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Parecer nº 061/13/PJM 

 

 

Referência: Processo Administrativo nº 396/2013  

 

Origem: Gabinete do Prefeito  

 

Assunto: Prorrogação de licença para tratamento de saúde e procedimentos dos 
serviços de inspeção médica oficial do Município em caso sub judice 

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE INSPEÇÃO 

MÉDICA OFICIAL DO MUNICÍPIO. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA 

PARA TRATAMENTO DE SAÚDE (LTS). APARENTE CONTRADIÇÃO 

ENTRE LAUDOS MÉDICOS. CASO SUB JUDICE. EFEITOS. MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS. 

1. Ação previdenciária sem trânsito em julgado ou decisão interlocutória 

desfavorável ao Município não tem o condão de interferir nos serviços de 

inspeção médica oficial do Município. 2. Na hipótese de pedido de 

prorrogação da licença para tratamento de saúde (LTS), é lícito à junta 

médica ou ao médico oficial, diante das alternativas referidas na lei de 

regência, concluir pela continuidade do afastamento, havendo 

incapacidade temporária para o trabalho. 3. A conclusão pela prorrogação 

da LTS tem de ser alicerçada no próprio exame pericial administrativo, 

admitindo-se que a junta médica ou médico oficial considere exames 

clínicos, laboratoriais e/ou radiológicos ou, ainda, laudos de outros 

profissionais da área de saúde. 4. A Administração, para fundamentar sua 

decisão de prorrogar ou não a LTS e, também, como meio para superar a 

aparente contradição entre laudos médicos, deve encaminhar à médica 

perita quesitos complementares, nos termos do rol alinhavado no corpo do 

parecer. 

1. DO BREVE RELATÓRIO  

  Para exame e parecer desta Procuradoria Jurídica Municipal (PJM), o Chefe 

do Poder Executivo, Sr. PAULO ROGÉRIO DE MENEZES PEIXOTO, remeteu o expediente 

em epígrafe, solicitando manifestação desta Procuradoria Jurídica sobre quais medidas 

administrativas adotar diante de perícia realizada pelos serviços de inspeção médica oficial 

do Município (fl. 02). 

  Segundo o despacho de fl. 91, a médica perita do Município realizou 
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inspeção em servidor público e, ao final, condicionou suas conclusões à entrega de laudo 

médico a ser produzido na instrução de ação previdenciária que tramita no Poder Judiciário, 

  Diante das circunstâncias que envolvem a perícia oficial, o Consulente 

indaga acerca das medidas a serem tomadas pela Administração. 

  O presente PA tem até aqui 95 (noventa e cinco) folhas e foi distribuído pela 

ordem ao parecerista que abaixo subscreve. 

  É o que se tem para relatar. 

2. DA ANÁLISE JURÍDICA  

  Trata-se de consulta em que a Administração, pelo Prefeito, almeja 

manifestação desta Procuradoria Jurídica relativamente à legalidade do procedimento 

adotado na perícia administrativa de fls. 85/90, com a indicação do encaminhamento 

cabível. 

  De acordo com presente PA, constato que o servidor JOSÉ CARLOS PINTO 

DE CARVALHO, ocupante do cargo de vigia municipal, encontra-se afastado do serviço 

desde 10MAI2012 por conta da concessão de licença para tratamento de saúde (LTS). 

  A certidão de assentamentos de fls. 92/95 esclarece que o servidor foi 

nomeado e empossado no cargo de provimento efetivo de motorista em 26OUT2001 e, pela 

Portaria nº 1.942/2011, sofreu readaptação, investido no cargo de vigia municipal.  

  Em data anterior à readaptação, o servidor também foi licenciado do serviço 

por logo período, havendo ainda afastamento não justificado, de forma intercalada. 

  No último encaminhamento de perícia, datado de 31JUL2013, o servidor 

requereu a prorrogação da LTS e do benefício previdenciário correspondente (fl. 85). A LTS 

original, que se pretende a novel prorrogação, foi concedida em 10MAI2012, pela Portaria 

nº 2.208/2012 (fl. 95). 

