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RESUMO
Nostltimos anos, em todo o Brasil, houve um aumento crescente no numero de processos

judiciais contra a Unido, de ex-militares temporarios que solicitam reintegracdo para fins de
tratamento ou reforma por motivos de satide. Os motivos alegadoss4o diversos tais como doenga ou
les&o incapacitantes adquiridas em acidente em servigo ou fora de servico, lesdes ortopédicas,
problemas psiquiatricos dentre outros. Tem porobjetivo na grande maioria das vezes a reforma por
incapacidade para atividade laborativa.

A fim de melhor avaliar esta questao, serao analisados os processosjudiciais de reintegracao
por motivo de saude em andamento, no ambito da 4° Brigada de Cavalaria Mecanizada com base em

informagdes existentes na Assessoria Juridica (Ass Jur), no Sistema de Gerenciamento de
Reintegrados da 9* Regiao Militar (SGR), no Sistema de Pericias Médicas do Exército (SIPMED),
avaliacéo quantitativa e qualitativa, principais motivos de reintegragao, doengas ou lesdes mais
comuns, acidentes mais frequentes, problemas administrativos que geram consequéncias
desfavoraveis a Unido, impactofinanceiro.

Palavras-chave: reintegracdo judicial, reforma, acidente em servico, tratamento de satide,
incapacidadelaborativa

ABSTRACT

In last years, in Brazil, there has been a growing increase in the numberof lawsuits against the
Brazilian Army, from former military requesting reintegration for treatment or retirement for health
reasons. The reasonsare various such asdisablingillness orinjury acquired in an accident on duty or
off duty, orthopedic injuries, psychiatric problems amongothers. The main objective the retirement due
to incapacity for work activity. In order to better assessthis issue, the lawsuits requesting reintegration
for health reason within 4th Mechanized Cavalry Brigade will be analyzed based oninformation from
the Justice Section, Reinstated Management System and Army Medical Expertise System,
quantitative and qualitative assessment, the main reasons for reintegration, the most common
illnesses or injuries, more frequent accidents, administrative problems that lead to unfavorable
consequencesfor the State, impactfinancial.
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1 INTRODUGAO

O presente trabalho pretende apresentar uma revisao dos processosjudiciais

de ex-militares tempordrios que visam a reintegragao e/ ou reforma por motivo de

saude no ambito da 4° Brigada de Cavalaria Mecanizada.

A 4° Brigada de Cavalaria Mecanizada (42 Bda C Mec), é uma das Grandes

Unidades do Exército Brasileiro, com sede em Dourados - Mato Grosso do Sul, é

subordinada ao Comando Militar do Oeste. Tem como Organizagédes Militares

subordinadas o Esquadrao de Comando da 4? Brigada de Cavalaria Mecanizada -

Dourados- MS, 10° Regimento de Cavalaria Mecanizada - Bela Vista - MS, 0 11°

Regimento de Cavalaria Mecanizada - Ponta Pora - MS, o 17° Regimento de

Cavalaria Mecanizada - Amambai - MS, o 20° Regimento de Cavalaria Blindado -

Campo Grande - MS,o 9° Grupo deArtilharia de Campanha - Nioaque - MS, o 28°

Batalhao Logistico - Dourados - MS, a 4* Companhia de Engenharia de Combate

Mecanizada - Jardim - MS, a 14? Companhia de Comunicagées Mecanizada -

Dourados- MS e 0 4° Pelotao de Policia do Exército - Dourados - MS.

Nos ultimos anos, em todo o Brasil, houve um aumento crescente no numero

de processos judiciais contra a Uniao, de ex-militares temporarios que solicitam

reintegracao para fins de tratamento ou reforma por motivos de satide. Os motivos

alegados sao diversos tais como doenga ou lesao incapacitantes adquiridas em

acidente em servico ou fora de servico, lesdes ortopédicas, problemaspsiquiatricos

dentre outros. Tem por objetivo na grande maioria das vezes o recebimento de

proventos e tratamento de satde, bem comosolicitagao de danos morais e reforma

por incapacidade para atividade laborativa.

