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INFORMATIVO DO SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICO/ODONTOLÓGICA 

DA UNIDADE SIASS/UFJF  

Descreve sobre os procedimentos para Solicitação de Licença para Tratamento 

da Própria Saúde do Servidor / Motivo de Doença em pessoa da família, com indicação 

ou não de Perícia Oficial para os servidores atendidos no SIASS-UFJF. 

 

1. Licença para tratamento de saúde do próprio servidor  

1.1 Dispensado de perícia presencial 

 Licença que não ultrapasse o período de 05 (cinco) dias e a soma dessas 

licenças não ultrapasse 14 (quatorze) dias dentro do período dos últimos 12 (doze) 

meses.  

1.2 Indicado perícia presencial  

Afastamento superior a 05 (cinco) dias corridos ou quando acumulados mais de 

14 dias de afastamento nos últimos 12 meses. Caso o período de afastamento 

ultrapasse 120 (cento e vinte) dias nos últimos 12 (doze) meses, será agendada junta 

oficial composta por três médicos. 

OBS.: No caso de acidente de trabalho a perícia deverá ser sempre presencial, 

independente do número de dias de afastamento.     

       1.3 Considerações          

        Considerando que o SIASS/UFJF é responsável por servidores lotados em 

localidades diversas à Juiz de Fora, a dificuldade de locomoção que algumas 

doenças podem gerar, a impossibilidade de deslocamento dos peritos para os locais 

de lotação do servidor e a necessidade de serem adotados procedimentos 

administrativos imediatos quanto aos afastamentos impedindo que se aguarde o 

tempo para realização do ato pericial, entendemos que o afastamento inicial do 

servidor poderá ser concedido através da análise documental (perícia indireta) nas 

seguintes situações:  



         - Durante internação hospitalar, desde que seja enviado relatório detalhado do 

médico assistente para análise pericial. 

         - Pós-operatório em que o médico assistente contra-indique o deslocamento do 

servidor nos primeiros 30 dias. 

          - Ameaças de aborto. 

          - Perícias realizadas por médicos peritos do INSS em outras localidades. 

          -Demais casos serão analisados pelos médicos peritos e considerados 

individualmente, sempre necessitando de relatório do médico assistente detalhado, 

onde deve constar o diagnóstico, o tratamento instituído e o prognóstico.  

  

        2 Licença por motivo de doença em pessoa da família  

 Considera-se pessoa da família: cônjuge ou companheiro; mãe e pai; filhos; 

madrasta ou padrasto; enteados; dependente que viva as expensas do servidor.  

 É imprescindível que o familiar conste no assentamento funcional do servidor. 

Para isto, o servidor deve preencher o formulário RH-065 (site da PROGEPE) e 

encaminhá-lo para a Gerência de Cadastro na Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. 

2.1 Dispensado de perícia presencial 

 Os atestados médicos ou odontológicos sejam de até três dias corridos, 

computados fins de semana e feriados; o número total de dias de licença seja inferior 

a 14 dias, a contar da data de início do primeiro afastamento, no período de 12 meses; 

       2.2 Indicado perícia presencial  

Afastamento superior a 03 (três) dias corridos ou quando acumulados mais de 14 

dias de afastamento nos últimos 12 meses.  

      Familiar/dependente deverá comparecer à perícia portando documento oficial 

com foto. 

       A licença para acompanhamento de pessoa da família, incluídas as prorrogações, 

poderá ser concedida a cada período de 12 meses por até 60 dias, consecutivos ou 

não, mantida a remuneração do servidor ou por até mais 90 dias, consecutivos ou 

não, sem remuneração. 

 

        3 Atestados médicos e odontológicos 

  Devem respeitar os requisitos estabelecidos em legislação:  

        a) Identificação do servidor; 

        b) Tempo de afastamento sugerido;  



       c) Código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID) ou o diagnóstico (quando expressamente autorizados 

pelo paciente). Obs.: Quando os atestados médicos/odontológicos não 

apresentarem o CID, sempre será realizada a perícia presencial; 

d) Local e data; 

e) Identificação do emitente com assinatura e registro no conselho de classe. 

   Quando se tratar de licença por motivo de doença em pessoa da família, além 

das informações listadas acima, o atestado deverá conter a justificativa quanto à 

necessidade de acompanhamento. Além disso, o CID informado deve ser referente 

à doença do familiar, e não o CID Z76.3, que diz respeito à licença para 

acompanhamento de pessoa da família. 