  O exame médico-pericial de fls. 86/90 afirma que JOSÉ CARLOS PINTO DE 

CARVALHO, em razão do diagnóstico, é inapto para o trabalho para mais vinte e nove dias. 

A profissional que exarou o laudo fez constar uma observação, relatando que o periciando 

“fez consulta” com médica do trabalho designada pelo Poder Judiciário, não havendo até 

aquele momento a disponibilização do laudo pericial, de modo que fica no aguardo da 
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decisão judicial.  

  A nota de observação posta no laudo revela que o exame médico-pericial, de 

certa forma, restou condicionado à (futura) decisão judicial nele ventilada. 

  Fato semelhante ocorreu no exame anterior, em que a médica perita oficial 

anotou aguardar a realização de perícia judicial. 

  O processo judicial mencionado trata-se da ação previdenciária nº 

034/1.11.0002507-0, ajuizada pelo servidor JOSÉ CARLOS PINTO DE CARVALHO em 

desfavor da municipalidade, na qual pleiteia a concessão de aposentadoria por invalidez 

permanente, alegando estar acometido por doença grave e incurável, denominada artrite 

reumatóide (CID-10 M 05.8), o que inviabilizaria realizar as atividades inerentes ao cargo de 

motorista. 

  O referido feito ainda não foi julgado até a presente data, mas o pedido de 

antecipação de tutela do autor foi negado pelo Juízo, sob o seguinte argumento: 

"Indefiro, por ora, a concessão do benefício de auxílio-doença 
porquanto o atestado médico juntado aos autos à fl.268 não é 
suficiente ao reconhecimento antecipado do direito buscado pelo 
autor, havendo necessidade de dilação probatória. Outrossim, há 
comunicação do requerido (fl.276) informando que após a realização 
de perícia por médico do trabalho, que recomendou a readaptação o 
autor para cargo ou função sem exigência de esforços físicos, 
elevação manual de cargas ou atividades com veículo e máquinas 
rodoviárias, ele foi readaptado para o cargo de motorista”.  

  Assim, consoante entendimento judicial, o autor da ação, até decisão em 

contrário, reúne condições para exercer as funções do cargo para o qual foi 

readaptado. 

  Dessa forma, a ação previdenciária nº 034/1.11.0002507-0, no estágio em 

que se encontra, não tem o condão de interferir nos serviços de inspeção médica oficial do 

Município no que se refere ao pedido de prorrogação da LTS do servidor sob perícia. 

  Sinale-se que os serviços de inspeção médica oficial são regulados pelos 

arts. 191 a 212, da Lei nº 56/2001, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores 

públicos do município de rolador, com redação dada pela Lei nº 1.096/2013. 
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  O art. 193 c/c o art. 196, da Lei nº 56/2001, prescreve que será concedida 

LTS ao servidor incapacitado para o seu trabalho, a pedido ou de ofício, com base em 

perícia médica.  

  Já o art. 199 da lei de regência estabelece que os serviços de inspeção 

médica oficial do Município, para efeitos de LTS e outros procedimentos, serão executados 

por Junta Médica Oficial, vinculada à Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social 

(SESAS) e à Secretaria Municipal da Gestão e Governo (SEGOV), havendo permissão 

para, em situações previstas nesta lei ou em Decreto, a inspeção médica ser feita por um 

médico, inclusive estranho ao quadro de pessoal da Prefeitura. 

  Segundo o caput do art. 202, da Lei nº 56/2001, o exame médico-pericial 

relativo à LTS será exarado imediatamente após o atendimento ao servidor, devendo este 

ser informado do resultado pericial no ato, salvo se forem necessários exames clínicos, 

laboratoriais e/ou radiológicos ou, ainda, laudos de profissionais da área de saúde (na 

inteligência do art. 203, §3º. Inc. I). 

  Portanto, o texto legal não condiciona o resultado do laudo médico-pericial a 

eventual apresentação de perícia judicial.  

