilitação, fisioterapia, fonoaudiologia, 

psicologia, terapia ocupacional, nutrição, assistência a ensino especializado funcionam quase 

sempre com preenchimento de vagas e formação de cadastro de reservas, onde os pacientes 

são acomodados na medida em que vão surgindo vagas e sempre tem alterações nos 

horários de atendimento dado a mudança na agenda dos profissionais.

No tocante à alínea “g” do art. 5º da vergastada Resolução, a Requerente 

destaca que “a qualquer leigo na área de saúde ou educação, é cristalino o caráter restritivo 

e excludente do direito do servidor público em gozar o benefício em prol do assistido, uma 

vez que pelo simples fato da criança estudar no mesmo horário em que o pai trabalha o 

servidor ficar excluído da possibilidade de gozar do benefício, não se levando em 

consideração as diversas tarefas, diga-se, muitas, imprescindíveis ao sucesso das terapias, 

adicionais e complementares dos pais ou responsáveis no acompanhamento do dependente 

dentro do horário escolar”.

Ressalta que é importante considerar na educação especial a importância de 

atuação efetiva dos pais ou responsáveis, pois ao reforçar o trabalho do professor garante o 

crescimento individual da criança. Em especial a criança com deficiência mental que precisa 

que sejam estabelecidas parcerias entre os pais, escola e todos os profissionais de apoio que 

acompanham a criança. Desta feita, o envolvimento de todos e, em especial, da família, no 

maior tempo possível no acompanhamento e desenvolvimento das atividades diárias da 

criança é imprescindível para potencializar os resultados de todas as terapias de 

acompanhamento ao assistido.

Destaca, ainda, que o TCE-PI deveria ser um órgão de referência para todos os 

jurisdicionados do Estado do Piauí e servir de exemplo no campo da proteção social bem 

como da saúde dos seus servidores.
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Conclui acrescentando alguns precedentes e entendimentos doutrinário que 

respaldam seus argumentos e requerendo a reconsideração e ambos os dispositivos 

contestados, para que a Resolução de fato atenda às reais necessidades dos servidores que 

pleiteiam tal benefício.

II – DA VERDADE DOS FATOS E DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Inicialmente, cumpre delimitar que a Requerente insurge-se especificamente 

sobre dois pontos da citada Resolução, conforme depreende-se dos pedidos constantes às 

fls. 08 e 09 da Peça 1 dos presentes autos, senão vejamos:

“Do exposto, sugere-se que essa Corte de Contas:

1) Reconsidere o art. 5º da Resolução nº 14/2020, alínea VI, de 10 

de dezembro de 2020, que exige requerimento inicial do 

interessado/servidor deverá ser formulado por escrito e conter os 

seguintes dados, conforme abaixo, devendo o mesmo ser 

reformulado com a retirada da condição: indicação do horário de 

realização das terapias/tratamentos realizados, até por 

extrapolar a capacidade do médico perito avaliador, dado ao 

horário e demais detalhes do tratamento serem elaborados pelos 

demais profissionais de apoio de acordo com o plano 

individualizado de cada assistido, a ser ajustado com os pais e/ou 

familiares, isso é patente;

2) Reconsidere o 5º da citada Resolução, letra g; “no caso de 

dependente portador de deficiência, que esteja matriculado em 

instituição de ensino, o servidor deverá comprovar que o seu 
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regular horário de trabalho não coincide com as atividades 

escolares do dependente, numa afronta ao Decreto Estadual Nº 

15.557, DE 12 DE MARÇO DE 2014.

3) Requer, por último, prioridade no andamento processual de 

acordo com o novo Código de Processo Civil, tendo em vista o 

Art. 1.048;

4) E em caso de não aceitação do pleito, que a demanda seja 

submetida ao Plenário dessa Casa.”

A Resolução nº 14/2020 fora formulada tomando como base e visando 

regulamentar o texto contido no Decreto Estadual nº 15.557/2014, que regulamenta a 

concessão de horário especial de trabalho ao servidor civil estudante, deficiente ou com 

dependente portador de deficiência. 

Em seu art. 3º, o referido Decreto Estadual estabelece alguns requisitos para a 

concessão de tal benefício, vejamos: 

Art. 3º A concessão de horário especial far-se-á mediante 

apresentação dos seguintes documentos:

I - em qualquer caso, requerimento do interessado à autoridade 

competente;

II - no caso de servidor estudante, documentação comprobatória de 

matrícula no estabelecimento de ensino e do horário das respectivas 

aulas, encaminhando através do titular da unidade, na hipótese de 

servidor estudante;
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III - no caso de servidor portador de deficiência, laudo de junta 

médica oficial.

IV - no caso de servidor que tenha dependente portador de 

deficiência, laudo de junta médica oficial e documentação 

comprobatória de dependência.

