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SENTENÇA

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Renato
Borges Maciel em face da União, requerendo em antecipação
de tutela que o Comandante do 34º Batalhão de Infantaria de
Foz do Iguaçu seja compelido a se abster de iniciar o processo
criminal de deserção, mantendo-o na condição de militar
agregado até o julgamento final do processo, para então ser
encaminhado à reforma.

Sustenta que se trata de militar de carreira do
exército - 2º Sargento, estando agregado para fins de reforma
em decorrência de invalidez para as atividades militares.

Discorre que embora tenha passado por duas
inspeções de saúde que o consideraram incapaz
definitivamente para o serviço militar, e encaminhado para
reforma, foi determinada nova avaliação por pessoa que não
possuía aptidão clínica, e sem critério algum, determinou seu
retorno à unidade militar para realizar tratamento médico,
sob pena de deserção.

As informações foram juntadas no evento15.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido
(evento17), determinando a apresentação do autor ao exército
para tratamento médico, sob pena de ser decretada a prisão.

A parte autora agravou de instrumento (evento25),



A parte autora agravou de instrumento (evento25),
não sendo acolhido pelo TRF da 4ª Região, que manteve a
decisão que indeferiu a antecipação da tutela.

A União contestou o feito no evento27, refutando
as alegações do autor.

Impugnação à contestação no evento30.

A parte autora requereu audiência, indicando 02
testemunhas.

Termo de audiência e depoimentos no evento60.

Alegações finais nos eventos 62 e 65.

Brevemente relatado, decido.

Fundamentação

O autor alega que, após a realização de duas
perícias médicas, foi considerado inválido definitivamente
para o exercício de atividade militar em decorrência de lesão
nos joelhos, e por decisão do Comandante da unidade militar
passou a agregado para fins de reforma.

Postula que a União (Exército) se abstenha de
aplicar a pena de deserção, mantendo-o na condição de
agregado até o julgamento final do processo, inclusive
mantendo-o na reforma.

Para melhor entender o caso, faço breve relato dos
fatos.

O autor ingressou nos quadros do exército em
07.02.2000, advindo da aeronáutica.

Realizou curso para sargento, adquirindo
estabilidade em 2007 (evento15 - Procadm11 - fl. 21).

Em março/ 2009, durante uma partida de volei,
sofreu uma entorse no joelho esquerdo (evento15 - procadm10
- fls. 01/02):



A partir de então passou por várias avaliações
médicas, realizando cirurgia. As inspeções de saúde
indicavam aptidão para o serviço do exército, recomendando-
se o afastamento para realização de esforços físicos,
treinamentos, formaturas devendo exercer preferencialmente
atividades/alternativas/administrativas (evento15 -
Procadm14 - fl. 11).

Em 2014, ao realizar nova inspeção de saúde, foi
considerado incapaz definitivamente para o exército, mas não
inválido.



Diante de tal fato, o Comandante do 34º Batalhão
Motorizado de Foz do Iguaçu propôs reforma ex officio do
autor, publicando a Portaria 69 -DCEM, em 23.07.2014.

A partir de então o autor passou à condição de
agregado.

O processo administrativo de reforma (NPU
64100.016722/2014-44) foi enviado ao Chefe do Estado Maior
da 5º Região Militar de Curitiba, que encaminhou ao Chefe do
Estado-Maior de Saúde Regional/5. Para melhor se assegurar
acerca da situação do autor, foi determinada nova Inspeção de
Saúde (evneto15 - INF07 - fl. 07).

Satisfeito com o resultado (foi mantido o laudo da
inspeção anterior), o processo foi remetido para homologação
em Brasília.

Ao ser analisado o processo de reforma, entendeu-
se que deveriam ser esgotados os recursos médicos até torná-
lo apto, ao menos para a realização de atividades
administrativas, evitando a reforma precoce (evento01 -
OUT17 - fls. 02/03):



De acordo com as Normas Técnicas sobre Perícias
no Exército (Aprovadas pela Portaria N° 247-DGP, de 07 OUT
09, e alteradas pelas Portarias nº 133-DGP. de 29 JUN10, nº 211-
DGP, de 6 OUT 10, nº 067-DGP de 11 MAIO 11, nº 181-DGP, de 5
DEZ 11 e nº 067-DGP, de 30 ABR12), que orienta os integrantes
do Sistema Pericial do Exército Brasileiro e estabelece os
processos que regulam a atividade técnica da perícias médicas
no Serviço de Saúde do Exército Brasileiro, não vislumbro
qualquer mácula no procedimento adotado, ainda mais que a
intenção é obter melhorias de saúde do militar e torná-lo apto
para atividades, e assim evitar a aposentadoria/reforma
precoce.

