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DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO.
SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO. APOSENTADORIA POR
INCAPACIDADE PERMANENTE. AVALIAÇÃO PERICIAL PERIÓDICA.
RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REVERSÃO. RETORNO DO
SERVIDOR AO CARGO ORIGINALMENTE OCUPADO. IDADE LIMITE.
EXISTÊNCIA DE VAGA. SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTOS.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. READAPTAÇÃO. PROVIMENTO
DERIVADO. OBSERVÂNCIA DAS MESMAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO,
NÍVEL DE ESCOLARIDADE E PADRÃO REMUNERATÓRIO EM RELAÇÃO AO
CARGO ORIGINAL. CONSIDERAÇÕES.
A aposentadoria por incapacidade permanente (anteriormente denominada
aposentadoria por invalidez) é benefício sujeito à condição, qual seja a
incapacidade total e permanente para o desempenho das atribuições
previstas para o cargo ocupado.
Diante disso, a submissão do servidor aposentado à avaliação médica
regular assume extrema relevância, de modo a garantir que o benefício
perdure apenas enquanto existente a incapacidade.
A periodicidade dessas avaliações deve ser determinada por lei.
O art. 54, §2º, da Lei nº 869/52 define a idade de 55 anos como limite para a
reversão. No entanto, tal limitação tem sido afastada pelo Poder Judiciário,
sob o fundamento de que referida norma estabelece distinção imotivada.
Assim sendo, o entendimento adotado, a fim de compatibilizar o instituto
com as normas constitucionais vigentes, é no sentido de que a reversão
pode ocorrer até 75 anos, idade fixada para a aposentadoria compulsória.
Cessada a incapacidade, o servidor deverá retornar ao cargo de origem,
observada a existência de vaga. Situações de extinção/transformação do
cargo e inexistência de vaga não foram disciplinadas pela legislação
aplicável, circunstância que torna necessária a reflexão acerca da
conveniência de proceder à regulamentação do tema, viabilizando a sua
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efetiva implementação.
A concessão da aposentadoria por incapacidade deve ser precedida da
readaptação, hipótese em que, excepcionalmente, se admite a alteração do
cargo ocupado, sem prévia submissão a concurso público.
Sendo assim, é pressuposto, para a adequada aplicação do instituto, que se
observe, no novo provimento, as mesmas exigências em relação à
escolaridade e habilitação definidas para o cargo ocupado originalmente,
devendo ser mantida a remuneração, em atenção ao princípio da
irredutibilidade dos vencimentos.

 
Referências normativas: Artigos 37 e 40 da CR/88; Lei Complementar nº
152/2015; artigo 56 da Orientação Normativa nº 02/2009 do Ministério da Previdência
Social; artigo 36 da CE/89; artigos 8º, 13 e 45 da Lei Complementar (estadual) nº
64/2002 e Lei nº 869/52.

 

RELATÓRIO

 

1. Cuida-se de expediente oriundo da Superintendência Central de Administração
de Pessoal da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do qual
são encaminhados ao Núcleo de Assessoramento Jurídico da AGE
questionamentos levantados pelo Grupo de Trabalho de Aposentadoria por
Invalidez, formado por servidores da SEPLAG e da CGE, sob a liderança desta.

2. Segundo se informa, o esclarecimento dos pontos suscitados é necessário para
“prosseguimento dos estudos do grupo de trabalho em questão e possíveis
propostas de alterações procedimentais ou legais”.

3. Recebido no NAJ/AGE, o expediente foi encaminhado à CJ para conhecimento e
eventual manifestação.

4. Não foram juntados quaisquer documentos.
5. É o breve relatório.

 

PARECER

 

6. De início, cumpre mencionar que as indagações submetidas à análise dizem
respeito, em síntese, aos contornos legais e jurisprudenciais incidentes sobre a
reversão da aposentadoria por incapacidade permanente, quando deixam de
existir os pressupostos para a sua concessão, e a readaptação funcional do
servidor que tem redução na sua capacidade laborativa.

7. Antes de adentrar no estudo específico desses temas, imprescindível pontuar
que a matéria apresenta, no âmbito do Poder Executivo do Estado,
regulamentação escassa e insuficiente para conferir tratamento exauriente às
inúmeras questões que podem se apresentar na prática administrativa.

8. Diante disso, cabe esclarecer que o intuito do presente estudo é fornecer aos
órgãos envolvidos, a partir dos questionamentos postos, subsídios para
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reflexão sobre o assunto. Relevante, inclusive, a avaliação acerca da
conveniência de se proceder à regulamentação atual e pormenorizada, de modo
a viabilizar a fiscalização mais eficiente dos benefícios concedidos e a adequada
implementação dos institutos em exame.

9. Feitas essas considerações preliminares, não é demais lembrar que a reversão
consiste no retorno do servidor público aposentado às suas atividades.

10. Cuida-se de modalidade de provimento derivado de cargo público. Nesse
sentido, o disposto no artigo 11 da Lei nº 869/52, a saber:

Art. 12 – Os cargos públicos são providos por:
I – Nomeação;
II – Promoção;
III – Transferência;
IV – Reintegração;
V – Readmissão;
VI – Reversão;
VII – Aproveitamento.
 (grifei)

11. Em termos teóricos, a reversão é possível tanto para o servidor aposentado
voluntariamente quanto para aquele aposentado por incapacidade permanente.
Contudo, o Estatuto mineiro disciplina apenas o reingresso nos casos em que
deixam de existir os motivos que justificaram a concessão do benefício, senão
vejamos:

 

Art. 54 – Reversão é o ato pelo qual o aposentado
reingresse no serviço público, após verificação, em
processo, de que não subsistem os motivos
determinantes da aposentadoria.
§ 1º – A reversão far-se-á a pedido ou "ex-officio".
§ 2º – O aposentado não poderá reverter à atividade se contar
mais de cinqüenta e cinco anos de idade.
§ 3º – Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão, sem que
mediante inspeção médica fique provada a capacidade para o
exercício da função.
§ 4º – Será cassada a aposentadoria do funcionário que reverter e
não tomar posse e entrar em exercício dentro dos prazos legais.
 
Art. 55 – A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo.
§ 1º – A reversão "ex-officio" não poderá verificar-se em cargo de
vencimento ou remuneração inferior ao provento da inatividade.
§ 2º – A reversão ao cargo de carreira dependerá da existência da
vaga que deva ser preenchida mediante promoção por
merecimento.
 
