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ORIENTAÇÃO TÉCNICA CGM nº 005/2016 

Orienta os órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal a 
respeito das licenças médicas de 
servidores com manutenção de labor em 
outros órgãos ou empresas.  

A Controladoria-Geral do Município, com fulcro no que estabelece Lei Complementar 

nº 142/2013 e o Decreto Municipal n° 89/2013, orienta os órgãos/entidades da 

Administração Direta e Indireta do Município, quanto às licenças médicas de servidores 

com manutenção de labor em outros órgãos/entidades, publico ou privadas, 

considerando: 

→ o disposto na Lei Complementar nº 05/2005 (art. 38 e 39); Lei n° 2.160/1990 – 

Estatuto dos Servidores (art. 187 a 190); Decreto Municipal nº 9.668/97; 

→ as denúncias e apurações, de forma reiterada, acerca de servidores que estão de 

licença médica no Município de Contagem e que porém, executam regular labor 

em outros órgãos públicos ou empresas privadas;  

→ a importância de propiciar aos gestores públicos, de forma sintetizada e objetiva, 

orientações acerca dos efeitos jurídicos dos afastamentos em decorrência de 

licença médica. 

1. DA LICENÇA MÉDICA 

Nos termos da Instrução de Trabalho1 da Secretaria Municipal de Administração – 

SEAD, licença médica é um benefício assegurado pelo Estatuto dos Servidores – Lei nº 

2.160/1990 e pelo Decreto nº 9.668/1997, concedido ao servidor que por doença ou 

acidente do trabalho forem considerados incapacitados temporariamente para as 

atividades laborais, mediante inspeção médica pericial. 

Cite-se que, de forma recorrente, há denúncias e apurações acerca de servidores que 
                                                 
1 http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/arquivos/administracao_gestao_pessoas/lm_fluxo.pdf 
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estão de licença médica no Município de Contagem, mas que executam labor 

regularmente em outras instituições públicas ou privadas. 

Nesse sentido, tem-se que os Tribunais Superiores2 vêm exortando o seguinte 

entendimento: 

(...) comprovada a alegada justa causa aplicada pela 
empregadora, tendo em vista a configuração de ato de 
improbidade, na forma da alínea "a" do art. 482 da CLT, 
manteve a dispensa por justo motivo, julgando improcedentes os 
pedidos formulados pelo reclamante em razão da dispensa 
imotivada. 

(...) afirma que o trabalho realizado na prefeitura, quando 
apresentava atestados médicos junto a reclamada, é justificado 
na medida em que, na reclamada, pela condição de saúde, não 
estava apto ao trabalho a ser realizado, uma vez que este 
demandava esforço físico, enquanto que na prefeitura, exercendo 
a função de guarda, sem se submeter a qualquer esforço físico 
poderia realizá-lo 

Segundo o escólio de Alice Monteiro de Barros in: Curso do 
Direito do Trabalho, 7ª Ed. São Paulo: LTr, 2011, pg.702: "A 
justa causa é uma circunstância peculiar ao pacto laboral. Ela 
consiste na prática de ato doloso ou culposamente grave por uma 
das partes e pode ser o motivo determinante da resolução do 
contrato." 

A conduta do reclamante em apresentar atestados médicos em 
apenas um dos empregos, não é justificada em razão das 
diferenças de atividades por ele exercida, uma vez que a sua 
incapacidade, na condição de doente, deve ser vista para o 
exercício do labor e não da função por ele exercida. 

(...) por diversas vezes adquiriu doença que o incapacitou apenas 
para trabalhar na reclamada, mantendo-se capaz sempre de 
exercer sua função na prefeitura. 

Nesse contexto, assim como o juízo de origem, tenho que a 
apresentação de atestados médicos em apenas uma de suas 
empregadoras, no caso, a reclamada, rompe o grau de 
confiabilidade mantida entre as partes, ensejando a aplicação da 
justa causa, por não ser justificado o ato praticado pelo 
reclamante. 