Parágrafo único. O laudo da junta médica oficial deverá justificar a 

necessidade do horário especial, estabelecendo a periodicidade e a 

carga horária necessária. (grifamos)

A Resolução nº 14/2020 do TCE – PI, por sua vez, levando em consideração o 

artigo acima transcrito assim regulamentou o tema o âmbito interno dessa Corte de Contas: 

Art. 5º O requerimento inicial do interessado/servidor deverá ser 

formulado por escrito e conter os seguintes dados:

a) Autoridade administrativa a que se dirige;

b) Identificação do interessado ou a quem represente;

c) Domicílio do requerente ou local para recebimento das 

comunicações;

d) Formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus 

fundamentos;

e) Atestado médico que explicite o motivo que enseja a redução da 

carga horária, com indicação das seguintes informações:

I – identificação do paciente;
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II – diagnóstico da doença;

III – período de afastamento sugerido (início e término);

IV – assinatura e identificação do profissional, com 

respectivo número de registro no Conselho Regional da 

categoria;

V – data de emissão do atestado;

VI – comprovação das terapias/tratamentos realizados 

pelo servidor e/ou dependente com indicação do 

horário de realização das mesmas e da 

indispensabilidade do acompanhamento do servidor (no 

caso de dependente com deficiência).

f) Comprovação de que não possui cônjuge/companheiro e/ou 

parente/responsável, que seja beneficiário da redução da jornada de 

trabalho em órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 

indireta, Federal, Estadual ou Municipal ou em entidade privada;

g) No caso de dependente portador de deficiência e que esteja 

matriculado em instituição de ensino, o servidor deverá comprovar 

que o seu regular horário de trabalho não coincide com as 

atividades escolares do dependente;

h) Declaração de que o servidor não exerce outra atividade 

remunerada no período de gozo do horário reduzido de trabalho;

i) Data e assinatura do requerente ou de seu representante legal.
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Ora, confrontando o texto contido no Decreto Estadual com o da Resolução ora 

vergastada, percebe-se que não há qualquer inovação jurídica ou imposição de restrições à 

concessão do benefício aos servidores, pelo contrário, há tão somente uma regulamentação 

mais clara e precisa de quais documentos precisam ser apresentados juntamente com o 

requerimento inicial para comprovar a real necessidade do benefício pleiteado. 

O parágrafo único do art. 3º do Decreto Estadual nº 15.557/2014 é bastante 

claro ao impor que o laudo da junta médica oficial deverá justificar a necessidade do horário 

especial, estabelecendo a periodicidade e a carga horária necessária.

Ao contrário do que fora afirmado pela Requerente, o Decreto estadual já 

demonstra que a concessão do benefício não deve ocorrer através de um mero e simples 

requerimento, mas sim de um requerimento fundamentado com laudos e perícias médicas 

acompanhados da comprovação cabal da necessidade de horário especial, da 

periodicidade dos tratamentos e da carga horária necessária para atender àquela situação.

Como é sabido, uma norma jurídica deve ser sempre interpretada de forma a 

tentar capturar-se o seu “espírito”, ou seja, a intenção do legislador ao positivar aquela 

norma. Por esse aspecto, não seria nem um pouco razoável conceder uma redução da carga 

horária de trabalho a um servidor sem de fato atestar a real necessidade do servidor em 

realizar tratamentos, consultas, exames, etc durante o período em que estaria exercendo 

sua atividade laboral. 

Dessa forma, o inciso VI da alínea “e” do art 5º da Resolução nº 14/2020 ao 

estipular que o requerimento deve indicar do horário de realização das 

terapias/tratamentos realizados não criou nenhuma condição nova, muito menos condição 

restritiva ao direito dos servidores, pelo contrário, a intenção é informar a Administração 

Pública dos horários dos tratamentos/terapias para que a mesma possa modificar a carga 
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horária do servidor da melhor forma possível de modo possibilitar o efetivo direito dos 

mesmos.

Inúmeros são os casos de Resoluções semelhantes em outros órgãos dos 

diversos poderes da Administração Pública que estabelecem, por vezes, uma lista de 

requisitos semelhantes, ou até mesmo mais severos e específicos do que o caso ora 

analisado. 

O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em sua Resolução de nº 641 de 13 

de Junho de 2019, que regulamenta exatamente a concessão de horário especial a servidor 

com deficiência ou que possua dependente com deficiência, estabelece no art. 5º os 

seguintes requisitos para a concessão do benefício:

Art. 5º Nos casos de solicitação de horário especial motivada por 

incompatibilidade da jornada de trabalho com a reabilitação do 

servidor ou de dependente com deficiência, o servidor deverá anexar 

ao seu requerimento:

I - relatório emitido e assinado pelo profissional responsável pela 

reabilitação:

a) especificando os dias da semana, os horários e 

duração da reabilitação, com o nome completo, o 

número do registro profissional e a data, em papel 

timbrado da instituição em que é atendido, com o 

número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), 

endereço e telefone; e
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b) declarando a impossibilidade de realização da 

reabilitação em outro horário que não coincida com a 

jornada de trabalho do servidor;

II - declaração da chefia imediata que informe a impossibilidade de 

alteração do horário ou modalidade de trabalho do servidor, de 

forma a viabilizar a reabilitação em horário alternativo.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, serão considerados como 

reabilitação apenas os tratamentos de saúde reconhecidos pela 

comunidade científica e de eficácia comprovada. 