A fim de melhor avaliar esta questao, serao analisados os processosjudiciais

de reintegra¢ao por motivo de satide em andamento no corrente ano, no ambito da

4° Bda C Mec com base em informagées existentes na Assessoria Juridica (Ass Jur),

no Sistema de Gerenciamento de Reintegrados da 9* Regiao Militar (SGR), no

Sistema de Pericias Médicas do Exército (SIPMED), avaliagao quantitativa e

qualitativa, principais motivos de reintegragao, doengas ou lesdes mais comuns,

acidentes mais frequentes, problemas administrativos que geram consequéncias

desfavoraveis a Unido, impacto financeiro.



1.1 PROBLEMA

Apos a Emenda Constitucional n° 45, promulgada em 2004 (EC n° 45/04), a

Constituigaéo da Republica Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) deixou bem

definidas as competéncias das Justigas Militares no pais. Por esse motivo, as

demandas relacionadas as reintegragdes judiciais chegam nas Organizacdes

Militares (OM) do Exército Brasileiro (EB) oriundas da Justiga Federal comum

(Pontes, 2018).

Desde entaéo houve um aumento crescente no numero de processosjudiciais

contra a Unido, de ex-militares temporarios que solicitam reintegracdo para fins de

tratamento ou reforma por motivos de satide. Observam-se que os diversos

processos no ambito da 4* Bda C Mec, apesar de abranger uma grande regiao no

Sul do Mato Grosso do Sul, so originarios de poucos grupos de advogados, que se

utilizam das brechas daslegislagdes que regem o assunto.

Neste contexto, uma avaliagaéo dos diversos processos de reintegracao

judicial no Ambito 4* Bda C Mectrara informagées importantes. Quais osprincipais

motivos que levam a reintegragaojudicial?

1.2 OBJETIVOS

O presente estudo tem porobjetivo apresentar uma revisdo dos precessos

judiciais de ex-militares temporarios que visam a reintegracdo e/ ou reforma por

motivo de satide no ambito da 4? Brigada de Cavalaria Mecanizada, apresentando

umaavaliagao quantitativa e qualitativa, principais motivos de reintegragao, doencas

ou lesdes mais comuns,acidentes mais frequentes, erros ou falhas administrativas

que geram consequéncias desfavoraveis a Unido, impacto financeiro.

Coma finalidade de delimitar e alcangar o desfecho esperadopara 0 objetivo

geral, levantou-se objetivos especificos que irao conduzir na consecugao doobjetivo

deste estudo, os quais sao transcritos abaixo:

a. Quantificar efetivo de reintegrados no ambito da 4*Bda C Mec;

b. Analisar os principais pedidos dos autores na peticAoinicial;

c. Avaliar as principais doengas ou lesdes que levam a reintegragaojudicial;

d. Avaliar as principais causas destas doengas oulesées;

e. Estimar o impacto financeiro dos reintegrados no Ambito da 42 Bda C Mec;



f. Analisar os principais problemas administrativos envolvidos em decisées

judiciais desfavoraveis a Unido;

g. Revisar as legislagdes pertinentes, e analisar as possiveis brechas nas

diversas legislagées militares que favorecem os processos de reintegracao;

h. Propor mudangas que impliquem em redugao no numero de reintegrados

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUICOES

Nosultimos anos, em todo o Brasil, houve um aumento crescente no numero

de processosjudiciais contra a Unido, de ex-militares temporarios que solicitam

reintegracao para fins de tratamento ou reforma por motivos de satide.

Observa-se na pratica diaria que muitas decisdes judiciais de reintegragao

sao inconsistentes, tais como les6es que nao geram incapacidade ou doengas nao

relacionadas com o servigo militar, porém que ganham forca nas maos de

advogados especializados que encontram brechas naslegislacao, somados com a

dificuldade de defesa da Uniaopela deficiéncia de provas documentais, dificuldade

e/ou demora em dispor tratamento porfalta de acesso ou recurso, dificuldade e/ou

deficiéncia no controle de tratamento.

Segundo Pontes (2018), a 3% Regiao Militar, sediada em Porto Alegre,

vivenciou uma experiéncia dificil e um aprendizado no tocante ao tratamento,

controle e procedimentos com os reintegrados judiciais. Até o meio do ano de 2017,

era uma das RM com o maior percentual de reintegrados judiciais no Brasil.