                                                 
2 Tribunal regional do trabalho da 23ª região - PROCESSO nº 0003792-32.2013.5.23.0101 (RO) 
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Cumpre ainda citar que a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST, no 

Processo de Recurso de Revista RR-677-90.2011.5.12.0032, restabeleceu a pena de 

dispensa por justa causa aplicada a um trabalhador que apresentou atestado médico em 

um emprego e prestou serviços em outro no mesmo período. A Turma entendeu que 

houve quebra de confiança na relação contratual: 

RECURSO DE REVISTA. 1. DISPENSA POR JUSTA CAUSA. 
QUEBRA DA FIDÚCIA DEPOSITADA NA RELAÇÃO 
CONTRATUAL. 1.1. Incontroverso, nos autos, que o reclamante 
apresentou atestado médico junto à reclamada, no qual consta o 
acometimento de “dor lombar baixa” (CID M 54-5), sendo que, 
no mesmo período, laborou como gari para a segunda 
empregadora. 1.2. Vê-se, a toda evidência, que sobejam 
elementos da prática de falta grave, o que desaconselha a 
reversão pretendida. 
(...) 

o comportamento contraditório do obreiro implica quebra de 
fidúcia e justifica a punição, inclusive, a fim de evitar a repetição 
do comportamento com os demais empregados. 
(...) 

A conduta do reclamante, nos moldes em que delineada pela 
Corte de origem, autoriza o enquadramento no art. 482, “a”, da 
CLT. 

Tem-se, pois, que apresentar atestados médicos em apenas um dos empregos, não é 

justificável em razão das diferenças de atividades exercidas, uma vez que a 

incapacidade, na condição de doente, deve ser vista para o exercício do labor e não da 

função por ele exercida. 

2. READEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIDOR  

Readaptação Funcional ou Readequação de Função é a atribuição de atividades 

compatíveis com a capacidade física ou psíquica do servidor, que dependerá sempre de 

exame médico-pericial. No Município de Contagem a Lei nº 3.018, de 06 de março de 

1998, que alterava a Lei n° 2.160, de 20 de dezembro de 1990, instituiu a readaptação, 

todavia, foi declarada inconstitucional no Processo nº 1322411-13.2000.8.13.0000 
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TJMG.  

Inobstante, tem-se que a Lei Federal n° 8.112/90, que serviu de modelo normativo para 

o Estatuto dos Servidores de Contagem, dispõe sobre a readaptação como forma lícita 

de provimento derivado, nos seguintes temos:  

 Art. 8°  São formas de provimento de cargo público: 
  V - readaptação; 
 (...) 

Da Readaptação 

Art. 24.  Readaptação é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que 
tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em 
inspeção médica. 

§ 1°  Se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando 
será aposentado. 

 § 2° A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, 
respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e 
equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de 
cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, 
até a ocorrência de vaga.  
(...) 

Art. 188.  A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a 
partir da data da publicação do respectivo ato. 

 § 1º  A aposentadoria por invalidez será precedida de licença 
para tratamento de saúde, por período não excedente a 24 (vinte 
e quatro) meses. 
§ 2º  Expirado o período de licença e não estando em condições 
de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será 
aposentado. 

Nesse sentido, eis que a Reabilitação Profissional é a assistência educativa ou 

reeducativa e de adaptação ou readaptação profissional, instituída sob a denominação 

genérica de habilitação e reabilitação profissional, visando proporcionar aos 

beneficiários incapacitados parcial ou totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, 

independente de carência, e às “pessoas portadoras de deficiência”, os meios indicados 

para o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em que vivem. 
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A título de exemplo de normatização da readequação, a cidade de São Paulo3 elaborou o 

Manual de Readaptação, Restrição Funcional e Reabilitação Profissional4 com o 

objetivo de tornar o indivíduo apto a retornar às atividades profissionais, 

proporcionando meios de adaptação à(s) função(ões) compatível(eis) com suas 

limitações.  