Art. 56 – A reversão dará direito para nova aposentadoria, à
contagem de tempo em que o funcionário esteve aposentado.
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(grifei)

12. Assim, conforme se verifica dos dispositivos transcritos, a reversão se dará, a
pedido do servidor ou por determinação da Administração, quando verificado
em inspeção médica que não mais existe a incapacidade que ensejou a
concessão da aposentadoria.

13. No ponto, imprescindível lembrar que a aposentadoria por invalidez, atualmente
denominada aposentadoria por incapacidade permanente, pressupõe a
incapacidade total e permanente do servidor para o desempenho das atividades
próprias do cargo para o qual foi investido, não sendo possível a readaptação,
situação a ser verificada em avaliação médica, consoante disposto no artigo 8º
da Lei Complementar nº 64/2002 (norma que reproduz o conteúdo do artigo
36, §1º, inciso II, da CE/89, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº
104/2020), a saber:

 

Art. 8º – O servidor integrante do Regime Próprio de Previdência
de que trata esta Lei Complementar será aposentado:
(...)
III – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em
que estiver investido, quando insuscetível de readaptação,
hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações
periódicas para verificação da continuidade das condições que
ensejaram a concessão da aposentadoria.
 

14. A readaptação consiste no desempenho, pelo servidor acometido de redução na
sua capacidade laborativa, de atividades compatíveis com essa redução, mas
próximas àquelas definidas para o cargo ocupado originalmente (em relação às
atribuições, responsabilidades, escolaridade e remuneração).

15. A possibilidade de readaptação está prevista na Constituição Federal, nos
seguintes termos:

Art. 37
(...)
§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser
readaptado para exercício de cargo cujas atribuições e
responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha
sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer
nesta condição, desde que possua a habilitação e o nível de
escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a
remuneração do cargo de origem.           (Incluído pela Emenda
Constitucional nº 103, de 2019)

 

16. No mesmo sentido a norma contida no artigo 36, §28, da Constituição Estadual
(parágrafo acrescentado pela Emenda à Constituição nº 104/2020).

17. Assim, nas hipóteses em que o servidor é acometido de redução em sua
capacidade laborativa, a Administração deve, quando possível, proceder à sua
readaptação, observado, por óbvio, o princípio do concurso público, tópico que
será objeto de maior aprofundamento adiante.
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18. Caso seja impossível a readaptação, o servidor será aposentado por
incapacidade permanente, como já mencionado.

19. Sobre a questão, cita-se ensinamento de José dos Santos Carvalho Filho:

 

Aposentadoria por incapacidade permanente é o benefício
concedido em decorrência da impossibilidade física ou
psíquica do servidor, em caráter permanente, para
exercer as funções de seu cargo. A nomenclatura clássica,
vigente antes das atuais modificações do sistema era a de
“aposentadoria por invalidez permanente”.  O pressuposto
normativo dessa modalidade está no art. 40, §1º, I, da CF.
(...) esse tipo de aposentadoria pressupõe um único fato
gerador: a incapacidade permanente para o trabalho, no
cargo em que o servidor estiver investido, sendo inviável
o regime de adaptação. Não mais existe a causa da
incapacidade; esta, em si, é que determina a passagem à
inatividade. Impõe-se, ainda, que o aposentado se submeta a
avaliações periódicas para observar se ainda persistem as
condições que geraram a concessão da aposentadoria, tudo na
forma da lei da respectiva unidade federativa.
Há, aqui, inevitável aproximação com o instituto da readaptação.
Segundo reza o art. 37, §13, da CF, o servidor efetivo poderá ser
readaptado para exercer o cargo com atribuições e
responsabilidades compatíveis com sua limitação física e mental,
enquanto perdurar essa situação. Exige-se, porém, que tenha
habilitação e nível de escolaridade congruentes com o cargo para o
qual for readaptado, sendo mantida a remuneração do cargo de
origem. (grifei. Manual de Direito Administrativo. 34 ed. São Paulo:
Atlas, 2020. P. 768)

 

20. No ponto, vale trazer à tona, ainda, o entendimento adotado pelo TCU na
consulta 015.749/2013-4:

 

18.   Como se vê, a aposentadoria por invalidez no Serviço
Público é uma concessão que somente deve ter lugar
após esgotadas todas as tentativas de evitar uma
inativação precoce. Não basta, portanto, a ocorrência de
limitação na capacidade física ou mental do servidor; deve ser
primeiramente concedido o prazo de até dois anos para sua
recuperação; em seguida, deve ser tentada sua readaptação em
outro cargo, cujo exercício não seja impedido pela limitação física
ou mental. Ainda assim, a aposentadoria por invalidez não
é considerada uma situação definitiva, podendo ocorrer
reversão à atividade quando não remanescerem motivos
para sua manutenção, seguida ou não de readaptação. O
que importa ter em mente é que a aposentadoria por
invalidez, notadamente quando o servidor não detém
tempo de contribuição para aposentadoria voluntária, é
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uma excepcionalidade que somente se justifica quando
não houver outros meios de subsistência à disposição do
beneficiário. O pressuposto de sua concessão é a ocorrência de
acidente ou o surgimento de doença cuja gravidade ou risco de
contágio sejam fatores impeditivos de permanência em atividade.
(grifei - Relator: Walton Alencar Rodrigues – Julgamento em
07/02/2018)

 

21. Cabe frisar, como apontado no excerto, que a aposentadoria por incapacidade
permanente é benefício sujeito à condição, qual seja, a existência de
incapacidade permanente. Ausente tal condição, deixa de existir o direito. Em
razão disso, a sujeição periódica do servidor aposentado à avaliação médica é
imprescindível para a verificação da manutenção da situação motivadora da
inativação.