Entretanto, apos um trabalho arduo de 2? Secao, Assessorias de Apoio para

Assuntos Juridicos, Comandantes de OM, Chefes de 1 Secdo, militares da area de

satde, Policia do Exército, AGU e Policia Federal, uma grande farsa foi descoberta

a nivel de “Industria” de reintegragéesjudiciais”, como o proprio General de Divisao

Stumpf (2017), Cmt da 3* RM a época, afirmou em matéria publicada no site G1 da

RBSTV — Rio Grande do Sul, do site globo.com, no seguinte teor: "Nos temos uma

industria de reintegragdo, sdo militares temporarios que ao darem baixa, buscam

escritorios de advocacia para voltarem as Forgas Armadas e receberem um salario,

muitas vezes, indevido". Ainda dentro da mesma matéria, a procuradora regional da

Uniao que acompanhouasinvestigagdes informou como funcionava o esquema de
 



Conforme a procuradora regional da Uniao

da 4° Regido Lisiane Ferrazzo Ribeiro, o

advogado preso nesta segunda era responsavel

por 114 agdes que estavam em fase de

execugaéo. No entanto, os clientes, apesar de

alegarem problemas de saude, tinham uma vida

normal, e estavam trabalhando em_ outros

lugares. "Foi se percebendo que muitos tinham

vida normal, muitos estavam empregados, com

vida saudavel, e foi se percebendo que essa

fraude", afirma a procuradora. De acordo com

Lisiane, levando em conta os pagamentos

vitalicios que seriam feitos para os falsos

beneficidrios, 0 custo seria bilionario. "Fazendo

uma projegéo da_ expectativa de vida,

multiplicando apenasosclientes deste advogado,

teremos R$ 1,1 bilhao de economia, 10 apenas

desse advogado, em fase de pagamento. E uma

inddstria", afirmou a procuradora. Além do

advogado preso, outras trés pessoas foram

conduzidas coercitivamente para prestar

depoimento, além das buscas e apreensao nas

cidades de Canoas e Novo Hamburgo, na Regiao

Metropolitana de Porto Alegre. "Conduzimos a

investigagao, e hoje houve a prisdo dotitular do

escritorio de advocacia e a condugéo de trés

beneficiarios de penséo que entendemos de

origem fraudulentas", afirmou o delegado federal

responsavelpela investigagao, Aldronei Pacheco

Rodrigues



Com o presente estudo pretende-se mensurar a dimensdo do problema dos

reintegrados judiciais em todas as esferas da administragao militar, e propor

medidas que visam reduzir a quantidade de processos judiciais, bem como a

quantidade de militares reintegrados, envolvendo desde o Comandante de OM,

Chefe da 1? Secao, 2? Segao, Assessorias de Apoio para Assuntos Juridicos,

pessoal de Satide,Policia do Exército e AGU.

Pretende-se, ainda, como contribuigao, propor mudangas a fim de reduzir o

numero de reintegrados judiciais e consequentemente uma redugao dos custos

como pagamentodesoldoe tratamento de satide.

2 METODOLOGIA

O presente estudo sera realizado dentro de um processocientifico e calcado

em procedimentos metodolégicos. Serao analisados os processos judiciais de

reintegragao por motivo de satide no Ambito da 42 Bda C Mec com base em

informagées existentes no corrente ano na Assessoria Juridica (Ass Jur), no Sistema

de Gerenciamento de Reintegrados da 9? Regido Militar (SGR, acessopela intranet

mediante login e senha), no Sistema de Pericias Médicas do Exército (SIPMED,

acesso mediante login e senha de MPGupelo sitio da DSAU). Os dados serao

avaliados de forma qualitativa dos principais motivos de reintegragdo, das doencas

ou lesdes mais comuns, acidentes mais frequentes, bem comoavaliar dados a fim

de responderas questées do estudo.

2.1 AMOSTRA

Como amostrautilizada para a execugéo da pesquisa, serao consideradas os

processosjudiciais em andamento no ambito da 4? Bda C Mec,incluindo as OM

subordinadas, existentes no banco de dados da Assessoria Juridica desta Brigada,

especificamente os processosde reintegragaojudicial, bem como dados do Sistema

de Gerenciamento de Reintegrados.



2.2 TIPO E NATUREZA DA PESQUISA

Quanto 4 natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do

tipo aplicada, por ter por objetivo gerar conhecimentos para aplicagao pratica

dirigidos a solucao de problemas reais especificos relacionados aos processos

judiciais de reintegragao.