  Nessa linha, se a junta ou médico oficial necessitar da opinião de outro 

profissional da área de saúde para subsidiar suas conclusões, poderá fazê-lo, mas antes do 

encerramento do exame pericial. No entanto, em que pese a intervenção de terceiro, a 

conclusão será sempre do(s) profissional(is) dos serviços de inspeção médica do Município. 

  Reza o teor do art. 204, da Lei nº 56/2001: 

"Art. 204. No exame médico-pericial em que o servidor solicita LTS, 
LAS ou LDP, a Junta Médica Oficial (JMO) poderá:  

I – Considerar o examinado apto para o trabalho, quando não 
verificada justificativa para o afastamento do servidor;  

II - Considerar o examinado inapto para o trabalho, pelo período de 
duração necessária à recuperação da capacidade laborativa do 
servidor, observado o art. 203 desta Lei.  

III - Se o pedido for de prorrogação do afastamento, concedê-lo por 
mais um período havendo a persistência da incapacidade temporária 
para o trabalho;  

IV – Encaminhar o servidor para o processo de aposentadoria por 
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invalidez, se verificado a incapacidade permanente do servidor;  

V – Encaminhar o servidor para readaptação de função, caso as 
limitações de saúde lhe impeçam de exercer as atribuições do cargo 
que titula, mas não a de outros cargos, observadas as exigência 
legais.  

§ 1º. Tão logo confeccionado o exame médico-pericial, o 
procedimento será encaminhado à SEGOV, para a elaboração do ato 
administrativo decorrente.  

§ 2º. A concessão de LTS, LAS ou LDP, com suas prorrogações, não 
poderá ultrapassar o período de 24 (vinte e quatro) meses. Ao final 
desse prazo, o servidor será submetido à nova inspeção médica, que 
concluirá pela volta ao serviço, pela readaptação ou pela 
aposentadoria por invalidez”.  

  Dessa forma, em se tratando de pedido de prorrogação de LTS, caso dos 

autos, a junta médica ou médico oficial poderá, entre outras opções, opinar pela concessão 

da continuidade do afastamento1, como o fez.  

  Contudo, a conclusão pela inaptidão tem de se fundar no próprio exame 

pericial realizado na via administrativa2, não havendo previsão legal ou justa causa para 

que seu resultado seja condicionado à entrega de eventual laudo judicial. 

  Há nos presentes autos administrativos, na fls. 73/74, contra-referência do 

Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador, laudo conjunto, emitido em 

08MAI2013, por equipe multidisciplinar formada por TÂNIA DAL POZZO SARTORI, médica 

do trabalho (CREMERS 14692),  PATRÍCIA FELDEN TORMA, psicóloga (CRP 07/13057) e 

LUCIANE SARTURI ANTUNES, fisioterapeuta (CREFITO /5: 17371), asseverando que o 

servidor JOSÉ CARLOS PINTO DE CARVALHO é incapaz, de forma definitiva, para 

exercer as atribuições do cargo de motorista. 

  A Administração, contudo, já havia chegado à mesma certeza em data 

anterior, procedendo à readaptação do servidor em outro cargo, a saber, o de vigia 

                                    

1 Com a LTS foi concedida em 10MAI2012, não se aplica, por ora, o teor do § 2º do art. 204, 
da Lei nº 56/2012, segundo o qual, as prorrogações, quando sucessivas, não poderão 
ultrapassar o período de vinte e quatro meses, situação em que a inspeção médica obriga-se 
a concluir pela volta ao serviço, pela readaptação ou pela aposentadoria por 
invalidez. 

2 Como visto acima, as conclusões da junta médica ou médico perito oficial podem levar em 
conta exames clínicos, laboratoriais e/ou radiológicos ou, ainda, laudos de outros profissionais 
da área de saúde. 
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municipal, conforme referido alhures. 

  Observo, ainda, preso na fl. 77, outro laudo médico, exarado por CLÁUDIO 

LUIS FRIEDRICH, médico do trabalho, CREMERS 18711, atestando que o servidor 

periciando tem restrições definitivas para exercer funções de motorista, todavia se encontra 

apto para as atividades de vigilância. 