Para tanto, é realizada a Avaliação do Potencial Laborativa com vistas à definição da 

real capacidade de retorno de segurados ao trabalho, considerando os seguintes 

aspectos: perdas funcionais; funções que se mantiveram conservadas; potencialidades e 

prognósticos para o retorno ao trabalho; habilidades e aptidões; potencial para 

aprendizagem; experiências profissionais e situação empregatícia; nível de escolaridade; 

faixa etária e mercado de trabalho.  

Como boa prática, também merece destaque a Instrução Normativa5 nº 001/2008 do 

Município de Uberaba, que estabelece regras para o procedimento de Readaptação 

Funcional do servidor público.  

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal - STF6 assim se posiciona sobre o 

aproveitamento lícito de servidores públicos em cargos de carreiras diversas:  

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROBLEMAS 
ORTOPÉDICOS. READAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INADMISSIBILIDADE. 1. 
É inadmissível falar-se em aposentadoria por invalidez, quando 
possível a readaptação do servidor. 2. APELAÇÃO 
DESPROVIDA” 
____________________________________________ 

                                                 
3 LEI Nº 8.989, DE 29 DE OUTUBRO DE 1979 Seção XI Da readaptação  
Art. 39 - Readaptação é a atribuição de encargos mais compatíveis com a capacidade física ou psíquica do 
funcionário e dependerá sempre de exame médico.  
Art. 40 - A readaptação não acarretará diminuição nem aumento de vencimento.  
Art. 41 - As normas inerentes ao sistema de readaptação funcional, inclusive as de caracterização, serão 
objeto de regulamentação específica. 
4http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/cgp/GEDEO/manual%20de%20reabilita
cao.pdf 
5 http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/administracao/arquivos/IN_readaptacao.pdf 
6 Recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, alínea a, da Constituição da República, 
contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 16 de junho de 2009. Ministra 
Carmen Lúcia.  
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A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 
656.166 SÃO PAULO RELATORA : MIN. CÁRMEN LÚCIA 
AGTE.( S ) : MUNICÍPIO DE MAGDA ADV.( A / S ) : JOSÉ 
AUGUSTO ALEGRIA AGDO.( A / S ) : MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DE SÃO PAULO PROC.( A / S)(ES ) : 
PROCURADOR -GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

(…) 7. Ademais, pela jurisprudência do Supremo Tribunal, o 
aproveitamento lícito de servidores públicos em cargos de 
carreiras diversas daquelas nas quais ingressaram por concurso 
público pressupõe a similitude de atribuições, remuneração e 
grau de escolaridade. 

Esta também é a linha de pensamento adotada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

– TJMG, senão vejamos: 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO 
FUNCIONAL. POSSIBILIDADE NUM ÚNICO CARGO. 
INABILITAÇÃO PARA O SEU EXERCÍCIO. INSTAURAÇÃO DE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUPRESSÃO 
DE VENCIMENTOS. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSÃO 
DA SEGURANÇA. O Estatuto dos Servidores do Município de 
São José da Barra prevê que constatada a incapacidade física ou 
mental do servidor para o exercício do cargo no qual investido 
deverá a Administração proceder à sua readaptação em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação 
verificada em inspeção médica, respeitando a habilitação 
exigida, o nível de escolaridade e a equivalência de vencimentos 
e, na hipótese de ausência de cargo vago, garantir o exercício de 
suas atribuições como excedente até o surgimento da vaga. O 
indeferimento da readaptação não pode se justificar na 
inabilitação do servidor para o exercício do único cargo 
existente na estrutura da Administração que poderia ser 
readaptado, pois o Estatuto dos Servidores Públicos apenas 
prevê que a readaptação será feita em cargo compatível com as 
limitações e que, em caso de inexistir cargo vago, passará a 
exercer as atribuições referentes ao cargo vago na condição de 
excedente até o surgimento de vaga. Nesse sentido, afigura-se 
ilegal o ato praticado pela autoridade coatora de instaurar 
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Processo Administrativo em desfavor do impetrante, suprimindo-
lhe inclusive o direito de receber sua remuneração assegurada 
constitucionalmente sob a justificativa de quedou-se inerte 
quanto à determinação de apresentar a habilitação necessária 
para o exercício do cargo que entendeu poderia ser readaptado 
ou de providenciar os atos necessários à sua aposentadoria, até 
mesmo porque a aposentadoria é a última opção que o servidor 
possui e só será a ele imposta caso esgotadas todas as tentativas 
de readaptações funcionais.  (TJMG -  Ap Cível/Reex Necessário 
 1.0019.14.000852-5/004, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes 
Rodrigues , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2016, 
publicação da súmula em 02/03/2016) 

