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Questões levantadas na reunião
com readaptados (na educação)

N

o dia 21 de agosto, realizamos reunião com
readaptados trabalhadores na educação. Foi
uma reunião muito importante e que deixou
como um dos encaminhamentos a realização de outra
(assim que possível).
Como tivemos a presença do Assessor Jurídico (Dr.
Marcos) a reunião ficou agitada, pois muitas pessoas
queriam tirar dúvidas.
Discutimos inicialmente a convocação do SINTRASEM aos trabalhadores da PMF para o dia nacional de
luta (30 de agosto) e também as eleições diretas para
diretores escolares.
O objetivo da presença do advogado foi tirar dúvidas
principalmente sobre a aposentadoria, sendo que as
principais questões levantadas foram:

Qual a caracterização da readaptação?
RESPOSTA DO DR. MARCOS: é o deslocamento da função original para outra função compatível com seu
problema de saúde além de ser um tempo destinado
ao tratamento.
De acordo com o art. 36 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais: ART. 36 READAPTAÇÃO É O
DESLOCAMENTO DO SERVIDOR PARA EXERCER ATRIBUIÇÕES AFINS PERTINENTES A OUTRO CARGO, DE GRAU DE COMPLEXIDADE,
ESPECIALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADES
COMPATÍVEIS COM A LIMITAÇÃO QUE TENHA
SOFRIDO EM SUA CAPACIDADE FÍSICA OU
MENTAL, COMPROVADA EM INSPEÇÃO POR
JUNTA MÉDICA OFICIAL.
§ 1º - SE JULGADO INCAPAZ PARA O SERVIÇO
PÚBLICO, O SERVIDOR READAPTADO SERÁ

APOSENTADO.
§ 2º - A READAPTAÇÃO NÃO ACARRETARÁ
AUMENTO OU REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO
DO SERVIDOR.
§ 3º - RECUPERADO DA SUA LIMITAÇÃO, O
SERVIDOR RETORNARÁ AO EXERCÍCIO DAS
ATRIBUIÇÕES INERENTES AO CARGO EM QUE
ESTÁ INVESTIDO.
Portanto, o que provoca a readaptação é a redução da
capacidade laborativa para o desempenho das atividades inerentes ao cargo ocupado pelo servidor público.

Como fica a aposentadoria de um professor
readaptado?
RESPOSTA: Muito embora o Município determine o
desconto do tempo de contribuição, em readaptação,
para a concessão da Aposentadoria Especial de Professor (a), já é consenso nos Tribunais que esta postura contraria a Constituição. Isto se deve ao fato do Supremo Tribunal Federal considerar que os professores
que exercem funções administrativas, como direção
de unidade de ensino, coordenação e assessoramento
pedagógico, na unidade escolar, continuam realizando
atribuições inerentes ao magistério. A Assessoria Jurídica do Sintrasem já ingressou com inúmeras ações
judiciais para garantir o direito à aposentadoria especial aos professores readaptados. O juiz da Vara da
Fazenda está determinando que o Município passe
a contar os períodos de readaptação como tempo de
contribuição dos professores e, desta forma, permitindo a aposentadoria especial, com ganho de causa para
os associados.

Como fica a aposentadoria de um trabalha- PRESENTE ARTIGO, DESDE QUE OBSERVADOS
dor do Civil (auxiliares de sala, cozinheiras, OS REQUISITOS IMPOSTOS ACIMA. (REDAÇÃO
DADA PELA LEI Nº 6871/2005)”
auxiliares de serviços gerais) readaptado?
RESPOSTA: Em princípio, estes trabalhadores não têm
a garantia de contagem especial do tempo de contribuição. Por isso, o período de readaptação não poderá
ser descontado, para os efeitos da concessão da aposentadoria dos auxiliares de sala, cozinheiras e auxiliares de serviços gerais.

Caso a incorporação não tenha ocorrido, os trabalhadores podem consultar a Assessoria Jurídica do Sintrasem para possíveis encaminhamentos judiciais.

Pode a PMF forçar o trabalhador readaptado
a se aposentar?

Uma auxiliar de sala, cozinha ou auxiliar de
serviços gerais readaptada, que esteja ganhando extensão de jornada, quando se aposentar levará esta extensão para aposentadoria?

RESPOSTA: Não é uma hipótese prevista pela legislação. A aposentadoria por invalidez decorrente da readaptação somente será possível quando ficar comprovado (mediante laudo médico) a impossibilidade de
o trabalhador recuperar-se da enfermidade adquirida.
RESPOSTA: A possibilidade de extensão da jornada de Por consequência, a incompatibilidade para atividatrabalho dos trabalhadores do Quadro Civil está re- des laborais de qualquer espécie. É o que determina o
gulada na lei nº 5.298/98: prevê que a ampliação de art. 36 do Estatuto:
6 horas para 8 horas diárias e assegurará como contraprestação, a Gratificação de 33,33% sobre o venci- ART. 36. (...)
mento, estabelecida na Lei nº 4.049/93. Posteriormen- § 1º - SE JULGADO INCAPAZ PARA O SERVIÇO
te foi revogada pela Lei nº 7.677/2008 que permitiu a PÚBLICO, O SERVIDOR READAPTADO SERÁ
incorporação na aposentadoria, a partir dos seguintes APOSENTADO.
critérios:
“§ 1º - A GRATIFICAÇÃO REFERIDA NO CAPUT
SERÁ PAGA EM RUBRICA PRÓPRIA, SENDO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIAS E SOBRE ELA INCIDIRÃO AS VANTAGENS INERENTES AO CARGO. (REDAÇÃO
DADA PELA LEI Nº 6871/2005)
§ 2º TERÃO DIREITO A INCORPORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO ANTERIOR OS SERVIDORES QUE TIVEREM RECEBENDO A GRATIFICAÇÃO REFERIDA NO CAPUT NO MOMENTO
DA APOSENTADORIA, DESDE QUE COMPROVE TER PERCEBIDO DURANTE, NO MÍNIMO,
10 (DEZ) ANOS OU TENHAM PERCEBIDO DE
FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA POR, NO
MÍNIMO, 05 (CINCO) ANOS. (REDAÇÃO DADA
PELA LEI Nº 6871/2005)
§ 3º O DISPOSTO NOS PARÁGRAFOS ANTERIORES, ESTENDE-SE AOS SERVIDORES JÁ APOSENTADOS, QUE NA ATIVIDADE PERCEBIAM
A GRATIFICAÇÃO REFERIDA NO CAPUT DO

Importa ressaltar que o julgamento da incapacidade
deverá ser atestado por laudo médico pericial, devidamente fundamentado.

Além das questões acima, é importante destacar que
se os trabalhadores quiserem tirar outras dúvidas com
o advogado deverão marcar hora (com o assessor Tom
Machado, pelo fone 3223-4149).
Encaminhamento importante: para os professores auxiliares readaptados que não receberam a gratificação
de regência de classe e para as auxiliares de sala readaptadas que não receberam a gratificação específica
das auxiliares de sala (ambas as conquistas da data-base 2013) deverão providenciar os seguintes documentos: Cadastro funcional; ficha financeira dos últimos cinco anos; e documentação de readaptação.
Para entrar com o processo marcar horário com a Assessoria Jurídica.

