
A Administração de Recursos Humanos, no âmbito da 11ª
RM, relacionado a militares temporários que buscam

reintegração judicial

Nome ARTHUR JOSÉ MARINS PIMENTEL1

Elissandro Trindade de Santanandrade2 

Resumo

O presente  artigo  trata  sobre a  gestão  de reintegrados  judiciais  na 11ª  RM, identificando
fatores internos e externos que contribuem para as ações de reintegração por parte de ex –
militares  temporários,  bem  como  a  argumentação  jurídica  utilizada  pela  advocacia
especializada.  São destacadas,  ainda,  as ações de gestão de RH realizadas  pela 11ª RM e
apresentado os resultados obtidos fruto das medidas adotadas.
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TÍTULO EM INGLÊS

Abstract

The present article deals with the management of judicial reinstatement in the 11th RM, 
identifying internal and external factors that contribute to the reintegration actions by former 
temporary military personnel, as well as the legal arguments used by specialized law. HR 
management actions carried out by the 11th RM are also highlighted and the results obtained 
as a result of the measures adopted are presented.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com  Chiavenato (2014) a  Administração de Recursos Humanos é uma área

que está em mudança influenciada diretamente pelos efeitos decorrentes da globalização, do

desenvolvimento  dos  meios  tecnológicos  e  das  mudanças  políticas,  econômicas  e  sociais

decorrentes.

“Em muitas organizações, a denominação administração de recursos humanos (ARH) está

sendo substituída por expressões como gestão de pessoas (GP), [...]. Diferentes nomes para

representar um novo espaço e uma configuração da área” (CHIAVENATO, 2014, p.1)
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Nesse novo contexto, os Recursos Humanos deixam de ser tratados como propriedade da

organização  e  passam  a  ser  valorizados.  “Organizações  bem-sucedidas  tratam  seus

colaboradores como parceiros do negócio e fornecedores de competências, não como simples

empregados contratados” (CHIAVENATO, 2014, p.3)

Nas Forças  Armadas o papel  dos recursos humanos também é valorizado como peça

fundamental  na  conquista  do  Objetivo  Nacional  de  Defesa,  fazendo  parte  da  Estratégia

Nacional de Defesa a seguir:  “Rever, a partir de uma política de otimização do emprego de

recursos humanos, a composição dos efetivos das três Forças, de modo a dimensioná-las para

atender adequadamente ao disposto na Estratégia Nacional de Defesa”. (BRASIL, 2012a, p.

59)

O Exército Brasileiro (EB), alinhado com as mais modernas práticas de ARH, estabeleceu

o seguinte  conceito:  “O Exército  respeita  a  dignidade  humana  e  considera  seus  recursos

humanos e famílias, bens de valor inestimável, tendo como objetivo de elevada prioridade o

seu  desenvolvimento  profissional,  bem-estar  social  e  a  valorização  da  profissão  militar.”.

(BRASIL, 2014, p. 3-10)

Os membros do EB são denominados militares, e categorizados, inicialmente, quanto a

exercício laboral como na ativa ou na inatividade. Os militares na ativa são subdivididos em

miliares de carreira e militares temporários, dentre outros. (BRASIL,1980)

Para o presente estuda, cabe destacar a situação do militar temporário, em relação ao tipo

de vínculo com o serviço público : “II - os temporários, incorporados às Forças Armadas para

prestação  de  serviço  militar,  obrigatório  ou  voluntário,  durante  os  prazos  previstos  na

legislação  que  trata  do  serviço  militar  ou  durante  as  prorrogações  desses  prazos”

(BRASIL,1980, p. 1) e também : “§ 3º Os militares temporários não adquirem estabilidade e

passam a compor a reserva não remunerada das Forças Armadas após serem desligados do

serviço ativo.” (BRASIL,1980, p. 2)