22. Esse, inclusive, o entendimento adotado pelo STJ no julgamento do EDcl no REsp
1443365 / SC:

 
A aposentadoria por invalidez é de ordem temporária.
Verificada a insubsistência dos motivos geradores da incapacidade
laboral, deve a Administração Pública proceder à reversão ao
serviço público de servidor aposentado por invalidez.
Sobre a matéria: "O servidor aposentado por invalidez poderá ser
convocado a qualquer momento para reavaliação das condições
que ensejaram a aposentadoria, procedendo-se à reversão, com o
seu retorno à atividade, quando a junta médica oficial declarar
insubsistentes os motivos da aposentadoria (...)" (MS 15.141/DF,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, DJe
24/05/2011).
(Relator Ministro Mauro Campbell Marques – Publicação em
16/05/2016)
 

23. Feitos esses apontamentos iniciais, passa-se à análise das questões suscitadas
na consulta.

 

- CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 55 DA LEI
Nº 869, DE 1952, ESPECIALMENTE O § 2º, QUESTIONAMOS
SE A FIXAÇÃO DE 55 ANOS DE IDADE, COMO DATA LIMITE
PARA A REVERSÃO, DEVE SER OBSERVADO, SE
CONSIDERARMOS AS RECENTES ALTERAÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E OS INÚMEROS JULGADOS. SE TAL
IDADE PUDER SER DESCONSIDERADA, QUESTIONAMOS
QUAL A IDADE LIMITE QUE DEVE SER VERIFICADA? SE NÃO
PUDER SER DESCONSIDERADA, A ÚNICA SOLUÇÃO
POSSÍVEL PARA FLEXIBILIZAR ESSA IDADE SERIA POR
MEIO DE PROPOSTA LEGISLATIVA?
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24.  O dispositivo invocado, transcrito anteriormente, prevê:

 

Art. 55 – A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo.
§ 1º – A reversão "ex-officio" não poderá verificar-se em cargo de
vencimento ou remuneração inferior ao provento da inatividade.
§ 2º – A reversão ao cargo de carreira dependerá da existência da
vaga que deva ser preenchida mediante promoção por
merecimento.
 

25. A questão relativa à necessidade de existência de vaga para a reversão será
tratada adiante, na indagação específica quanto ao tema.

26. No que tange à idade limite para que ocorra a reversão, a Lei nº 869/52
estabelece, seu artigo 54, §2º, que o servidor não poderá retornar às suas
atividades se contar com, até, 55 anos.

27. Tal limitação, apesar de estipulada em norma não revogada expressamente, não
parece coerente com o tratamento conferido ao tema pela Constituição Federal
e pela jurisprudência.

28. No âmbito do TJMG, embora não tenham sido localizadas muitas decisões
específicas sobre o ponto, o posicionamento adotado é no sentido de que o
artigo 54, §2º, da Lei nº 869/52 não teria sido recepcionado pela CR/88, por
instituir critério de distinção desarrazoado, já que o servidor pode (caso deseje e
tenha aptidão física e psicológica para tanto) continuar desempenhando suas
atividades até que atinja a idade fixada para a aposentadoria compulsória. Senão
vejamos:

 
REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
FUNCIONÁRIO PÚBLICO APOSENTADO - PEDIDO DE REVERSÃO -
LIMITE ETÁRIO DE 55 ANOS DE IDADE - SENTENÇA CONFIRMADA.
- Constitui direito subjetivo do servidor público estadual
a reversão do ato de aposentadoria por invalidez, quando
cessadas as causas que a determinaram.
- O limite etário estabelecido no art. 54, §2º, da Lei nº 869/52 não
pode servir de fundamento para o indeferimento do pedido
de reversão, pois não está em conformidade com a Constituição
da República, após a alteração promovida pelo art. 40, §1º, inciso
II, pela EC 88/2015.
(...)
Todavia, entendo que referido dispositivo legal viola o mandamento
constitucional da isonomia e cria restrições infundadas a direito
subjetivo do servidor público estadual.
Ademais, referido dispositivo legal ao estabelecer limite
etário para a reversão ao serviço público não está em
conformidade com a Constituição da República, após a
alteração promovida pelo art. 40, §1º, inciso II, pela EC
88/2015, e Lei Complementar nº 152/2015, que
estabelecem a idade para aposentadoria compulsória no
serviço público em 75 anos.

Parecer Jurídico 16.315 (26645279)         SEI 1500.01.0959518/2020-17 / pg. 7



Acrescente-se, ainda, que antes do advento da EC 88/2015, a Lei
nº 8.112/90, aplicável aos servidores públicos federais, previa o
limite etário de 70 anos para impedir a reversão.
Importante consignar que foi suscitado, pela 8ª Câmara Cível
deste Tribunal de Justiça, incidente de arguição de
inconstitucionalidade nº 1.0000.16.025062-7/001, não
conhecido pelo órgão Especial, em sessão de julgamento
ocorrida em 13/12/2017, em razão da desnecessidade de
observância da cláusula de reserva de plenário para a
declaração de que uma norma não foi recepcionada pela
ordem constitucional que lhe é posterior.

Dessa forma, a meu ver, o limite etário insculpido no art. 54,
§2º, da Lei nº 869/52 não pode ser fundamento para o
indeferimento do pedido de reversão formulado pelo
autor, cabendo os demais requisitos serem analisados pela
administração pública, exatamente como determinado pela
sentença reexaminada.
(grifei - Ap Cível/Rem Necessária 3522821-24.2013.8.13.0024 –
Rel. Des. Wilson Benevides – Publicação em 30/01/2019)

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE
SEGURANÇA - REVERSÃO - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -
CESSAÇÃO DA CAUSA DA APOSENTADORIA - LIMITE DE 55 ANOS
DE IDADE. Cessada a causa da aposentadoria por invalidez
do servidor público estadual, constitui direito subjetivo deste
a reversão, para o seu retorno ao trabalho, ainda que conte
com idade superior a cinqüenta e cinco anos, desde que inferior a
70 anos.
(...)
O indeferimento do pedido de reversão da impetrante
funda-se na vedação posta no § 2º do art. 54, supra
citado. Contudo, referido dispositivo, a pretexto de
proteger o idoso, termina por consignar uma
discriminação injustificável, não tolerável pelo Direito, uma
vez que não ressalva qualquer hipótese e apresenta-se
como regra geral. Outra conotação teria se facultasse, ao
aposentado por invalidez que superasse a causa da sua
aposentadoria, após completar cinqüenta e cinco anos de idade, a
possibilidade de não retornar à ativa. Nesse sentido a norma seria,
sem dúvida, protetora.
Mas, do modo como se encontra positivada, a referida norma viola
mandamentos constitucionais, como o da isonomia, e cria
restrições infundadas a direito subjetivo do servidor público
estadual.
(grifei - Mandado de Segurança 4622465-05.2007.8.13.0000 – Rel.
Des. Maurício Barros – Publicação em 27/06/2008)
 