Trata-se de estudo descritivo que tera por método a leitura exploratoria e

seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisao, contribuindo para o

processodesintese e analise dos resultados.

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA

O delineamento de pesquisa contemplara as fases de levantamento e selecao

de processos de reintegragao judicial; coleta dos dados,critica dos dados,leitura

analitica e fichamento das fontes, argumentacao e discussao dos resultados.

2.4 PROCEDIMENTOS PARAA REVISAO DOS PROCESSOS

A selegao das fontes de pesquisa sera baseada no banco de dados e

documentos existentes na Assessoria Juridica da 47 Bda C Mec, bem como

informagées existentes no SGR e SISPMED(acesso online). Sera realizada uma

revisao nos seguintes moldes:

a. Fontes de busca de dados

- Processosjudiciais existentes na Assessoria Juridica da 4* Bda C Mec

- Informagées existentes no Sistema de Gerenciamento de Reintegrados

(SGR)dos reintegradosjudiciais

- Informagées existentes no Sistema de Pericias Médicas do Exército

(SISPMED) dos militares reintegrados



b. Critérios de inclusao:

- Processosjudiciais de reintegracao, tratamento e/ou reforma por problema

de satide de ex-militares

- Processosjudiciais em andamento atualmente

c. Critérios de exclusao:

~ Processos de reforma e/ou melhoria de reforma de militares da reserva

remunerada

~— Processos naorelacionadosa reintegragao de ex-militares

~ Processosde reintegracaojudicial transitado em julgado.

— Processosde reintegracaojudicial fora da area de atuacgao da 47 Bda C

Mec

3. RESULTADOSE DISCUSSAO

De acordo com os dadosapresentados pela Assessoria Juridica da 4° Bda C

Mec, foram realizados até o momento 249 processos judiciais conforme

demonstrados na Tabela 1. Destes 146 deles sao acées de reintegracao por motivo

de satide. 98 requerem, além da reintegragao para tratamento, a reforma por

incapacidade. 53 processos ja foram indeferidos ou julgados improcedentes até o

momento.

TABELA1 - Acées Judiciais no ambito da 4 Bda C Mec

 

Total de Processos 249

Reintegragao Judicial 146
Reforma 98

Indeferidos ou Improcedentes 53.
 

Fonte: Quadro de Controle e Acompanhamento de Acdes Judiciais (Ass Jur)

(atualizados até 12 Jun 19)

A Tabela 2, demonstra os dados coletados do Sistema de Gestao de

Reintegrados da Guarnigao de Dourados-MS (sede do Cmdo 4* Bda C Mec), que

incluem as seguintes OM: 147 Cia Com, 28° B Log, 4° Pel Pe, Esqd Cmdo 4? Bda C

Mec.



Incluem nestes dados os processos em andamento de militares reintegrados
judicialmente, por motivo de satide, com ou sem ordem de reforma proviséria. Nao

se incluem militares adidos e encostados administrativamente,

Observa-se que na Guarnic&o de Dourados-MS, constam no SGR atualmente
18 reintegradosjudiciais, 1 delas (1° Ten AACA)esta encostada judicialmente (ou
seja, somenteparafins de tratamento, sem Proventos), 11 ja tiveram uma sentenca
provisoria de reforma, o que torna mais dificil o controle e acompanhamento do
tratamento pela OM, 6 nao tem ordem para reforma, sendo possivel melhor controle
de tratamento. 10 sao casos ortopédicos, 5 psiquiatricos, 1 neurolégico, 1
Oftalmoldgico, 1 sem informagao.

TABELA 2 - Dados do SGR da Guarnig&o de Dourados: 14? Cia Com, 28° B Log, 4° Pel Pe, Esqd
Cmdo4 Bda C Mec, Cmdo 4* Bda C Mec
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16 |Sa IFOA 04/09/18 n&o ortopedia ‘fratura antebrago/ |tem AO
| | | ——_Joelho _ |
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| |
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| | 1 _ =
Fonte: Dados coletados do Sistema de Gerenciamento de Reintegrados (SGR)
 

A Tabela 3, demonstra os dados coletados do SGR das demais OM

subordinadas a 4* Bda C Mec, que incluem: 10° Regimento de Cavalaria

Mecanizada- Bela Vista - MS, 0 11° Regimento de Cavalaria Mecanizada - Ponta

Pora - MS, o 17° Regimento de Cavalaria Mecanizada - Amambai - MS, 0 20°

Regimento de Cavalaria Blindado - Campo Grande- MS,o 9° Grupo deArtilharia de

Campanha - Nioaque - MS e a 4? Companhia de Engenharia de Combate

Mecanizada- Jardim - MS.