 3.1 Requisitos para entrega do atestado nas licenças com dispensa de 

perícia presencial 

  a) O Servidor deverá apresentar o atestado original no Setor de Saúde, 

Segurança e Bem-estar/ SIASS-UFJF pessoalmente, por terceiros ou via Correio no 

prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos, contados da data do início do 

afastamento.  

             b) Também poderá ser entregue no setor de gestão de pessoas do seu órgão 

de lotação (Órgãos partícipes da Unidade SIASS, externos à UFJF) em envelope 

lacrado, marcado como confidencial e identificado onde conste o nome, último dia 

trabalhado, previsão de tempo de afastamento, matrícula (nº do SIAPE), telefone e e-

mail de contato do servidor. O órgão de gestão de pessoas ficará responsável por 

encaminhar esses atestados para a Unidade SIASS. 

            c) Atestado enviado pelo Correio: será considerada a data da postagem como 

prazo da entrega. 

   d) A apresentação do atestado deve acontecer no prazo estabelecido (5 dias 

corridos). 

    

       4 Requisitos para marcação de perícia quanto à licença com indicação 

de perícia presencial oficial em saúde 

  a) É de responsabilidade do próprio servidor.  

  b) Poderá ser feito por telefone e /ou e-mail. 

  c) Prazo de até 05 dias corridos a partir do início do afastamento. 



  d) Estar de posse do atestado original que será analisado no dia da perícia 

médico/odontológica. 

  OBS.: Não há necessidade de intermediação do setor responsável pela gestão 

de pessoas do órgão de lotação do servidor para realização do agendamento. 

 

             5 Situações especiais 

  a) A chefia imediata do servidor licenciado para tratamento de saúde não 

permitirá que ele reassuma o exercício de seu cargo, função ou emprego, ou entre em 

gozo de férias ou licença-prêmio, antes de ficar confirmada, por meio de avaliação 

pericial, a cessação da incapacidade para o trabalho, conforme informação contida no 

Laudo Pericial.  

  b) Quando julgar necessário, a perícia poderá determinar reavaliação antes da 

data prevista para o retorno ao trabalho. 

  c) O servidor que necessitar de tratamento de saúde durante o período de férias 

não terá suas férias interrompidas. Após o término, deverá comparecer à unidade de 

atenção à saúde do servidor para avaliação de sua capacidade laborativa. 

  d) O servidor que entrar de licença por motivo de saúde até o dia anterior ao 

início de suas férias, deverá suspender suas férias enquanto durar o afastamento, 

devendo as mesmas ser remarcadas. 

  e) A solicitação de avaliação pericial para as licenças por motivo saúde pode 

ser solicitada diretamente à Unidade SIASS. As demais avaliações periciais com fins de 

remoção, isenção de imposto de renda, revisão de aposentadoria e outras deverão ser 

dirigidas à área de Recursos Humanos do órgão de lotação do servidor. 

OBS.: Cirurgias plásticas eminentemente eletivas (na qual o indivíduo, movido por 

questão de foro íntimo, recorre ao procedimento no intuito de aperfeiçoar sua 

aparência física) não ensejam a concessão de Licença para tratamento de saúde.  

  

         

 

 

 



        6 Observações gerais 

  De acordo com o Manual de Perícia SIASS de 2015: 

  a) “O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação 

do ato da aposentadoria será considerado pela Unidade de Recursos Humanos/Gestão de 

Pessoas com prorrogação da licença”. 

  b) “A licença a gestante destina-se a proteção da gravidez, a recuperação pós-

parto, a amamentação e ao desenvolvimento da relação do binômio mãe-filho, a partir 

do primeiro dia do nono mês de gestação (correspondente ao período entre 38 e 42 

semanas), salvo antecipação do nascimento ou por prescrição médica”. 

  c) Foi alterado o § 3º do art. 98, da Lei nº 8.112, de 1990, que trata da 

concessão de horário especial à servidor com cônjuge/companheiro, filho ou dependente 

com deficiência. Importante notar que a alteração se deu no que se refere à eliminação 

da exigência de compensação de horário por parte do servidor que usufrui o horário 

especial; (Portaria nº 19, de 20 de abril de 2017); 

  d) “(i) a isenção de IRPF deve ser reconhecida em favor dos portadores do 

gênero patológico "cegueira", seja ele binocular ou monocular, desde que constatada 

por perícia médica oficial; e (ii) para a isenção de imposto de renda sobre proventos de 

aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves não há 

necessidade de comprovação da manutenção dos sintomas ou recidiva da enfermidade, 

nem a indicação de validade do laudo pericial para aqueles portadores, portanto sem 

necessidade de reavaliação. 

 

Contato: COSSBE SIASS-UFJF: 

Endereço: Plataforma de Ciências da Saúde, próxima ao prédio da Faculdade de 

Farmácia e Bioquímica-Campus Universitário da UFJF 

Telefone: 32 2102-3815 

 Email: gersaude.prorh@ufjf.edu.br 

 