29. Conforme se verifica do julgado mais recente, a norma contida no Estatuto não
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guarda pertinência com o disposto no art. 40, §1º, inciso II, da CR/88, com a
redação dada pela EC 88/2015, e na Lei Complementar nº 152/2015, a saber:

- CR/88:
Art. 40.
(...)
§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social
será aposentado:           (Redação dada pela Emenda
Constitucional nº 103, de 2019)
(...)
II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de
contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e
cinco) anos de idade, na forma de lei
complementar;         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº
88, de 2015)           (Vide Lei Complementar nº 152, de 2015)
 
- Lei Complementar nº 152/2015:
Art. 1o Esta Lei Complementar dispõe sobre a aposentadoria
compulsória por idade, com proventos proporcionais, no âmbito
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos
agentes públicos aos quais se aplica o inciso II do § 1º do art. 40
da Constituição Federal. 
Art. 2º Serão aposentados compulsoriamente, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco)
anos de idade: 
I - os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações; 
II - os membros do Poder Judiciário; 
III - os membros do Ministério Público; 
IV - os membros das Defensorias Públicas; 
V - os membros dos Tribunais e dos Conselhos de Contas. 
 

30. A Constituição Estadual passou a contar com dispositivo idêntico ao artigo 40,
§1º, inciso II, a partir da reforma levada a efeito pela EC nº 104/2020, qual seja o
artigo 36, §1º, inciso III.

31. No âmbito da União, o artigo 27 da Lei nº 8.112/90 estabelece a idade de 70
anos como limite para a reversão. Apesar disso, em razão das alterações
normativas acima mencionadas, o entendimento adotado vem sendo no sentido
de que “A Lei Complementar nº 152, de 3 de dezembro de 2015 revogou
tacitamente o art. 27 da Lei nº 8.112/90, alterando o limite de idade de reversão
de 70 (setenta) anos para 75 (setenta e cinco) anos de idade” (Nota Técnica Nº
6825/2016-MP).

32. Diante das considerações feitas, partindo-se da premissa segundo a qual o
artigo 54, §2º da Lei nº 869/52 é incompatível com o disposto no artigo 40, §1º,
inciso II da CR/88 e artigo 36, §1º, inciso III, da CE/89, forçoso concluir que a
Administração Pública Estadual tem subsídios para deixar de aplicá-lo, sob o
fundamento de que não foi recepcionado pela ordem constitucional vigente.
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33. Apesar disso e de modo a fornecer elementos para a atuação mais segura do
administrador, à vista do conteúdo do princípio da legalidade, seria
recomendável a edição de norma nesse sentido (alterando a norma em epígrafe,
ante a não ocorrência de revogação expressa) autorizando a reversão até 75
anos (limite de idade para a aposentadoria compulsória).

 
- É PASSÍVEL A AVALIAÇÃO DE PLANO PARA VERIFICAÇÃO
DO RESTABELECIMENTO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO
SERVIDOR QUE TENHA SIDO DECLARADO INVÁLIDO POR
ACOMETIMENTO DE DOENÇAS GRAVES, ATÉ ENTÃO
ESPECIFICADAS NA LC Nº 64, DE 2002, OU DAQUELE
ACOMETIDO, QUANDO DA APOSENTADORIA, POR
DOENÇAS DECORRENTES DO TRABALHO OU DOENÇA
PROFISSIONAL, OU AINDA, EM FUNÇÃO DO TRABALHO?
 

34. Consoante será mais bem detalhado adiante, a realização de avaliação médica,
para verificação da manutenção dos motivos que ensejaram a concessão da
aposentadoria por invalidez (ou aposentadoria por incapacidade permanente) é
imprescindível. Diante disso, a Administração deve se organizar e criar
condições operacionais para que tal fiscalização possa ser implementada de
modo eficaz, inclusive com a orientação dos peritos, para que possam, à vista
dos critérios aplicáveis especificamente ao serviço público, avaliar a real
caracterização da situação de incapacidade.

 
- A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL CONTIDA NO INCISO II
DO ARTIGO 36 DA CE/89, REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 104,
DE 2020, DETERMINA, NA FORMA DA LEI, A
OBRIGATORIEDADE DE AVALIAÇÕES PERIÓDICAS PARA
VERIFICAÇÃO DA CONTINUIDADE DAS CONDIÇÕES QUE
ENSEJARAM A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR
INCAPACIDADE. ESTA NOVA REGRA SE APLICA DE MODO
GERAL, OU SEJA, TODOS OS APOSENTADOS POR
INCAPACIDADE OU SOMENTE AQUELES QUE TIVEREM A
INVALIDEZ DECLARADA APÓS A REFERIDA EMENDA? E,
AINDA, QUAL É O PRAZO QUE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
TEM PARA SUBMETER O SERVIDOR APOSENTADO À NOVA
AVALIAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA PERMANÊNCIA DA
INCAPACIDADE?
 

35. A norma invocada estabelece que:

Art. 36 –
(...)
§ 1º – Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que
trata este artigo serão aposentados:
(...)
II – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em
que estiver investido, quando insuscetível de readaptação,
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hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações
periódicas para verificação da continuidade das condições que
ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma da lei;
(...)

36. Como se percebe, o dispositivo transcrito traz consigo obrigação, para a
Administração, de submissão periódica dos servidores aposentados por
incapacidade permanente à avaliação para verificação da manutenção das
condições que ensejaram a inativação.

37. Referido comando foi reproduzido no artigo 8º, inciso III, da Lei Complementar
64/2002, com a redação dada pela LC nº 156, de 22/09/2020.

38. Até então, na legislação estadual não havia dispositivo a impor a realização
dessas avaliações. Em razão disso é que se questiona o modo de aplicação da
norma trazida pela EC nº 104/2020.

39. Como já mencionado, tal modalidade de aposentadoria é benefício sujeito à
condição, qual seja a existência da incapacidade. Sendo assim, ao que parece, a
submissão regular do beneficiário à inspeção médica é pressuposto para a sua
adequada implementação e fiscalização, de modo que, cessada a incapacidade,
a regra é o retorno do servidor às suas atividades, através da reversão.

40. Nesses termos, ainda que a obrigação tenha sido instituída, expressamente, a
partir da reforma, recomendável que a mesma se estenda a todos os casos de
aposentadoria por invalidez/incapacidade permanente, mesmo os concedidos
antes de setembro de 2020.