De se ver que, de acordo com as informações
prestadas pelo Exército,   a ordem para o retorno para
tratamento de saúde partiu do Coronel Médico Juvenal
Donizete Ozelim (evento15 - Procadm09 - fl. 11 evento15 -
INF04):



Dessa forma, é descabida a afirmação de que o
parecer técnico que determinou o retorno do autor para
tratamento médico foi elaborado por pessoa que não detinha
a capacidade técnica exigida.

Da mesma forma, não vislumbro qualquer
ilegalidade na conduta da Administração militar em
determinar a realização de tratamento médico.

Aliás, causa estranheza que mesmo sendo
colocado à sua disposição tratamento médico em grandes
centros, com grandes chances de êxito de reversão do atual
quadro de saúde, tudo às expensas da União/Exército, ainda
assim o militar   não queira se submeter ao tratamento
ofertado alegando equivocadamente que inexiste previsão
legal, ou ainda que a decisão foi proferida por profissional
inabilitado para tanto.

Frise-se que não se trata de retorno do militar para
o prática de serviço militar, mas de tratamento para
recuperação de sua saúde, para futuro retorno para o
exercício de atividade militar, condizente com sua condição
de saúde. Seja para prestar serviço inerente à caserna ou para
prestar serviço administrativo militar.

Logo, mantenho a decisão que determinou a
apresentação do autor para tratamento de saúde.

Fica ciente o autor que caso não se submeta a



Fica ciente o autor que caso não se submeta a
tratamento médico/hospitalar ou desenvolva prática para
obstar sua cura, caberá ao exército tomar as providencias que
entender cabível.

Em vista dos fatos narrados não há como acolher o
pedido do autor para ser mantido na reforma. Vejamos.

Da Reforma

O disposto no art. 106, III, da Lei nº 6.880/80 não se
aplica ao presente caso, visto que o autor nunca esteve na
posição de agregado por período superior a dois anos.

O processo administrativo de reforma foi proposto
em 30.12.2014 (evento01 - OUT05), e a conclusão que não
homologou o pedido foi proferido em 04.09.2015 (evento15 -
Procadm09).

Diante dos fatos narrados, também não se
verificam presentes os requisitos para inatividade.

Ressalte-se que não é caso de realização de perícia
médica para averiguar a incapacidade do autor. Tal situação
já foi verificada administrativamente, e constatado que o
autor se encontra incapaz.

Conquanto o autor esteja incapacitado para o
serviço militar, inexiste invalidez, tampouco necessidade de
cuidados de terceiros. Trata-se de pessoa jovem com grandes
chances de recuperar a saúde. Veja-se que não foram
esgotados todos os meios terapêuticos.

A União/Exército pretendem apenas assegurar ao
autor a restauração da mobilidade, seja para   o exercício de
atividades militares ou administrativas, já que se encontra
plenamente capaz para atividades intelectuais.

Intimação do autor - Não homologação da reforma

Nos termos da decisão administrativa deveria o
militar se apresentar na unidade militar para tratamento
médico, tendo em vista que não foi homologado o pedido 'ex
officio" de reforma:



(...)

Entendendo que era o caso do autor ser submetido
a tratamento médico, visando a recuperação, e não de
reforma, foi determinada a notificação do militar.

Entretanto, após várias diligências não foi possível
localizá-lo no endereço declarado na ficha funcional - Rua
Cândido Ferreira, 250 - Vila Iolanda - Foz do Iguaçu. Ressalte-
se que foram enviados militares na residência, sem contudo
obter êxito ( evento15 - Mand05 - fls. 02/04):

Não obtendo êxito foi entregue a notificação ao
advogado do autor:



Em 10.12.2015 foi realizada diligência no endereço
declarado no quadro funcional, sendo informado pela ex-
esposa de que não teria contato com o autor/marido.

Não conseguindo êxito em notificar o militar, foi
notificado seu advogado, que sustentando desconhecer o
endereço de seu cliente disse que se tratava de ato arbitrário
do exército, ao notificar quem não tinha poderes para ser
"citado".

Conforme muito bem apurado pela
União/Exército, em 15.12.2015, o advogado do autor
peticionou requerendo (evento15 - Pet02):

Deste modo, é possível aferir que o autor/militar
tomou conhecimento de que o exército pretendia notificá-lo, e
ainda assim não se apresentou na unidade militar.

Em 29.02.2016, o autor ajuizou o presente
processo, indicando mesmo   endereço onde anteriormente
não foi encontrado pelo exército. A Procuração remonta a
23.12.2015.

De se ver que advogado e cliente mantiveram
contato, e ambos sabiam que o exército precisava notificá-lo.
De todo, modo a situação não gerou prejuízo a ambos, sendo
postergada medida, conforme informado no evento15 - Inf7):



Judicialmente foi intimado para apresentar
comprovante de endereço. O advogado disse que seu cliente se
encontrava em Uruguaiana, não possuindo comprovante de
endereço em seu nome já que recentemente teria se separado
da esposa.

O comprovante em nome do amigo foi anexado no
evento14.