TABELA3 - Dados do SGR demais OM subordinadas a 4* Bda C Mec:
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27 Sd JCC 15/08/10) - ‘Psiquiatria | Transt. psicdtico agudo 'sem detalhesshe

| 41° R C MEC- Ponta Pora - MS |
|

28 SdCTR (20/05/14 S Ortopedia Fratura detibia =

| 9° GAC- Nioaque - MS

(29 ‘sa LVR 05/01/09 |s Ortopedia Les&o de Joelho laudo Ortopedista
| | 02/05/19 - sem
| limitagées para

| atividadesfisicas ou
| | | | militares :

30 |Sd Vas 23/05/11 S Vascular Varizes ‘sem AO,doenca pre
| | existente |

31. Sd VG | 06/07/18 N Neurologia Traumatismo Craniano * Erro administrativo
| | no licenciamento

4® Cia E Cmb Mec- Jardim - MS

32 1° Ten TPV 19/05/15 | N ‘cardiologia ‘ cardiopatia isquemica —- |

33 Sd ACC (26/08/13 S Ortopedia —_hérnia disco cervical/ —- |
| depressao

(34 Sd MCF 22/08/16 |S _urologia varicocele |ndo tem AO

35 Sd DJJA | 28/04/10 S ‘ortopedia lesao de ombro concursado Publico |

36 |Sd NMR 17/03/15 oN _neurolo epilepsia nao proveniente de
| | - dente de servigo

37 Sd JCRS 23/08/17 | N psiquiatria psicose nao tem AO

17° R C Mec - Amambai - MS

| ———— .
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|40 ChAVG 06/08/12 IN Ortopedia Lombociatalgia /nao tem AO
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49 Sd MTS /27107/18 N | Oftalmologia Ceratocone aguardatransplante

de cérnea(pelo |
| | _SUS) |
 



| 20° RCB - Campo Grande - MS
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55Cb GBJ 20/08/17 |N | Ortopedia condropatia patelar | nao tem AO -
| bursite ombro | acidente fora de

_ servico

(56 Cb BGPN 09/08/16 N Ortopedia lesAo ombro- alteragéo tem ISO

feeIl ____|degenerativa
(57 Cb DPMJ 05/10/17 |N Ortopedia _les&o ligamento joelho nao tem AO -

| acidente fora de

| _ | servigo

| 58 |Sd JLFT /04/08/16 N | Psiquiatria esquizofrenia

(59 Sd ITC 09/03/16 N | Psiquiatria esquizofrenia ‘doenga pré-existente

60 SdEJG 26/06/01 S Ortopedia lesao de ombro tem AO - reforma
: provisoria

61 SdALMBS (02/06/11 S Ortopedia leso de joelho | reforma provisoria

|62 Sd LOM 29/08/18 N 'Psiquiatria  depress&o ‘tem curatela

63 Sd PLBV | 04/10/18 |N Oncologia linfoma =

|64 |Sd ALX 05/09/14 N (Ortopedia les&o ligamento joelho tem ISOSSoopVeewee|SEE es | ese [ee
65 |AIMGPN 05/05/14 |N | Ortopedia leso ligamento joelho | tem AO

66 (Sd EJS 27/01/15 |- Ortopedia |lesdo ligamento joelho encostadojudicial
| | _artrose

* desincorporado e encostado sem capacidade laborativa civil

Fonte: Dados coletados do Sistema de Gerenciamento de Reintegrados (SGR)

Nas demais guarnigées subordinadas a 4* BDA C MEC, constam no SGR

atualmente 48 reintegrados judiciais, dentre estes 1 esta encostado judicialmente

(ou seja, somente para fins de tratamento, sem proventos), 30 sao casos

ortopédicos (total 40), 6 psiquiatricos (total 11), 4 neuroldgicos (total 5), 3

Oftalmoldgicos(total 4), 2 oncoldgicos, 1 uroldgico, 1 vascular, 1 cardiolédgico.