Partindo do teor da norma em questão, identifica-se os pressupostos para a ocorrência 

da readaptação, sem os quais há de se reconhecer como única alternativa ao servidor 

considerado incapaz para o exercício das atribuições de seu cargo a inativação por 

invalidez, que podem ser assim enumerados: 

a) cargo de atribuições afins: a Lei ao se referir a atribuições afins, impõe aos 

Entes Federados que promova a readaptação em cargo cujas atribuições legais 

sejam semelhantes àquelas definidas na norma para o cargo ocupado pelo 

servidor incapacitado. Portanto, deve haver compatibilidade entre as atividades 

exercidas pelo servidor em razão do concurso que prestou e as alusivas ao cargo 

em que será readaptado. 

b) nível de escolaridade: no serviço público os cargos tem, legalmente 

estabelecidos, requisitos de escolaridade para sua ocupação, então não se admite 

que um servidor, venha a exercer atribuições de cargo que possua nível de 

escolaridade superior ou inferior ao seu. 

c)  equivalência de remunerações: a concretização da readaptação pressupõe que 

o cargo em cujas funções o servidor será readaptado deve contar com 

equivalência da remuneração paga àquele para o qual foi reconhecida sua 

incapacidade. 

É por isso que, a título de exemplo, caso não haja equivalência de remunerações, tem-se 
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a impossibilidade de readaptação ainda que o servidor tenha condições de saúde de 

exercer outras atividades, pois não basta que esteja presente a capacidade laboral parcial 

para a sua concretização, sendo obrigatório, também, a observância das exigências 

impostas pela Lei. 

 

A SÚMULA 685 do STF assim dispõe:  

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie 
ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso 
público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a 
carreira na qual anteriormente investido. 

Veja-se que 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.  

Diante do exposto, tendo em vista que no Município de Contagem não há norma que 

discipline a readaptação, cabe aos gestores a adoção das medidas necessárias para 

normatização deste instituto no município, observadas as questões jurídicas que deram 

ensejo à declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 3.018/1998, conforme citado 

anteriormente. 

 3. ORIENTAÇÃO 

Conforme exposto, os tribunais vêm assentando o entendimento de que a conduta de 

apresentar atestados médicos em apenas um dos empregos, não é justificada em razão 

das diferenças de atividades por ele exercida, uma vez que a sua incapacidade, na 

condição de doente, deve ser vista para o exercício do labor e não da função por ele 

exercida. 

Desta feita os casos em que esta prática ocorrer na administração, excetuados os casos 

de readaptação, deverão ser encaminhados à Corregedoria-Geral para conhecimento e 
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adoção das medidas disciplinares cabíveis, nos termos da Lei n° 2.160/1990.  

Compete aos gestores a adoção das medidas necessárias para normatização do instituto 

da readaptação no município, observadas as questões jurídicas que deram ensejo à 

declaração de inconstitucionalidade da Lei n° 3.018/1998. 

Palácio do Registro, em Contagem, 23 de agosto de 2016. 

  

 
 

Nicolle Ferreira Bleme 
Controladoria-Geral do Município 

 
 
 
 

Vanderlei Daniel da Silva  
Controlador-Geral do Município 