Por ocasião do desligamento do serviço ativo, os militares temporários que apresentam

problemas  de  saúde,  consequente  de  “acidente  ou  doença,  moléstia  ou  enfermidade,  sem

relação  de  causa  e  efeito  com  o  serviço”  (BRASIL,  1980,  p.  35)  são  licenciados  ou

desligados,  sendo  “garantido  o  encostamento  à  OM  de  origem  unicamente  para  fins  de

tratamento  do  problema  de  saúde  que  deu  origem  à  incapacidade,  em  OMS,  até  o  seu

restabelecimento” (BRASIL, 2012b, p. 2)



Nesse  contexto  de  encostamento  administrativo  para  tratamento  de  saúde,  surge  o

conceito de militar reintegrado judicialmente: “É o ex-militar que é reintegrado as fileiras do

EB por  motivo  de saúde,  com direito  a  percepção de  soldo e  manutenção da patente  ou

graduação, até o seu restabelecimento melhora, ...” (BRASIL, 2019b, p. 3)

É  importante  salientar  as  atribuições  das  Regiões  Militares  na  gestão  de  militares

temporários com problema de saúde:

“Art. 431-A. Cabe à Organização Militar, sob coordenação e orientação da Região

Militar  com jurisdição na respectiva área, manter um rigoroso acompanhamento e

controle do tratamento médico de seus militares e dos ex-militares encostados à OM

para essa finalidade. [...]

 §  2º  As  Regiões  Militares,  Organizações  Militares  de  Saúde  e  Organizações

Militares envolvidas devem implementar medidas que priorizem a recuperação dos

militares  julgados  temporariamente  incapazes  para  o  serviço.  [...]”  (EXERCITO

BRASILEIRO, 2012b, p 3)

No planalto  central,  englobando os  estados do Distrito  Federal,  Goiás,  Tocantins  e  o

Triângulo Mineiro, a responsabilidade da gestão regional sobre o serviço militar temporário

recai sobre a 11ª Região Militar (11ª RM), conforme  Decreto nº 48.138, de 25 de abril de

1960. (Brasil, 1960)

Não  obstante  o  Exército  Brasileiro,  na  área  de  responsabilidade  da  11ª  RM,  tem

despendido  recursos  da  União  com a  remuneração  de  militares  temporários,  reintegrados

mediante liminar,  que não executam atividades militares,  no entanto possivelmente teriam

capacidade de realizar atividades laborais civis.

Desta forma, cabe analisar os principais fatores internos e externos que contribuem para a

judicialização de processos de reintegração de militares temporários no âmbito da 11ª RM.

Para tanto, inicialmente vamos identificar os fatores internos e externos que contribuem

para a judicialização de processos de reintegração de militares temporários no âmbito da 11ª

RM,  compreender  os  principais  fundamentos  argumentativos  dos  processos  judiciais  de

reintegração de militares temporários e levantar as principais ações adotadas pela 11º RM na

gestão de reintegrados judiciais.

O artigo trata-se de uma pesquisa aplicada, com abordagem quali-quantitativa, onde serão

analisadas opiniões e pareceres relacionado a Administração de recursos humanos e Direito

Militar,  associados  a  dados estatísticos  extraídos  da base de dados oficiais  e  documentos



disponíveis da 11ª RM, tudo com a finalidade de busca determinar as causas que favorecem a

ocorrência da situação-problema.

2 ANÁLISE DOS FATORES QUE CONTRIBUEM PARA A REINTEGRAÇÃO DE

MILITARES TEMPORÁRIOS NA 11ª RM.