41. A periodicidade da realização de tais avaliações deve ser regulamentada por
meio de lei, consoante se colhe da Orientação Normativa nº 02/2009 do
Ministério da Previdência Social, a saber:

 

Art. 1º Os Regimes Próprios de Previdência Social dos servidores
públicos titulares de cargos efetivos, dos Magistrados, Ministros e
Conselheiros dos Tribunais de Contas, membros do Ministério
Público e de quaisquer dos poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações observarão o disposto nesta Orientação Normativa.
(...)
Art. 56. O servidor que apresentar incapacidade permanente para
o trabalho, conforme definido em laudo médico pericial, será
aposentado por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo
de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço,
moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável,
hipóteses em que os proventos serão integrais, observado quanto
ao seu cálculo, o disposto no art. 61.
§ 1º Lei do respectivo ente regulamentará o benefício de
aposentadoria por invalidez, devendo disciplinar:
I - a definição do rol de doenças;
II - o conceito de acidente em serviço;
III - a garantia de percentual mínimo para valor inicial dos
proventos, quando proporcionais ao tempo de contribuição; e
IV - a periodicidade das revisões das condições de saúde

Parecer Jurídico 16.315 (26645279)         SEI 1500.01.0959518/2020-17 / pg. 11



que geraram a incapacidade e obrigatoriedade de que o
aposentado se submeta às reavaliações pela perícia-
médica.
(...)

 

- CONSIDERANDO A NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL E
INFRA LEGAL, EC 104/2020 EM SEU INCISO II DO ARTIGO
36, E LC 156/2020, PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 13 E
ARTIGO 45, QUE DETERMINAM A CHAMADA DOS
SERVIDORES APOSENTADOS POR INCAPACIDADE PARA
AVALIAÇÃO COM POSSIBILIDADE DE REVERSÃO E ATÉ
MESMO DE READAPTAÇÃO, PERGUNTAMOS: É POSSÍVEL
REVERTER O SERVIDOR EM CARGO OU FUNÇÕES NÃO
CORRELATAS AO CARGO EFETIVO OCUPADO? AS FUNÇÕES
LEGALMENTE ESTABELECIDAS PARA O CARGO EFETIVO
OCUPADO DEVEM BALIZAR A AUTORIZAÇÃO DE RETORNO
QUANDO DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REVERSÃO? QUAL É
O LIMITE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CHAMAR DE
PLANO O SERVIDOR PARA A ANÁLISE DA REVERSÃO?
 

42. Os dispositivos referenciados estabelecem que:

Art. 13 – A aposentadoria por incapacidade permanente será
precedida de licença para tratamento de saúde, por período não
excedente a vinte e quatro meses.
Parágrafo único – O segurado será submetido a avaliação da
junta médica do órgão pericial competente e,
constatando-se não estar em condições de reassumir o
cargo ou de ser readaptado, será aposentado por
incapacidade permanente.
(Artigo com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar nº
156, de 22/9/2020.) (grifei)
 
Art. 45 – O servidor aposentado por incapacidade permanente
para o trabalho deverá, quando convocado pela respectiva unidade
previdenciária, submeter-se a avaliação da junta médica do órgão
pericial competente para que seja verificada a continuidade ou não
das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, nos
termos de regulamento.
Parágrafo único – O servidor aposentado que não atender à
convocação de que trata o caput terá o benefício suspenso, nos
termos de regulamento.
(Artigo com redação dada pelo art. 12 da Lei Complementar nº
156, de 22/9/2020.)

 

43. Conforme previsto, o servidor acometido de redução da capacidade laborativa
será aposentado por incapacidade permanente, nos casos em que não for
possível a readaptação (tal questão será objeto de aprofundamento adiante).
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44. Apesar disso, pode ocorrer que o servidor aposentado, com o passar do
tempo, recupere a sua capacidade laborativa, circunstância que faz cessar o
direito ao benefício, justificando o retorno do mesmo ao desempenho de suas
funções.

45. A dúvida que surge, nesse caso, diz respeito à possibilidade de retorno para
realização de atividades que não aquelas próprias do cargo originalmente
ocupado.

46. A esse respeito, a Lei 869/52 determina que:

Art.54
(...)
§ 3º – Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão, sem que
mediante inspeção médica fique provada a capacidade para o
exercício da função.
Art. 55 – A reversão far-se-á de preferência no mesmo cargo.
§ 1º – A reversão "ex-officio" não poderá verificar-se em cargo de
vencimento ou remuneração inferior ao provento da inatividade.
§ 2º – A reversão ao cargo de carreira dependerá da existência da
vaga que deva ser preenchida mediante promoção por
merecimento.
(grifei)

47. A redação dada a tais dispositivos não é esclarecedora, visto que condiciona a
reversão à prova da capacidade para o exercício da função, mas admite que a
mesma se dê em cargo diverso (sem trazer qualquer baliza para a investidura
em cargo que não aquele ocupado antes da aposentadoria).

48. No ponto, não é demais ponderar que, na ordem constitucional vigente, a regra,
para o provimento de cargos públicos, é a submissão ao concurso. Sendo
assim, normas anteriores à CR/88 que admitem a alteração do cargo ocupado
devem ser analisadas com cautela. Isso porque o provimento derivado, na
maior parte das vezes, encerra situação incompatível com o regramento atual.

49. Dito isso, cabe mencionar que, no âmbito da União, a Lei nº 8.112/90 prevê que:

Art. 25.
(...)
§ 1o  A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo
resultante de sua transformação.  (grifei)

50. A ideia que norteia o instituto da reversão, como se vê, é a de que o servidor
aposentado por incapacidade permanente somente retornará ao serviço se tiver
recuperado sua aptidão para o cargo. Assim, ocorrerá o retorno se o servidor
estiver em condições de desempenhar as funções próprias do cargo em que foi
investido originalmente.

51. Nesses termos é que, constatada a recuperação da capacidade laborativa
(através das avaliações a que o servidor aposentado por incapacidade está
sujeito), a Administração deve proceder à reversão, no mesmo cargo ocupado
antes da concessão do benefício.

52. A interpretação que parece mais adequada, portanto, é no sentido de que o
servidor revertido deverá retornar para o cargo ocupado originalmente, caso
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esse ainda exista e não tenha sido provido.
53. As situações de extinção, transformação ou provimento do cargo ocupado

antes da aposentadoria não foram disciplinadas expressamente pela legislação
estadual. Tal circunstância, à vista da submissão da atividade administrativa ao
princípio da legalidade, pode encerrar obstáculo para a implementação (ampla e
eficaz) da reversão.

