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LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO 1990
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das
Autarquias e das Fundações Públicas
Federais.

.............................................................................................................................................
TÍTULO VI
DA SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO II
DOS BENEFÍCIOS
Seção I
Da Aposentadoria
Art. 186. O servidor será aposentado:
I - por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou
incurável, especificada em lei, e proporcionais nos demais casos;
II - compulsoriamente, aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de serviço;
III - voluntariamente:
a) aos 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, e aos 30 (trinta) se
mulher, com proventos integrais;
b) aos 30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério, se
professor, e 25 (vinte e cinco) se professora, com proventos integrais;
c) aos 30 (trinta) anos de serviço, se homem, e aos 25 (vinte e cinco) se
mulher, com proventos proporcionais a esse tempo;
d) aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e aos 60 (sessenta) se
mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
* Dispõe o art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal: "III - voluntariamente,
desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público
e 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observadas as
seguintes condições: a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se
homem, e cinqüenta e 5 (cinco) anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; b) 65
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição".
§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se
refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget
(osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a
lei indicar, com base na medicina especializada.
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§ 2º Nos casos de exercício de atividades consideradas insalubres ou
perigosas, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a aposentadoria de que trata o
inciso III, a e c, observará o disposto em lei específica.
§ 3º Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à junta médica
oficial, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho
das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24.
* § 3º acrescido pela Lei nº 9.527, de 10/12/1997.

Art. 187. A aposentadoria compulsória será automática, e declarada por ato,
com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de
permanência no serviço ativo.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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PORTARIA NORMATIVA Nº 1174/MD, DE 06 DE SETEMBRO
DE 2006
Aprova as normas para avaliação
da incapacidade
decorrente
de
doenças especificadas em lei pelas
Juntas de Inspeção de
Saúde
da
Marinha,
do
Exército,
da
Aeronáutica e do Hospital das
Forças Armadas.

O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto no
Decreto no 5.201, de 2 de setembro de 2004, resolve:
Art. 1º Aprovar as normas para avaliação da incapacidade decorrente de
doenças
especificadas em lei pelas Juntas de Inspeção de Saúde da
Marinha, do Exército, da Aeronáutica e do Hospital das Forças Armadas, na forma
do Anexo a esta Portaria Normativa.
Art. 2º Esta Portaria Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogada a Portaria Normativa no 328/GABINETE, de 17 de
maio de
2001.
WALDIR PIRES