As Organizações Militares na jurisdição territorial da 11ª RM possuem 379 (trezentos e

setenta e nove) militares reintegrados, a um custo salário mensal aproximado, considerando o

valor do soldo atual, de R$ 1.333.125,25. (3ª REGIÃO MILITAR, 2017)

No gráfico 01 podemos ver a divisão desse efetivo nos postos e graduações e no gráfico

02 a média de idade na reintegração e a média de idade atual, por posto e graduação: 

Gráfico  1- Distribuição dos reintegrados por
posto e graduação

Fonte: Sistema de Gestão de Reintegrados

Gráfico  2-  Média  de  idade  atual  e  na
reintegração por posto e graduação

Fonte: Sistema de Gestão de Reintegrados

Nesta primeira fase, cresce de importância estudar o ambiente organizacional e identificar

as forças presentes que colaboram para a manutenção desse status quo. “As forças, sejam elas

internas ou externas, podem influenciar muito nas tomadas de decisão sobre o desempenho da

organização” (VICENZI, 2018, p 91)

2.1. Identificar os fatores internos e externos

2.1.1 Fatores internos

Os fatores internos são gerados no ambiente interno da organização, que compreende as

pessoas que trabalham na organização, o ambiente físico, a cultura e o clima organizacional.

(VICENZI, 2018)

Como vimos na Portaria nº 19.003-11ª RM, de 21 de janeiro de 2019, por definição a

reintegração judicial é motivada por problema de saúde alegado por militar desligado, junto



ao Judiciário, que se manifesta por meio de decisão liminar ou por julgamento do mérito.

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2019)

Segue  abaixo  os  10  principais  motivos  de  saúde  alegados  pelos  reintegrados,  que

equivalem a 51,98% dos casos dos processos judiciais. (3ª REGIÃO MILITAR, 2017)

Gráfico 3-  Principais problemas de saúde alegados pelos reintegrados.

Fonte: Sistema de Gestão de Reintegrados

O primeiro fator interno a ser destaco é que na Inspeção de Saúde de Conscritos da

Forças Armadas, regulado pelo Decreto nº 703, de 22 de dezembro de 1992, não consta a

obrigatoriedade de exames complementares específicos para detectar a existência das 10 (dez)

principais moléstias apresentadas em juízo pelos reintegrados. (BRASIL, 1992, p.1)

Essa  constatação,  também  foi  levantada  pela  Advocacia-Geral  da  União  (AGU),

responsável por realizar a defesa da união em processos de reintegração, conforme segue:

“Importante salientar que o exame admissional para o ingresso no serviço ativo das

Forças Armadas, assim como os exames de saúde a que os militares da ativa são

submetidos periodicamente muitas vezes não são capazes de detectar a existência de

uma  doença  preexistente,  que,  posteriormente,  manifesta-se,  tornando  o  militar

incapaz definitivamente. ” (SILVA, 2013, p. 50)

Cabe destacar que a Lei Nº 4.375, de 17 de agosto de 1964 (Lei do Serviço Militar)

protege a administração de eventual ônus caso a enfermidade de militares temporários, não

tenham relação com a atividade que foi desempenhada.

“Art. 31. O serviço ativo das Forças Armadas será interrompido:

§ 1º A anulação da incorporação ocorrerá em qualquer época, nos casos em que

tenham sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive relacionados com



a seleção em condições fixadas na regulamentação  da presente  Lei.  ” (BRASIL,

1964, p. 8)

Sendo assim, o Regulamento Interno de Serviços Gerais estabelece que “nos casos em

que a causa da incapacidade B2 (recuperação em mais de um ano) for comprovadamente

preexistente  à  data  de incorporação,  aplicar-se-á a anulação da incorporação.  ” (BRASIL,

2012b, p 2), já nos casos de incapacidade B1 (recuperação em menos de um ano) na hipótese

do “acidente  ou  doença,  moléstia  ou  enfermidade,  sem relação  de  causa  e  efeito  com o

serviço” (BRASIL,1980, p 35) o militar temporário será licenciado. (BRASIL, 2012b) 

Ao analisar a Normas Técnicas Sobre Perícias Médicas no Exército (NTPMEx) constata-

se que os pareceres de incapacidade laborativa emitidos em inspeção de saúde por ocasião do 

licenciamento de militares temporários, que servirão de base para a solicitação judicial de 

reintegração, são baseados somente na possibilidade ou não de recuperação e no tempo 

estimado de recuperação. (BRASIL, 2017b) 

Já  os  pareceres  de  incapacidade  laborativa  no  Instituto  Nacional  do  Seguro  Social,

previstos no Manual Técnico de Perícias Medidas Previdenciária, possuem outros parâmetros,

como  o Grau  da  Incapacidade  Laborativa,  que  pode  ser  parcial;  ou  total;  Duração  da

Incapacidade Laborativa, que pode ser temporária: ou indefinida; e Incapacidade Laborativa e

Desempenho Profissional, que pode ser uni profissional, multiprofissional e omniprofissional.

