
OFÍCIO-CIRCULAR Nº 37, DE 16 DE AGOSTO DE 1996

Aos Dirigentes de Recursos Humanos dos Órgãos e Entidades do SIPEC,

Pelo Ofício nº 66, o Subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil da Presidência
República esclarece que continua em vigor o Decreto nº 83.840, de 14.08.79, que delega competência
aos Senhores Ministros de Estado, entre outras, para prática da readaptação prevista no art. 24, da lei nº
8.112/90.

Tendo em vista o exposto e a necessidade de os órgãos integrantes do Sistema de
Pessoal Civil da Administração Federal atuarem de maneira uniforme, recomendo a V.Sa seja
observada a seguinte orientação, a respeito do assunto.

A unidade de pessoal do órgão ou entidade a que o servidor pertencer deverá verificar
preliminarmente se a limitação da capacidade física ou mental não obsta o desempenho de pelo menos
70% de parcela das atribuições pertinentes ao respectivo cargo, não obstante a impossibilidade fática
do seu exercício pleno.

As limitações da capacidade serão consignadas em laudo de junta composta de três
médicos.

A readaptação far-se-á:

I - mediante o provimento de cargo cujas limitações da capacidade física ou mental não
obstem o desempenho de suas atribuições;

II- o provimento deverá ser feito em cargo do mesmo nível, classe e padrão e que tenha
a mesma carga horária do anteriormente ocupado;

III - com observância dos requisitos de escolaridade e habilitação profissional, exigidos
para o provimento do cargo objeto da readaptação.

Preliminarmente à decisão do Ministro de Estado, a unidade de pessoal do órgão
entidade a que o servidor pertencer deverá verificar se o processo está acompanhado do laudo médico,
do código do cargo a ser provido, das atribuições, dos vencimentos e das cargas horárias dos cargos,
ocupados e a serem providos, bem assim da indicação dos requisitos a que se refere o inciso III, do
item 5 deste Ofício-Circular.

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA CAPELLA.
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