  A contradição entre os laudos de apoio, fls. 73/74 e 77, tanto entre si como 

em relação à pericia administrativa de fls. 86, reclama elucidação, medida administrativa 

que importa ser adotada. 

  O aparente desacordo de opiniões médicas acerca do estado de saúde e 

capacidade para o trabalho do servidor somente será transposto mediante a apresentação 

de quesitos suplementares à medica perita oficial, assim clareando a conclusão do exame 

médico-pericial, o que vai permitir ao Consulente que tome a decisão mais adequada. 

  O parecerista sugere os seguintes quesitos complementares: 

  1. O servidor JOSÉ CARLOS PINTO DE CARVALHO é portador de alguma 

doença, lesão, sequela ou deficiência (indicar qual a doença e o respectivo CID)? Desde 

quando? (indique o perito a data provável). 

  2. Em caso positivo, tal doença, lesão, sequela ou deficiência incapacita o 

servidor, no momento atual, para o desenvolvimento de atividades laborativas na função de 

vigia?  

  3. A incapacidade é total (inviabilizando toda e qualquer atividade laborativa) 

ou parcial (inviabilizando apenas algumas atividades laborativas)? 

  4. Sendo a incapacidade parcial, que tipos de atividade podem ser exercidos 

pelo servidor, levando em conta o seu cargo de vigia? (exemplificar). 

  5. Quais as atividades efetivamente exercidas pelo servidor quando da 

constatação de sua incapacidade? 
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  6. A doença o impede para o exercício da atividade laborativa descrita na 

questão anterior (sua atividade habitual)? Como? 

  7. Qual a data provável de início da incapacidade?  

  8. Com que elementos o perito chegou à conclusão do quesito anterior? 

  9. A incapacidade é temporária ou permanente? 

  10. Sendo a incapacidade temporária, qual o prazo ideal para tratamento 

durante o qual o  servidor não poderia exercer suas atribuições de vigia? 

  11. Que tipo de tratamento se mostra adequado para melhorar o estado de 

saúde do servidor?  

  12. Os dados objetivos do exame clínico estão em correspondência com as 

queixas apresentadas? 

  13. Qual(is) o(s) elementos(s) utilizados(s) pelo perito para se chegar às 

conclusões acima (ex.: história da doença, atestados, exames clínicos, laboratoriais e/ou 

radiológicos, laudos de outros  profissionais da área de saúde, etc.)? 

3. DA CONCLUSÃO 

  Pelo fio do exposto, em resposta à consulta de fl. 91, sou da seguinte 

opinião: 

  a) Em sede de pedido de prorrogação de licença para tratamento de saúde 

(LTS), a junta médica ou médico oficial poderá, entre outras opções, concluir pela 

continuidade do afastamento; 

  b) A conclusão pela prorrogação da LTS tem de se fundar no próprio exame 

pericial realizado na via administrativa, admitindo-se que a junta médica ou médico oficial 

requisite e leve em conta exames clínicos, laboratoriais e/ou radiológicos ou, ainda, laudos 

de outros profissionais da área de saúde, não havendo justa causa para que o resultado 

seja condicionado à entrega de eventual laudo pericial produzido nos autos de ação 
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previdenciária ajuizada pelo servidor periciado; 

  c) O Consulente, como medida administrativa a ser adotada para 

fundamentar sua decisão de prorrogar ou não a LTS do servidor JOSÉ CARLOS PINTO DE 

CARVALHO, e como meio para superar a aparente contradição entre os laudos de apoio, 

fls. 73/74 e 77, tanto entre si como em relação à pericia administrativa de fls. 86, deve 

encaminhar à médica responsável pelos serviços de inspeção médica oficial do Município 

quesitos complementares, podendo adotar o rol sugestivo estampado na fundamentação do 

presente parecer. 

  É o parecer, porém sob censura da autoridade superior. 

   Rolador (RS), em 27 de agosto de 2013. 

 
 
 
                         Charles Leonel Bakalarczyk 
                  Procurador do Município de Rolador 
                     OAB/RS nº 56.207 – Matrícula nº 661 
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