(BRASIL, 2017)

Dessa forma, verificamos outro fator interno, pois podemos perceber que a análise sobre

a  situação  da  incapacidade  é  melhor  elucidada  pelo  sistema  do  INSS,  porque  reduz  a

possibilidade  de  algum  equívoco  na  tomada  das  decisões  judiciais,  oferecendo  maior

detalhamento sobre o indivíduo.

2.1.2 Fatores externos

Os fatores externos são fruto do ambiente externo que atuam sobre a organização nos

seguintes  campos:  “tecnológico,  sociocultural,  econômico,  políticas  e  internacionais”

(VICENZI, 2018, p 92)

Um  fator  externo  importante  observado  é  o  surgimento  de  escritórios  de  advocacia

especializados em ações de reintegração,  como vemos no gráfico 69,92% dos casos estão

concentrados em 4 (quatro) advogados. (3ª REGIÃO MILITAR, 2017)



Gráfico 4 - Relação dos principais Advogados que atuam em causas de reintegração na 11ª
RM

Fonte: Sistema de Gestão de Reintegrados

Um outro fator externo a ser analisado é o ambiente econômico do país, relacionado a

geração de empregos formais. Verifica-se o crescimento de aproximadamente 4% no número

de reintegrações no período entre 2014 e 2018, quando do início do decréscimo de empregos

de carteira assinada, conforme os podemos analisar nos gráficos abaixo:

Gráfico 5- Percentual de reintegrações por ano

    Fonte: Sistema de Gestão de Reintegrados



Gráfico 6 - Emprego privado com carteira assinada por ano

3.1 Fundamentos argumentativos dos processos judiciais

Para entender a argumentação jurídica relacionada a reintegração é importante entender

as  situações  que  envolvem  a  reforma  e  o  licenciamento  de  militares  temporários  com

problemas de saúde a luz da legislação atual, que foi modificada pela Lei Nº 13.954, de 16 de

Dezembro  de  2019,  bem como antes  da  referida  legislação,  visto  que  nosso  universo  de

militares reintegrados na 11ª RM inicia-se em 2002. (3ª REGIÃO MILITAR, 2017)

A Lei  Nº 13.954,  de 16 de  Dezembro de  2019 estabeleceu  novos parâmetros  para  a

reforma de militares temporários com problemas de saúde:  

“Art. 106. A reforma será aplicada ao militar que:

II-A. se temporário:

a) for julgado inválido;

b) for julgado incapaz, definitivamente, para o serviço ativo das Forças Armadas,

quando enquadrado no disposto nos incisos I e II do caput do art. 108 desta Lei”

(BRASIL, 2019a, p. 7)

Cabe então  descrever  abaixo o disposto  no Art.  108 dos  Estatuto  dos  Militares  para

melhor compreensão:

“Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: 

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; 

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou

enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; 

III - acidente em serviço; 



IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de

causa e efeito a condições inerentes ao serviço;

V  -  tuberculose  ativa,  alienação  mental,  esclerose  múltipla,  neoplasia  maligna,

cegueira,  lepra,  paralisia  irreversível  e  incapacitante,  cardiopatia  grave,  mal  de

Parkinson,  pênfigo,  espondiloartrose  anquilosante,  nefropatia  grave  e  outras

moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito

com o serviço” (BRASIL, 1980, p. 34 e 35)

Nas demais situações, o militar temporário incapaz por problema de saúde, não inválido,

será  licenciado  (BRASIL,1980),  porém  enquadrado  no  caso  de  encostamento  para

tratamentoo de saúde, conforme previsto no Decreto nº 57.654, de 20 de janeiro de 1966

(RLSM):

"CAPÍTULO II

Dos Conceitos e Definições

14) encostamento (ou depósito)  -  Ato de manutenção  do convocado,  voluntário,

reservista, desincorporado, insubmisso ou desertor na Organização Militar, para fins

específicos, declarados no ato (alimentação, pousada, justiça etc.). [...]