TABELA§ - Grupo de Doengasou Lesées agrupadas por especialidades médicas

Ortopedia 40
Psiquiatria an}
Neurologia
Oftalmologia
Oncologia
Urologia
Vascular
Cardiologia
Sem informagao

Total de Reintegrados 66

Fonte: Dadoscoletados do Sistema de Gerenciamento de Reintegrados (SGR)

a
a
a

a
n
N
a
A
G
M

 

Em relagao a existéncia de DSO, 15 sao portadores de DSO (Atestado de

Origem ouInquérito Sanitario de Origem), 1 tem ISO sem telagao de causae efeito,
27 nao possui DSO, 3 com acidente em servico sem atestado de origem, os demais

nao possui informacgées no SGR.

Sobre a pré-existéncia da doenga, estao descritos no SGR, 6 casos de

doenga pré-existente, a maioria destes casos sAo psiquiatricos (5 casos).

Alguns casos chamam

a

atencdoporsetratar de doengas que dificilmente

trazem restrigdes permanentes ou incapacidade laborativa de longo prazo, pois o
tratamento cirlrgico para estes casos ja seria curativo, como s&o os casos do

pterigio e da varicocele.

Conforme demonstrado na tabela 6, considerando somente o pagamento do

soldo a estimativa aproximada de gastos mensais é de R$ 146.912,00, ou seja, R$
1.762.944,00 porano.Osgastosreais sao ainda maiores, pois incluem os adicionais

(adicional militar, adicional de habilitacao, gratificagao de localidade especial),
despesas com Sammed/ Fusex, inclusdo de dependentes, despesasindiretas com

transporte (combustivel) e/ou passagens rodovidrias e aéreas para tratamento fora
da guarnicao, custas processuais e honorarios advocaticios, eventuais danos

morais, multas entre outros.
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TABELA6 - Estimativa de gastos com pagamentodereintegrados no ambito da 4* Bda C Mec*
 

P/G | Soldo Quantidade —_— Estimativa de
|

despesas mensais

 

 

 

 

 

 

 

— R$ 8.245,00 4 | R$ 32.980,00

3° Sgt [RS 3.825,00 2 R$ 785000 a
| —

Cb R$ 2.627,00 18 R$ 47.286,00

Sa EP _ | R$ _— isa | RS <a0ecn

Sd EV R$ 956,00 5 R$ 4.780,00

| Aluno (NPOR) R$ 1.176,00 4 R$ 1.176,00 -

Encostado | R$ 0,00 2 |R$ 0,00

judiacial

| TOTAL MENSAL R$ 446.912,00

TOTALANUAL ; |R$ 1.762.944,00 |

* considerando somente gastos com soldo (tabela de 2019).

4 CONSIDERACOESFINAIS

Algumas consideracées em relagao a legislagao militar se faz necessario, para

que se entenda os motivos que levam a grande quantidade de reintegracdes

judiciais, pois como foi observado muitas decisées judiciais de reintegragao sao

inconsistentes, tais como lesédes que nao geram incapacidade ou doengas nao

relacionadas com o servigo militar, poreém que ganham forga nas maos de

advogadosespecializados que encontram brechasnaslegislagao.

No Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880, de 9 de Dezembro de 1980), estabelecem

algumas condigées para agregacao e reforma ex-officio conforme consta da redagao

abaixo. Esses amparos sao muito utilizados nos processos de reintegracao e

reforma, principalmente nas moléstias curaveis ou passiveis de controle, pois em

tese bastaria 2 anos de agregadoporincapacidade temporaria para que se processe

a reforma ex-officio.
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Figura 1 - da Agregagaéo e Reforma ex-officio seguncoo Estatuto dos Militares.