54. Diante disso, necessária a avaliação acerca da conveniência de se proceder à
regulamentação mais detalhada (atualizando e complementando as regras
atuais sobre o assunto),  a fim de facilitar e ampliar a aplicação do instituto.

55. De modo a fornecer subsídios para essa análise, em pesquisa sobre o ponto,
verificou-se que, no âmbito da União, a Lei 8.112/90, a situação foi tratada da
seguinte forma:

Art. 25.  Reversão é o retorno à atividade de servidor
aposentado:                (Redação dada pela Medida Provisória nº
2.225-45, de 4.9.2001)
I - por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes
os motivos da aposentadoria; ou 
(...)
§ 3o  No caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o
servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a
ocorrência de vaga. (grifei)

56. Ao regulamentar o dispositivo transcrito, o Decreto nº 3.644/2000 dispõe:

Art. 3º  A reversão poderá ocorrer em qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional,
desde que seja no mesmo cargo, nível, classe e padrão em
que ocorreu a aposentadoria ou em outro cargo, quando
reorganizado ou transformado. (grifei)
 

57. Sobre essa mesma questão, vale trazer à tona decisão proferida pelo TCE-PR:

Consulta. Reversão compulsória ao cargo de origem a servidor
cuja aposentadoria por invalidez foi cessada. Caso tal cargo
tenha sido extinto, pode ser aproveitado em outro cargo,
de atribuições e complexidade semelhantes, que se
refletem em nível de escolaridade e vencimentos iguais
aos do cargo de origem, em respeito ao princípio do
concurso público (inciso II do art. 37 da CF). Caso tal
aproveitamento não seja possível, o servidor deve ser
colocado em disponibilidade, com vencimentos do cargo
de origem, proporcionais ao tempo de contribuição, até
que seja possível o aproveitamento (§ 3º do art. 41 da CF)
(...)
No caso ora em análise, tendo em vista que os motivos da
inativação por invalidez deixaram de existir, em razão de
cura da enfermidade, há inequívoco dever de a
Administração proceder a reversão da servidora.
Considerando, contudo, a extinção do cargo de contador,
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originariamente ocupado pela servidora, cuja exigência era
de nível médio de escolaridade, e, a criação de outro
cargo de contador, com exigência de nível superior de
escolaridade e outro padrão remuneratório, como bem
ponderado pela Coordenadoria de Gestão Municipal, no Parecer nº
561/19 (peça nº 13, fl. 02), deve o Gestor atentar para o
cumprimento do art. 37, II[2] da Constituição Federal, que
dispõe sobre a necessidade de prévia aprovação em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a
natureza e complexidade do cargo, eliminando, assim, a
possibilidade de provimento por ascensão (ou transposição), “pelo
qual o funcionário ou servidor passava de um cargo a outro de
conteúdo ocupacional diverso[3]”. Assim, diferentemente da
solução jurídico apresentada pelo Poder Legislativo Municipal, não
é possível o aproveitamento da servidora em cargo com
mesma denominação, de contador, contudo, com nível de
escolaridade diferente do cargo em que originariamente
ingressou em razão de afronta ao disposto no art. 37, II
da Constituição Federal.
(...)
Parece evidente que se tratam de cargos com complexidades
diversas, ainda que a natureza possa se assemelhar
(contabilidade). Ora, se de complexidades diversas, pois um exige
curso de nível médio e outro de nível superior, resta claro que os
respectivos concursos públicos não foram iguais, pois
contemplaram a natureza e complexidade compatíveis com cada
cargo. Assim, resta impossível o provimento em cargo de maior
complexidade sem concurso público
(...)
 (grifei – PROCESSO Nº: 811612/18 ASSUNTO: CONSULTA
ENTIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE CARLÓPOLIS INTERESSADO:
JOSE MERHI MANSUR RELATOR: CONSELHEIRO IVENS
ZSCHOERPER LINHARES ACÓRDÃO Nº 2311/19 - TRIBUNAL
PLENO – Publicação em 30/08/2019. Disponível em
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/8/pdf/00339178.pdf -
Acesso em 09/03/2021)
 
- A REVERSÃO PRESSUPÕE A EXISTÊNCIA DA VAGA, ENTÃO
OCUPADA PELO SERVIDOR APOSENTADO (§2º DO ARTIGO
55 DA LEI 869/52). NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE
VAGA, COMO É O CASO DE EFETIVADO PELA LC100/2007,
FUNÇÃO PÚBLICA DA LEI 10.254, DE 1990, EFETIVADOS
PELA EC 49 DE 2001, OU CARGOS EXTINTOS,
QUESTIONAMOS: NÃO SE APLICA O INSTITUTO DA
REVERSÃO NESSES CASOS EM FUNÇÃO DA
INDISPONIBILIDADE DO CARGO/FUNÇÃO PARA RETORNO?
OU, SE AVALIADOS E REVERTIDOS, COMO RETORNÁ-LOS
PARA ATIVIDADES DE CARGOS EXTINTOS OU
INEXISTENTES?
 

58. Como já adiantado na análise do questionamento anterior, do modo como
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tratada pela legislação vigente atualmente, a reversão está condicionada à
existência de vaga para o cargo originalmente ocupado pelo servidor
aposentado.

59. Contudo, tal situação deve ser objeto de cuidadosa análise, visto que, se a
reversão somente puder ocorrer quando houver vaga, até mesmo a realização
das avaliações periódicas para verificação da manutenção das condições que
ensejaram a aposentadoria por incapacidade restará prejudicada. Isso porque
não parece razoável que a Administração, já ciente da inexistência de vaga para
determinado cargo, canalize recursos para a realização da perícia que não
poderá surtir os efeitos esperados, caso constatada a recuperação da
capacidade laborativa pelo servidor.

60. Assim, como já dito, deve ser avaliada, a conveniência de se proceder à
regulamentação do assunto, para que a reversão também possa ocorrer em
casos de transformação/ extinção do cargo originalmente ocupado e
inexistência de vaga.

61. Feitas essas considerações, cabe lembrar, por fim, que, com o conhecimento,
pela Administração, da insubsistência dos motivos que levara à concessão da
aposentadoria, tem início a fluência do prazo de 5 anos, dentro do qual é
possível a reversão de ofício. Sendo assim, da forma como disciplinada a
questão atualmente, constatada a cessação da incapacidade, a Administração
teria 5 anos para proceder à reversão (prazo em que poderia, por exemplo,
surgir vaga no cargo em que o servidor ocupava antes da inativação).