Art.  149.  As  praças  que  se  encontrarem  baixadas  a  enfermaria  ou  hospital,  ao

término do tempo de serviço,  serão  inspecionadas de saúde,  e mesmo depois de

licenciadas, desincorporadas, desligadas ou reformadas, continuarão em tratamento,

até a efetivação da alta, por restabelecimento ou a pedido. Podem ser encaminhadas

a  organização  hospitalar  civil,  mediante  entendimentos  prévios  por  parte  da

autoridade militar.” (BRASIL,1966, p. 2 e 34 )

Entretanto, antes da vigência da Lei Nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, a legislação

não fazia distinção entre militares temporários e de carreira, usando somente o termos militar

da ativa, como podemos ver abaixo:

“Art. 109. O militar da ativa julgado incapaz definitivamente por um dos motivos

constantes dos itens I, II, III, IV e V do artigo anterior será reformado com qualquer

tempo de serviço. ” (BRASIL,1980, p. 35)

Assim  conforme  mencionado  no  livro Direito  Administrativo  Militar  na  Visão  dos

Tribunais, o  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  havia  firmado  jurisprudência  que  o  militar

temporário  incapaz  definitivamente  para  serviço,  em  acidente  em  serviço,  tem  direito  a

reforma no posto que ocupava conforme Art. 109 do Estatuto dos Militares. (SILVA, 2013)

Percebe-se que a única forma de licenciamento de militar temporário com problema de

saúde, antes da Lei Nº 13.954, de 16 de Dezembro de 2019, seria por moléstia sem nexo



causal com a atividade militar, conforme descrito no inciso VI do Art. 108 do Estatuto dos

militares. (BRASIL,1980) 

Isto  posto,  é  possível  identificar  a  fundamentação  argumentativa  apresentada  ao

judiciário, pelos escritórios especializados, para a reintegração judicial de militar temporário

incapaz para o serviço militar, não inválido.

A  primeira  situação  a  ser  analisada  é  quando  o  militar  foi  licenciado  incapaz

temporariamente, mesmo a causa da incapacidade estando enquadrada em uma das hipóteses

elencadas nos incisos I a V do art. 108 da Lei nº 6.880/80. (BRASIL,1980)

Nessa situação apresentada a fundamentação baseia-se nas premissas do inciso I do art.

429 do Regulamento Interno dos Serviços Gerais - (RISG) (EXÉRCITO, 2003) e inciso I do

art. 82 do Estatuto dos Militares (BRASIL, 1980), que preveem a que o militar nessa situação

deve ser agregado, vejamos abaixo a argumentação jurídica:

“Há  situações  em  que  a  decretação  da  incapacidade  definitiva  é  precedida  de

incapacidade temporária,  e caso ultrapassado 1 (um) ano contínuo de tratamento,

sem  melhora  significativa  no  quadro  clínico  do  militar,  sendo  julgado  incapaz

temporariamente,  será  obrigatória  a  agregação,  na  condição  de adido” (VIEIRA,

2009, p 285)

“Foi  requerida  antecipação  de  tutela,  a  fim  de  que  o  militar  fosse  reintegrado

imediatamente na condição de agregado, conforme previsão contida no inciso I do

art. 82, tendo o magistrado deferido a tutela (processo nº 2009.83.00.001820-2 – 21ª

Vara Federal de Pernambuco) ” (VIEIRA, 2009, p 292)

Uma outra situação a ser verificada é quando o militar foi licenciado Apto ou incapaz

temporariamente, sendo a causa da incapacidade enquadrada na hipótese elencada no inciso

VI  do  art.  108 da  Lei  nº  6.880/80.  (BRASIL,1980),  ou  seja,  não  existe  comprovação  de

relação de causa e efeito com o serviço.