 

 

/1.Agregacao e Reformaex-officio — Estatuto dos Militares:

 

   

 

  
   

  

Art. 82. O militar sera agregado quandofor afastado temporariament
do servigo ativo por motivo de:

I - ter sido julgado incapaz temporariamente, apés 1 (um) an
continuo de tratamento;

Art. 106.4 reformaex officio serd aplicada ao militar que:
co |
II - for julgado incapaz, definitivamente, para o servica ativo
das Forcas Armadas;

III - estiver agregado por mais de 2 (dois) anos por ter sidc
Julgado incapaz, temporariamente, mediante homologagdo di
Junta Superior de Saiide. ainda que se trate de moléstia
curdvel;,

fonte: Apresentacao Simposio Juridico da 4* Bda C Mec, em 10 de Outubro de 2016

Somam-se a esses artigos do Estatuto, a partir de 2009, houve uma grande

mudanga na redagao das NTPMEX,com algunspontoscriticos:

A impossibilidade dos pareceres de "Apto com Restrigdes" para militares

temporarios dados pela redagaéo de NTPMEX (Normas Técnicas de Pericias

Médicas do Exército) a partir da redagao de 2009 (Portaria N° 247-DGP, de 07 OUT

09, e alteradas pelas Portarias n° 133-DGP, de 29 JUN 10, n° 211-DGP, de 6 OUT

10, n° 067-DGPde 11 MAIO 11, n° 181-DGP, de 5 DEZ 11 e n° 067-DGP, de 30 ABR

12). Em ultima analise, o Agente Médico Pericial (AMP) passa a emitir o parecer de

"Incapaz B1" ou "Incapaz B2", para as situagdes em que tecnicamente poderia ser

considerado "Apto com Restri¢des". Outro ponto das NTPMEx, e a passagem da

situagdo de "Incapaz B1"para situacao de "Incapaz B2" apdos completar 01 (um) ano

de afastamento, conforme Figura 2.

Por definigaéo, Incapaz B1 ou Incapaz B2, sao considerados "incapazes

temporariamente" (Art 52, RLSM) e nao "Apto com restrigdes" como interpretados

por muitos comandantes.
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Os pareceres "Apto A", "Incapaz B1", "Incapaz B2" e "Incapaz C", que eram

utilizados, até entéo, somente nas Comissées de Selegao por ocasiao da Inspecao

de Saude de Conscritos, passou a fazer parte dos pareceres emitidos para todos os

militares temporarios a partir da redagao das NTPMEX 2009.

Figura 2 - NTPMEx

 

 2. Impossibilidade dos Pareceres “Apto com restrigdes” para milita’
temporarios - conforme preconiza oArt. 117 do Regulamento da Lei do Servic
Militar (Decreto-Lei n° 57.654, de 20 dejaneiro de 1966) e NTPMEX (2012).;

Os pareceres “APTO COM RESTRIGOES”(...) para o.
militares sem estabilidade, sejam soldados, cabos, sargentos o1
oficiais, conforme preconiza o Art. 117 do Regulamento da Lei
do Servico Militar (Decreto-Lei n° 57.654, de 20 dejaneiro d
1966), ndo devem ser exaradospelosAMP.

3. Passagem da situagdio de “INCAPAZ Bi” para situagio de “INCAPAZ B2”
| Todo militar julgado “Incapaz B1” ao completar 01 (um) ano de afastamento.
| devera ser considerado “Incapaz B2” pelo AMP,considerando

o

previsto no item 15.1
do Decreto n° 703, de 22 Dez 92 (alteraco das Instrucdes Gerais para Inspecao
Satide de Conscritos — IGISC)] 
 

fonte: Apresentagao Simpésio Juridico da 42 Bda C Mec, em 10 de Outubro de 2016

Em 2012,a portaria n° 749, trouxe algumas alteragées do RISG, com uma

novasituagao, 0 "Encostamento", que garante ao licenciado ou desincorporado com

incapacidade temporaria, o tratamento de satide que originou a incapacidade, sem a

percepgao de proventos (Figura 3).. Esperava-se que houvesse uma redugao no

numero de processosjudiciais, tendo em vista que o Exército garantiria o tratamento

até o seu restabelecimento.



Figura 3 - Alteragées do RISG

 

  4. Encostamento para fins de tratamento - A Portaria 749, de 17 de setembro d

2012, altera os dispositivos do RISG, regulando atos administrativos a serem tom
em relacdo aos militares temporarios julgados “Incapaz B1, B2 ou C” (licenciamento.
anulagio de incorporacdo, desincoporagdo, adi¢do, agregacdo, encostamento
reforma).