 

- CABERÁ A EQUIPE MÉDICA RESPONSÁVEL PELA
AVALIAÇÃO DA REVERSÃO VERIFICAR TODAS AS
CAPACIDADES LABORAIS DO SERVIDOR, INDEPENDENTE
DAQUELAS DO CARGO EFETIVO? QUAL É O LIMITE PARA O
PROVIMENTO EM NOVAS FUNÇÕES?
 

62. Conforme já dito, a reversão deverá se dar no mesmo cargo ocupado pelo
servidor, antes da aposentadoria.

63. Sendo assim, a avaliação pericial deve ter em conta a capacidade do servidor
para o desempenho das atividades próprias do cargo originalmente ocupado.

 
- AS NOVAS REGRAS PREVIDENCIÁRIAS CONTIDAS NO
ARTIGO 36 DA CE/89, REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 104, DE
2020, DISPÕE ACERCA DA OBRIGATÓRIA READAPTAÇÃO
ANTES DA DECRETAÇÃO DA INCAPACIDADE PERMANENTE.
QUESTIONAMOS SE É POSSÍVEL O PROVIMENTO EM
FUNÇÕES NÃO CORRELATAS AO CARGO EFETIVO E QUAIS
OS LIMITES PARA TAL PROVIMENTO? NÃO CORREMOS O
RISCO DE POSSÍVEL INCONSTITUCIONALIDADE HAJA VISTA
POSSÍVEL AUTORIZAÇÃO EM DESVIO DE FUNÇÃO?
 

64. A readaptação consiste, como mencionado, no desempenho, pelo servidor
acometido de redução na sua capacidade laborativa, de atividades compatíveis
com essa redução, mas relativas a cargo similar àquele ocupado originalmente
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(em atribuições, responsabilidades, escolaridade, habilitação e remuneração).
Trata-se, portanto, de situação que compreende a alteração do cargo em que o
servidor fora investido.

65. Tal instituto tem por objetivo evitar que o servidor, ainda apto à realização de
determinadas atividades no âmbito do serviço público, seja aposentado. A
aposentadoria deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, em que não
existe a possibilidade de readaptação, em razão da total incapacidade do
servidor.

66. Sobre a questão, no julgamento do RE 585109/RS, a Ministra Cármen Lúcia
consignou que:

 

4. O instituto da readaptação tem como objetivo a
reabilitação funcional digna e eficaz do servidor público. No
plano individual tem como objetivo o respeito à dignidade
da pessoa humana com o desenvolvimento de atividades
produtivas de acordo com as limitações sofridas.  
Dessa forma, a aposentadoria só dever ocorrer se o servidor não
for capaz de desenvolver qualquer outra atividade compatível com
o cargo anteriormente ocupado. (grifei -STF – Publicação em
24/06/2009)
 

67. Dito isso, imperioso frisar que as atribuições e responsabilidades conferidas ao
servidor em regime de adaptação devem ser compatíveis com a limitação
sofrida, mas também com o cargo de origem, observada a escolaridade e
habilitação exigidas para o provimento inicial. Deve ser preservada a
remuneração do servidor.

68. Por se tratar de modalidade de provimento derivado, a situação deve ser tratada
com cautela, pois, consoante cediço, a alteração do cargo não pode implicar em
burla ao princípio do concurso público.

69. Não se admite que o servidor readaptado ocupe qualquer cargo da estrutura da
Administração. Ao contrário, não é demais frisar, é pressuposto, para a
adequada aplicação do instituto, que se observe para o novo provimento –
conforme disposto nos já citados artigo 37, §13, da CR/88 e artigo 36, §28, da
Constituição Estadual - as mesmas exigências em relação à escolaridade e
habilitação previstas para o cargo ocupado originalmente, devendo ser mantida
a remuneração, em atenção ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

70. Nesse sentido as considerações constantes do artigo “Aspectos Polêmicos do
Instituto da Readaptação Funcional no Âmbito da Administração Pública”, a
saber:

 
Tal como destacado pelo Ministro Celso de Mello, no excerto de
seu voto proferido na Adin nº 2364-MC/AL, transcrito no tópico
anterior, a razão subjacente ao postulado constitucional do
concurso público “(...) traduz-se na necessidade essencial do
Estado conferir efetividade ao princípio constitucional de que todos
são iguais perante a lei (...)”, de modo a restar vedada “(...) a
prática inaceitável do Poder Público conceder privilégios a alguns
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ou conceder tratamento discriminatório e arbitrário a outros”.
Ora, sendo certo que a exigência constitucional do
concurso público guarda íntima conexão com o princípio da
isonomia, no caso da readaptação funcional de servidor
público, não há que se cogitar lesão aos referidos
preceitos constitucionais, uma vez que não há tratamento
privilegiado algum dispensado ao servidor que, em virtude
do acometimento de patologia física ou mental, sofreu
redução na sua capacidade laborativa. Há uma situação de
ordem fática absolutamente excepcional nessa hipótese, a
afastar a ideia de que a aplicação do instituto em questão
tenha por fim burlar o que estabelece o art. 37, II da
Magna Carta.
(...)
Nessa perspectiva, como a aplicação do instituto é calcada em
razões fáticas excepcionais, a interpretação dos dispositivos legais
que o disciplinam deve ser restritiva. A norma que prevê a
readaptação não pode ser entendida como verdadeira porta aberta
de passagem do servidor para todo e qualquer cargo público.
Destarte, afigura-se-nos mais consentânea com a Magna Carta de
1988 a interpretação segundo a qual a previsão legal de
readaptação somente pode ensejar a mudança de um
cargo para outro análogo dentro da estrutura da
Administração Pública. O novo cargo a ser ocupado pelo
readaptando, além de corresponder a funções, por óbvio,
compatíveis com a limitação funcional do servidor, deve se
aproximar o máximo possível do cargo anteriormente
ocupado. Importam, na identificação dessa similaridade,
fatores como a natureza e a complexidade das
atribuições, o grau de responsabilidade, a escolaridade
exigida e o montante da remuneração.
Não se pode negar, é claro, que na prática podem surgir
dificuldades na escolha do cargo a ser provido. O crucial, a nosso
ver, é ter em vista que da readaptação não pode advir uma
situação que acarrete notório privilegio ou desvalorização funcional
do servidor. Tanto em um como no outro caso, há descompasso
com o estatuído na Constituição.
(...)
No que tange a remuneração do servidor público readaptado,
cremos que a premissa que deve servir de norte para a aferição da
legitimidade constitucional da aplicação da readaptação e a mesma
estabelecida no tópico anterior: deve ser evitado o surgimento de
situação funcional que acarrete inequívoco benefício ou que enseje
prejuízo manifesto para o readaptando.
Com efeito, restou frisado acima que um dos parâmetros a serem
observados na identificação do cargo a ser ocupado em virtude de
readaptação e a sua similaridade vencimental com o cargo
originário ocupado pelo servidor. Em consequência, deve ser
afastada ao máximo a possibilidade da readaptação acarretar
incremento ou redução vencimental ao readaptando.
Ocorre, contudo, que podem advir situações (e é comum que
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assim se verifique) nas quais o único cargo no qual o servidor
possa vir a ser readaptado e remunerado em patamar inferior ao
do cargo originariamente ocupado pelo mesmo.
Nessas hipóteses, a questão da remuneração do servidor
readaptado passa necessariamente pela fiel observância pela
Administração Pública do princípio da irredutibilidade de
vencimentos, consagrado no art. 37, XV da Magna Carta de 1988.
(grifei – CAVALCANTE, Mário Sales. Disponível em:
https://revistacontrole.tce.ce.gov.br/index.php/RCDA/article/view/142
- Acesso em 05/03/2021)
 