Aqui vemos algumas linhas argumentativas diferentes, uma linha de pensamento trabalha

com duas premissas, como podemos ver:

“a) o militar ingressa nas Forças Armadas em perfeitas condições de saúde, haja

vista que os prévios exames médicos e físicos são muito rigorosos e

 b) o militar é  militar em tempo integral, conforme conclusão do art. 5º da Lei

6.880/80” (VIEIRA, 2009, p 306)

A referida linha de raciocínio pode ser resumida conforme se segue: 

“o que quero dizer é que a doença, moléstia ou enfermidade adquirida pelo militar

pode não estar vinculada diretamente a sua atividade laboral (ex.: banda de música

militar), mas pode ser inerente às condições peculiaridades da vida militar, por isso,



entendo que o inciso VI somente é aplicável em relação ao acidente fora do

serviço. ” (VIEIRA, 2009, p 308)

Outra linha de raciocínio, levantada em juízo, ignora o fato de não haver amparo para a

reforma, focando somente na reintegração:

“Assim, a exclusão do militar antes da conclusão do tratamento médico, sem a saúde

recuperada e amparo financeiro, torna sua inserção no mercado formal de trabalho

improvável, além de que muitas doenças ou lesões incapacitantes poderiam ter seu

agravamento  evitado  se  a  Administração  Militar  oportunizasse  um  tratamento

médico efetivo no tempo necessário, evitando-se, inclusive, a reforma de cidadãos

jovens” (SILVA, 2018, p.1).

Essa linha argumentativa também se contrapõe a defesa feita pela AGU, como se segue: 

“A Advocacia-Geral  da União tem argumentado na defesa em processos judiciais

dessa natureza que embora o militar seja excluído, a ele é garantida a continuidade

do tratamento médico, o que na prática, torna-se inviável, pois o ex-militar sem a

percepção  do soldo (salário)  não tem condições  de arcar  com as  despesas  desse

tratamento,  por  exemplo:  despesas  com transporte,  medicamento  e alimentação”.

(SILVA, 2018, p. 1)

Nessa linha de pensamento, existe ainda os mais garantista, que baseiam-se na existência

de um problema de saúde comprovado por perícia judicial, ignorando as causas e mesmo os

efeitos decorrentes da moléstia previstas em lei, como vemos: 

“se a inspeção de saúde do exército afirmar que não há nexo de causalidade entre

acidente e o serviço militar, mesmo assim o autor pode comprovar judicialmente,

através de perícia médica, sua incapacidade temporária pleiteando a nulidade do ato

de licenciamento, bem como sua reintegração ao serviço militar. ” (NUNES, 2016,

p. 1)

“o  licenciamento  do  militar,  na  condição  de  encostado  para  fins  de  tratamento

médico, sem o pagamento da remuneração que garantia sua subsistência,  viola a

ideia de  seguro social,  agredindo o direito  à  previdência  social,  que consiste  no

custeamento pelo Estado daquele vinculado ao sistema, quando da superveniência

da incapacidade. ” (NUNES, 2016, p. 1)

4.1 A gestão de reintegrados judiciais pela 11ª RM 

Como vimos anteriormente, cabe as RM realizar a coordenação e a orientação das ações

de gestão de militares e ex-militares em tratamento de saúde. (BRASIL, 2012b, p 3)



Na ARH o cuidado com a saúde dos colaboradores tem ganhado relevância por diversos

aspectos como podemos ver abaixo:

“Os programas de saúde começaram a atrair a atenção, pois as consequências de

programas inadequados são perfeitamente mensuráveis: aumento de pagamentos de

indenizações, aumento de afastamentos por doença, aumento dos custos de seguros,

aumento do absenteísmo e da rotatividade, baixa produtividade e baixa qualidade,

além de pressões sindicais.” (CHIAVENATO, 2014, p 404)

Dessa forma, cabe destacar algumas medidas que forma implementadas no âmbito da 11ª

RM, na gestão dos reintegrados judiciais.