De qualquer forma, residindo ou não o autor em
Foz do Iguaçu, na decisão do evento18 foi determinado que se
apresentasse ao exército, situação mantida nesta sentença.

Caso se avente pela não localização do autor, ou
que não tenha se apresentado ao exército no prazo
estabelecido na decisão do evento 18, fica ao critério do
exército aplicar ou  não a pena de deserção.

Ainda, para fins de apuração do caso concreto, foi
realizada audiência, e ouvidas as testemunhas Fábio Falcão e
Mário Reis (evento60)

Fabio Falcão - evento60 - vídeo02

"disse ser o 1º Sargento de Saúde do quadro auxiliar do

exército. è militar de carreira. Trabalha dentro sa

enfermaria. Atualmente trabalha com o patrimônio e fiscal

de cotnratos administrativos. Já fez parte das perícias

técnicas. Já trabalhou com processos admnistrativos de

reforma. Disse que o processo de reforma se daria de início

com o comunicado do acidente pelo militar através da



parte de acidente, e posteriormente, seria aberto uma

sindicância, sendo emitido um parecer do sindicante com

código do Comandante da Organização Militar.

poseriormente seria análisado se há nexo casual da lesão.

Se é acidente de serviço ou não, e confecionada a

documentação sanitária de origem o certificado em tempo

de paz, que no caso seria o atestado de origem. Ou na

ausência desse atestado de origem o ISO que é o inquérito

sanitário de origem. Depois disso é feita uma ata de saúde

em Curitiba. A ata pode ser tanto para verificar o atestado

de origem quanto a verificação da capacidade laborativa

do militar. Pelo advogado do autor foi perguntado se a

tesetemunha conhece o caso do autor. pelo depoente foi

dito que quando chegou em Foz, em 2010, assumiu o setor

de perícias da enfermaria do 34º Batalhão   - BIMEC,   ele já

tinha se acidentado e estava em trâmite o processo. Tem

conhecimento de que em 2014 foi feita uma ata em que foi

considerado incapaz definitivamente par a o exército. Quem

elabora ata é o médico militar. Na época era o Tenente



Rayzel, médico perito da guarnição. A princípio os casos

que o depoente viu, a partir da primeira Ata que der a

incapacidade definitiva para o exército, o processo é

encaminhado para a DECIPAS que é seção de inativos e

pensionistas que segue o trâmite legal por Curitiba até

Brasília.   Pelo advogado do autor foi dito que o autor fez

uma ata em 2014, em 2015 foi mandado fazer outra ata,

sendo realizada. Agora estão pedindo uma terceira ata.

Esse é procedimento? Porque o exército não quer

aposentar? o depoente respondeu que ele acredita que é

uma medida   de questão de previdência que está sendo

discutido. Um dos problemas que tem no exército, e as

próprias normas de perícia médica, ela até menciona em

readaptação. Mas não existe uma inspeção de saúde para

finalidade de readapatação. Existe para reversão. O militar

tem que ir para a reserva para solicitar a reversão para

retornar. E daí a questão é mais aposentadoria mesmo. Ele

teria que ter sido reformado. "

Fábio Inchauspe Falcão evento60 - Vídeo03:



" ... o depoente disse que era motorista do exército. Disse

ter perdido a visão do olho direito durante o serviço

militar. Conhece o autor. Sabe que o autor está baixado e

que está com problemas no joelho. Foi perguntado pelo

advogado do autor como o exército trata a condição de

quem tem sequela advinda de exercícios realziados dentro

da tropa com militares, sendo respondido como 'baixaria'.

São tratados como se fossem descartáveis. 'Estragou, joga

fora'. O depoente disse estar recebendo tratamento. Ainda

não abriram oprocesso de reforma do depoente. Ainda não

tem Ata de Inspeção de Saúde." 

Conquanto o autor tenha indicado as duas
testemunhas, nada foi acrescentado ao caso.

Como dito, não vislumbro qualquer mácula no
processo administrativo ao ter sido determinada a volta do
militar para tratamento médico especializado.

Saliente-se ainda que a União/Exército tem o
direito de, dentro de um juízo de conveniência e
oportunidade, requerer o retorno do militar para tratamento
médico, e reabilitá-lo para o exercício de atividades
administrativas. Até porque, a permanência do autor no
exército insere-se no poder discricionário da Administração,
cujo controle pelo Poder Judiciário se limita ao aspecto da
legalidade, sem qualquer incursão sobre a conveniência e
oportunidade.

Deste modo, não há como acolher o pedido do
autor.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com
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Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com
base no art. 487 do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas
processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10
% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do
art. 85, § 3º, I do CPC. Todavia, considerando que a parte
autora é beneficiária de assistência judiciária gratuita
(evento17, item02), a exigibilidade da verba fica suspensa nos
termos e condições do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

Havendo interposição de recurso de apelação,
intime-se a parte contrária para contrarrazões e, em seguida,
remeta-se o feito ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Sentença publicada e registrada eletronicamente.
Intimem-se.
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