71. A Lei nº 869/52, a respeito do tema, prevê que:

 

Art. 81 – Dar-se-á readaptação:
a) nos casos de perda da capacidade funcional decorrente
da modificação do estado físico ou das condições de
saúde do funcionário, que não justifiquem a
aposentadoria;
b) nos casos de desajustamento funcional no exercício das
atribuições do cargo isolado de que for titular o funcionário ou da
carreira a que pertencer.
 
Art. 82 – A readaptação prevista na alínea "a" do art.
anterior verificar-se-á mediante atribuições de novos
encargos ao funcionário, compatíveis com a sua condição
física e estado de saúde atuais.
(...)
 
Art. 86 – A readaptação será sempre "ex-officio" e se fará nos
termos do regulamento próprio.
 

72. À vista das considerações feitas, respondendo objetivamente ao
questionamento formulado, temos que a readaptação deve se dar em cargo de
funções similares àquelas previstas para o cargo original, observadas, por óbvio
a limitação sofrida pelo servidor, e a necessidade de que o novo cargo possua
as mesmas exigências, no tocante à escolaridade, habilitação e complexidade
das atribuições.

73. No ponto, há que se mencionar que, como o servidor passou a apresentar
redução da capacidade laborativa - o que o impede de desempenhar as funções
próprias do seu cargo - a nova investidura, para fins de readaptação, vai
implicar no exercício, pelo mesmo, de atividades estranhas ao cargo original.
Contudo, como já dito, as novas funções devem guardar o mesmo nível de
complexidade daquelas próprias do cargo original.

74. Não se desconhece que tal situação, na prática, pode trazer dificuldades, dada a
possibilidade de configuração de desvio de função. Isso porque o desvio
consiste justamente no desempenho, pelo servidor, de atividades estranhas ao
cargo no qual foi investido.
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75. Sobre a questão, vale trazer à tona decisão proferida recentemente no âmbito
do TRF-1. Senão vejamos:

 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR
PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVENTE DE LIMPEZA E
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE
COMPROVADOS POR JUNTA MÉDICA
OFICIAL. READAPTAÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. DESVIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES
TRF4.
 1. A questão posta nos autos refere-se ao direito de servidor
público federal, ocupante do cargo de Servente de Limpeza da
Universidade Federal de Uberlândia - UFU ao recebimento das
diferenças remuneratórias decorrentes do exercício de atribuições
que considera serem inerentes ao cargo de Assistente em
Administração.
2. O desvio de função não é reconhecido como forma de
provimento, originário ou derivado, em cargo público (CF, art. 37,
II). No entanto, a jurisprudência tem assegurado aos servidores
que, comprovadamente, experimentam tal situação o pagamento
relativo às diferenças remuneratórias decorrentes
do desvio de função, enquanto este perdurar.
(...)
4. Nesse caso, não há falar em desvio de função, tendo
em vista que o conjunto probatório demonstra que o
objetivo da Administração não era o de se locupletar
ilicitamente da energia do funcionário em outras atividades
que pudessem estar com falta de pessoal, por exemplo,
mas sim tentar readaptá-lo em outra função, tal como lhe
foi solicitado fazer. (TRF4, EINF 2004.71.00.047540-1,
SEGUNDA SEÇÃO, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA,
D.E. 29/10/2010)
5. É imprescindível que, quando cabível
a readaptação, seja ela efetuada estritamente nos termos
da legislação, até porque respeitadas a afinidade de
atribuições, a escolaridade exigida e a equivalência de
vencimentos, inexistindo prejuízo à Administração, como
ficou demonstrado nos autos, em que a servidora, por
motivos de saúde, comprovados por junta médica oficial,
foi readaptada em cargo com atribuições e nível de
complexidade compatíveis com aquelas do anteriormente
ocupado, não havendo que se falar em desvio de função.
6. Apelação da parte autora não provida.
(grifei - Apelação Cível 1000089-48.2018.4.01.3803 – Relatora
Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas - Publicação em
10/06/2020)
 

76. Diante disso, o novo provimento, para fins de readaptação, em razão da
escassez normativa, deve se pautar nas premissas traçadas, evidenciando o
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esforço da Administração para viabilizar a permanência do servidor em seus
quadros, realizando atividades próximas daquelas originalmente exercidas (na
medida da redução da capacidade laborativa). O foco principal, nesse caso, é o
atendimento das necessidades do servidor. No desvio de função, parece claro
que o intuito da Administração é diverso, já que desloca servidor para atividades
estranhas ao cargo ocupado pelo mesmo, com objetivo de suprir carência de
pessoal.

 

CONCLUSÃO

 

Com base nas indagações apresentadas, segue o entendimento e as
recomendações propostas, nos termos da fundamentação.

 
À consideração superior.
 
Belo Horizonte, data supra.
 

DENISE SOARES BELEM
Procuradora do Estado
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