A primeira medida nesse sentido foi modificação na Inspeção de Saúde para a seleção de

Oficiais  e  Sargentos  temporários  a  partir  do  edital  de  2016,  inserindo  exames  médicos

obrigatórios, com o objetivo de detectar doenças ortopédicas no ato da admissão. Prática essa

aprimorada  ao  longo  dos  anos,  que  além  de  melhorar  a  seleção,  possibilita  verificar  a

posterior a preexistência de doenças, assim descrito no Edital: 

“6 - ETAPA III

6.1 - Inspeção de Saúde

[...]

6.5 - Somente os candidatos selecionados para a Etapa III, deverão apresentar os re-
sultados dos exames abaixo relacionados, cuja realização será de sua responsabilida-
de e ônus, todos datados de, no máximo, até 01 (um) mês de antecedência do dia
previsto para a Inspeção de Saúde:
[...]
6.5.18 - Radiografia de coluna cervical, torácica e lombar com laudo e ângulos; ”

(BRASIL, 2016, p 18)

Outro ato diretamente relacionado a gestão de reintegrados foi a criação, no ano de 2017,

por  parte  do  Comando  Militar  do  Planalto  (CMP),  da  “Cartilha  de  adidos  e  agregados

decorrentes de problemas de saúde”, estabelecendo normas e procedimentos a serem seguidos

na gestão de militares com problemas de saúde, a serem coordenadas pela 11ª RM. (BRASIL,

2017)

Sobre a referida cartilha cabe destacar duas ações assertivas que se consolidaram como

medidas efetivas no controle sanitário de militares reintegrados: a designação de “padrinhos”

e as apresentações semanais dos reintegrados nas OM.

“ 9) Escalar um "padrinho" para cada militar reintegrado, ou seja, um oficial ou gra-
duado para acompanhar as medidas administrativas e sanar possíveis entraves buro-
cráticos de maneira a possibilitar a regularidade no comparecimento do militar às
consultas médicas, sessões de fisioterapia e exames, garantindo a eficácia do trata-
mento médico;
10) Receber as apresentações SEMANAIS dos militares reintegrados, fazendo com
o que assinem o respectivo livro de apresentações e sejam encaminhados para apre-



sentar-se ao Cmt SU, ao "padrinho" e, por fim, à Seção de Saúde” (BRASIL, 2017,
p 12)

Fruto dessa primeira iniciativa do CMP, foi publicada no ano 2018 a Portaria n° 18.169 -

11ª  RM  -  Considerações  sobre  reintegrados  e  encostados  judicialmente  com  direito  a

tratamento médico, revogada após a publicação, Portaria nº 19.003-11ª RM, de 21 de Janeiro

de 2019 – Cmt 11ª RM – Considerações sobre reintegrados e encostados judicialmente com

direito a tratamento médico. (BRASIL, 2019b)

A  Portaria  nº  19.003-11ª  RM,  de  21  de  Janeiro  de  2019,  apresenta  alguns

aperfeiçoamentos na gestão de saúde, principalmente estabelecendo prazos para a confecção

de  relatórios  de  situação,  para  a  solicitação  de  parecer  de  especialista,  bem  como

estabelecendo  o  “plano  de  tratamento”  como  documento  base  da  gestão  de  saúde  do

reintegrado. (BRASIL, 2019b)

Em  consonância com essa Portaria, foi publicado pelo Departamento Geral de Pessoal

(DGP), também no ano de 2019, uma CARTILHA DE ORIENTAÇÃO (Padronização de

procedimentos  dispensados  a  Militares  ou  ex-militares  Adidos,  Agregados,  Reintegrados,

Encostados e Incapazes por motivo de saúde), aperfeiçoando os aspectos jurídicos a serem

observados  e  dirimindo  as  principais  dúvidas  sobre  procedimentos  e  condutas  legais.