Nota-se facilmente que a Resolução do STF, a princípio, nos parece até mais 

rígida do que a Resolução deste TCE. No STF faz necessário especificar detalhadamente o 

dia, a hora e a duração de cada tratamento, bem como uma declaração de que a 

reabilitação não pode ser efetuada em outro horário diverso da jornada de trabalho 

normal. 

Ademais, caso a reabilitação do servidor só possa ser feita exclusivamente no 

mesmo horário da sua jornada de trabalho, o STF ainda verifica a possibilidade de alterar o 

horário de trabalho do servidor, para que não seja necessário a concessão do benefício de 

redução de carga horária, conforme esculpido no inciso II acima transcrito que exige que a 

chefia imediata do servidor ateste  a impossibilidade de alteração do horário ou 

modalidade de trabalho do servidor.

Desta feita, a exigência de que seja informado o horário dos 

tratamentos/terapias/reabilitações é justamente pra averiguar a real necessidade da 

redução da carga horária do servidor, bem como a possibilidade de alinhar o direito desses 

servidores com os interesses da Administração Pública, de forma que sejam preservados os 
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princípios basilares esculpidos no art. 37 da CRFB, como os da legalidade, moralidade, 

eficiência, interesse público, dentre outros. 

No tocante ao segundo ponto vergastado pela Requerente, qual seja, a letra “g” 

do art. 5º da Resolução nº 14/2020 do TCE-PI, vejamos o que versa:

“g) No caso de dependente portador de deficiência e que esteja 

matriculado em instituição de ensino, o servidor deverá comprovar 

que o seu regular horário de trabalho não coincide com as 

atividades escolares do dependente;”

Ora, mais um vez a intenção da Resolução é tão somente averiguar a real 

necessidade do servidor em ausentar-se do trabalho para cuidar do seu dependente com 

deficiência de forma direta. Com o dependente matriculado em instituição de ensino, 

conclui-se que o mesmo encontra-se sob os cuidados daquela instituição e devidamente 

acompanhado por profissionais treinados e capazes para auxiliá-lo nas atividades do dia a 

dia. Tal situação, a princípio, garante que o servidor possa exercer sua atividade laboral 

com tranquilidade e em sua completude. 

De fato, como bem argumentou a Requerente, inúmeras são as situações do dia-

a-dia na vida de quem possui um dependente com deficiência, fato esse que torna 

impossível tentar prever e positivar todas as realidades fáticas que podem vir a ocorrer. 

Foi exatamente pensando nessas possibilidades que fora incluído o art. 15º da 

Resolução nº 04/2020 desta Corte de Contas, que assim versa:

“Art. 15. Caso não seja verificada a hipótese de concessão de horário 

especial, permanecendo o servidor, portanto, com sua jornada de 

trabalho integral, ser-lhe-á facultado ausentar-se para consultas, 

exames e demais procedimentos relativamente a seu familiar, com 
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a apresentação de documento que comprove tal situação, sendo 

dispensada a compensação de horário referente ao período 

consignado no atestado/declaração de comparecimento, desde que 

assinado por profissional competente (regularmente habilitado no 

respectivo conselho profissional).”

Esse artigo traz, acertadamente, a possibilidade do Servidor, ainda que não 

contemplado com o benefício da redução da carga horária, poder ausentar-se para cuidar 

de si ou de seu familiar em consultas, exames, terapias, reabilitações, urgências, etc, o que 

demonstra cabalmente que a intenção da Resolução jamais foi restringir direitos, mas sim 

tão somente regulamentá-los de forma justa e adequada a todos os envolvidos. 

III - DA CONCLUSÃO

Desta feita, inobstante a atuação zelosa do ente Requerente no seu relevante 

mister de Defesa dos direitos dos seus associados, diante da legalidade e da razoabilidade da 

Resolução TCE-PI nº 04/2020, bem como considerando o artigo 3º do Regimento Interno 

desta Corte, que assegura ao TCE/PI, no âmbito de sua competência e atribuição, o poder 

regulamentar para expedir atos e instruções normativas sobre matéria de sua atribuição, 

esta Consultoria Técnica opina pela IMPROCEDÊNCIA do requerimento quanto aos pontos 

impugnados, mantendo-se intacta a Resolução questionada.

De toda sorte, considerando a possibilidade da Administração Pública de buscar 

o aperfeiçoamento de suas normas regulamentares para amoldar à dinâmica dos fatos e 

circunstâncias que se apresentem, nada impede que esta Corte de Contas lance 

instrumentos para reavaliar seus atos normativos.

É o parecer, salvo melhor juízo.
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Teresina, 29 de janeiro de 2021.

(assinado digitalmente)

JOSÉ PEREIRA LIBERATO

Auditor de Controle Externo-Área 

Jurídica/Consultor Técnico

Advogado – OAB-PI nº 2.567/94

(assinado digitalmente)

DANILO PARENTE LIRA

Consultor Técnico

OAB-PI nº 10.152
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