“Ao desincorporado ou ao licenciado, embora ja excluidos
Servico ativo, sera garantido o encostamento d OMdeorige

unicamente pare ,ins de tratamento do problema de satide que
deu origem a incapacidade, em OMS, até o seu
restabelecimento” 

 

fonte: Apresentac&o Simpésio Juridico da 4* Bda C Mec, em 10 de Outubro de 2016

Todas essaslegislagées somado com

a

possibilidade de ganho secundario do

militar temporario com lesao ou doenga, falta de recursos nas OMisoladas para um

tratamento de salide adequado, demora no tratamento devido a diversos fatores

(falta de estrutura local, falta de crédito, falta de combustivel ou motorista ou carro

ou passagem para transporte para outras guarnigdes, necessidade de deslocamento

para outra guarni¢ao de referéncia, falta de especialistas,), trouxeram na pratica,

algumas consequéncias desfavoraveis (Figura 4).

Figura 4 - Consequéncias observadas na Pratica



Consequéncias na prdtica

Impossibilidade dos pareceres Incapaz B1
“apto com recomendacdes”
paraGH temporarios

Ganhooe
Agregado

Reforma

 

fonte: Apresentacao Simpésio Juridico da 4* Bda C Mec, em 10 de Outubro de 2016

A principal consequéncia é 0 que podemos chamarde "Intersticio de reforma"

para militares temporarios, que seria 0 prazo minimo para que um militar temporario

conseguisse alcangar a reforma, mesmo que por moléstia curavel. Este “intersticio"

seria de aproximadamente 36 (trinta e seis) meses, ou seja, um ano de incapaz B1

(situagaéo de adido) somado com mais dois anos de incapaz B2 (dois anos de

agregacao -> Art 82 e Art 106 do Estatuto dos militares). Atualmente, recomenda-se
nao agregar militares temporarios com incapacidade temporaria.

figura 5

Consequéncias na pradtica
ao tem passagem]|

Falta combustivel Incapaz B1

ee
Falta motorista Intesticio de

fi Incapaz B2N&o tem crédito Rene
= . AgregadoNao consegui agendar
4 3 Inc: CcSé tem vaga om 3 meses

Centro cirirgico ta sem material

 
fonte: Apresentacdo Simpésio Juridico da 4 Bda C Mec, em 10 de Outubro de 2016
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Para exemplificar todos esses problemas na pratica, a tabela abaixo

demonstra uma situa¢ao hipotética comparando um militar de carreira e um militar

temporario com a mesma lesao, porém com desfechos diferentes (tabela 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7
Exemplo Comparativo

3°SGT temporario 3°SGTde carreira
Data de praca 01/03/2010 01/03/2010

Acidente em few/2011 Entorse joelho em futebol Entorse joelho em futebol
Diagnostico Lesao de LCA e menisco Lesao de LCA e menisco
‘Tratamento Cirurgia + fisioterapia Cirurgia + fisioterapia
Atestado de Origem Sim Sim

Parecer inicial Incapaz B1 Incapaz temporariamente
Situac’o Adido LTSP

Apés 12 meses Incapaz B2 Apto com restrigdes
Situacao Agregado Repete nota TAF
Expediente na OM | Nao Sim
Objetivo de tratamento | Nao melhorar Curar
Motivacao Reforma Promogéo

Apds 15 meses Incapaz B2 Apto com restricdes
Situagio Agregado TAFaltemativo — Mengao R
Expediente na OM Nao Sim
Objetivo de tratamento Nao melhorar Curar
Motivacao Reforma Promocao
Apds 24 meses Incapaz B2 Apto com restrigdes
Situagao Agregado TAFaltemnativo — Mencio R

Avaliacéo daprom prejudicada
Apds 36 meses Incapaz C, nao invalido Apto com restricdes

Reforma TAFalternativo — Mencao R
Proventos integral Avaliagao daprom prejudicada     

fonte: Apresentac&o Simpésio Juridico da 4* Bda C Mec, em 10 de Outubro de 2016

Por fim, para redugdo na quantidade de reintegrados judiciais, bem como

adidos e encostados, se faz necessario empenho e integragao de diversossetores,

incluindo 2* Segao, Assessorias de Apoio para Assuntos Juridicos, Comandantes de

OM,Chefes de 1? Segao, militares da area de satide, Policia do Exército e AGU.

O SGRé umaferramenta muito importante no controle de adidos, encostados

e reintegrados judiciais, pois € alimentado constantentemente com informagdes

fundamentais para embasar a defesa da Unido, de modo mais agil.
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