(BRASIL, 2019d) 

Nesse contexto,  a 11ª RM realizou em 26 NOV 19 o Simpósio de gerenciamento de

Reintegrados,  Adidos  e  Encostados  para  tratamento  de  saúde  com  a  participação  dos

Cmdo/GU/OMDS  vinculadas  ao  CMP,  e  OM  QGEx,  de  seus  Cmt  e  suas  Assessorias

Jurídicas e o pessoal de 1ª Seção, conforme Ordem de Serviço nº 017-Seç Instr Op, de 11

NOV 19. (BRASIL, 2019c)

Dentre outros objetivos, o seminário teve a finalidade de discutir o tema e padronizar

procedimentos  abordando  o  assunto  sob  o  aspecto  jurídico,  de  saúde,  administrativo  e

administração de pessoal e a implementação do Sistema de Gestão de Reintegrados (SGR),

por meio da plataforma http://sistemas.3rm.eb.mil.br/ pela EBNET. (3ª REGIÃO MILITAR,

2017)

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Administração de Recursos Humanos, no âmbito da 11ª RM, relacionado a militares

temporários  que  buscam  reintegração  judicial  cresce  de  importância  ao  analisarmos  não

somente o custo salário mensal de R$ 1.333.125,25, mas os diversos custos administrativos,



envolvendo  gestores  de  pessoal,  assessores  jurídicos  e  o  sistema de  saúde,  além de  seus

reflexos para o ambiente das organizações militares. 

Os  fatores  internos  relacionados  as  normatizações  do  sistema  de  saúde  do  Exército,

associados aos fatores externos relacionados surgimento de um nicho de mercado para os

advogados e a situação do trabalho formal no país, dentre outros, explica a média de idade na

reintegração  de  24  anos  a  36  anos,  dependendo  do  posto  ou  graduação.  (3ª  REGIÃO

MILITAR, 2017)

Outro  aspecto  preponderante  para  essa  média  de  idade  baixa  é  a  argumentação  da

advocacia  especializada  baseada  em  sofismas,  que  qualquer  incapacidade  temporária

adquirida durante a atividade militar  é de responsabilidade da união,  e que o militar  com

incapacidade  temporária  não  tem  capacidade  de  realocação  no  mercado  de  trabalho,

precisando então ficar às expensas do estado até sua reabilitação.

Dessa forma, cresce de importância as ações assertivas realizadas pela 11ª RM em busca

de proporcionar atendimento médico aos que realmente necessitam, a fim de retornarem a

mercado de trabalho, bem como no combate a reintegração como um meio de fraudar o erário,

por parte de ex-militares que teriam plenas condições de inserção no mercado de trabalho,

mas recorrem a esse subterfúgio como forma de aquisição de um benefício indevido. 

Por meio da análise dos dados do SGR verifica-se que, do ano de 2017 até setembro de

2020, ocorreu a redução em 54,2% de novos casos de reintegração judicial  e também, 63

(sessenta e três) militares deixaram a condição de reintegrados judiciais desde a implantação

do SGR em 2019, o que comprova que as  ações  adotadas  pela  11ª  RM tem apresentado

resultados favoráveis.

Diante  do  exposto  podemos  concluir  que,  apesar  de  ser  um  assunto  extremamente

complexo por  envolver  aspectos  jurídicos,  sanitários  e  gestão  de pessoas,  a  11ª  RM tem

adotado  ações  efetivas  na  gestão  de  reintegrados  judiciais,  porém  existem,  ainda,

oportunidades de melhoria  que podem ser implementadas,  com a finalidade de mitigar  os

fatores internos e externos apresentados, assim como para melhor subsidiar a defesa da união.
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