ANEXO
NORMAS PARA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE DECORRENTE DE
DOENÇAS ESPECIFICADAS EM LEI
PELAS JUNTAS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE DA
MARINHA, DO EXÉRCITO, DA AERONÁUTICA E DO HOSPITAL DAS FORÇAS
ARMADAS
.............................................................................................................................................
CAPÍTULO III
DOENÇAS ESPECIFICADAS EM LEI
.............................................................................................................................................
Seção 4
Espondilite Anquilosante
11. Conceituação
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11.1. A
espondilite
anquilosante,
inadequadamente
denominada
de
espondiloartrose anquilosante nos textos legais, é uma doença inflamatória de
etiologia desconhecida, que afeta principalmente as articulações sacroilíacas,
interapofisárias e costovertebrais, os discos intervertebrais e o tecido conjuntivo
frouxo que circunda os corpos vertebrais, entre estes e os ligamentos da coluna. O
processo geralmente se inicia pelas sacroilíacas e, ascensionalmente, atinge a
coluna vertebral. Há grande tendência para a ossificação dos tecidos inflamados,
resultando rigidez progressiva da coluna. As articulações periféricas também podem ser
comprometidas, particularmente as das raízes dos membros (ombros e coxofemorais),
daí a designação rizomélica.
11.2. Entende-se por anquilose ou ancilose a rigidez ou fixação de uma articulação,
reservando-se o conceito de anquilose óssea verdadeira à fixação completa de uma
articulação em conseqüência da fusão patológica dos ossos que a constituem.
11.3. Dentre as denominações comumente dadas à espondilite anquilosante
podemos destacar as seguintes: espondilite (ou espondilose) risomélica, doença
de Pierre-Marie-Strumpell, espondilite ossificante ligamentar, síndrome (ou
doença) de Veu-Bechterew, espondilite reumatóide, espondilite juvenil ou do
adolescente, espondilartrite anquilopoética, espondilite deformante, espondilite
atrófica ligamentar, pelviespondilite anquilosante e pelvispondilite reumática.
11.4. As artropatias degenerativas da coluna vertebral, também conhecidas como
artroses, osteoartrites ou artrites hipertróficas, acarretam maior ou menor
limitação dos movimentos da coluna pelo comprometimento das formações extraarticulares, porém não determinam anquilose.
12. Normas de Procedimento das Juntas de Inspeção de Saúde – Espondilite
Anquilosante
12.1. As Juntas de Inspeção de Saúde somente farão o enquadramento legal dos
portadores de espondilite anquilosante quando verificada a incapacidade definitiva para
o Serviço Ativo e para todo e qualquer trabalho.
12.2. Ao firmarem seus laudos, as Juntas de Inspeção de Saúde deverão fazer constar:
a) o diagnóstico nosológico;
b) a citação expressa da existência da anquilose da coluna vertebral; e
c) a citação dos segmentos da coluna vertebral atingidos.
12.3. As Juntas de Inspeção de Saúde farão o enquadramento legal, equiparado ao da
espondiloartrose anquilosante, aos portadores de artropatias degenerativas da
coluna vertebral em estado grave, com extenso comprometimento e acentuado
prejuízo à mobilidade da coluna vertebral.
12.4. As Juntas de Inspeção de Saúde acrescentarão, entre parênteses, a
expressão "equivalente à espondilite anquilosante", ao concluírem os laudos dos
portadores de afecções da coluna vertebral que,
por seu grave comprometimento e extensa imobilidade, se tornarem total e
permanentemente incapacitados para qualquer trabalho.
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12.5. As Juntas de Inspeção de Saúde, além dos elementos clínicos de que disponham e
dos pareceres da medicina especializada, deverão, obrigatoriamente, ter os seguintes
exames subsidiários elucidativos:
a) comprovação radiológica de anquilose ou do comprometimento da coluna
vertebral e bacia (articulações sacroilíacas);
b) cintilografia óssea;
c) teste sorológico específico HLA – B27; e
d) tomografia computadorizada de articulações sacroilíacas e coluna.
Seção 5
Estados avançados da doença de Paget
(Osteíte Deformante)
13. Conceituação
13.1. A doença de Paget é uma afecção óssea crônica, caracterizada por deformações
ósseas de evolução lenta e progressiva, de etiologia desconhecida, geralmente
assintomática e acometendo um só osso ou, menos freqüentemente, atingindo várias
partes do esqueleto.
13.2. A evolução da doença, que pode acompanhar-se de sintomatologia dolorosa e
fraturas espontâneas, processa-se em duas fases:
a) fase ativa ou osteoporótica, caracterizada pela formação de tecido ósseo ricamente
vascularizado, onde são comuns fraturas com consolidação rápida; e
b) fase de relativa inatividade, com formação de tecido ósseo denso e menos
vascularizado, onde as fraturas têm retardo de consolidação.
13.3. Os estados avançados da doença de Paget apresentam as seguintes características:
a) lesões ósseas generalizadas, deformidades ósseas, osteoartrites secundárias,
fraturas espontâneas e degeneração maligna (sarcoma osteogênico, fibrossarcoma e
sarcoma de células redondas);
b) complicações neurológicas e sensoriais: surdez, perturbações olfativas e neuralgias; e
c) complicações cardiovasculares: insuficiência cardíaca, arteriosclerose periférica e
hipertensão arterial.
14. Normas de Procedimento das Juntas de Inspeção de Saúde – Doença de Paget
14.1. As formas localizadas da doença de Paget, assintomáticas, detectadas em exames
radiológicos de rotina, ou oligossintomáticas, não serão legalmente enquadradas nessa
afecção.
14.2. As Juntas de Inspeção de Saúde enquadrarão em incapacidade definitiva por
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante) os inspecionandos que
apresentarem as formas extensas da doença, de acordo com o item 13.3 destas Normas.
14.2.1. Também serão enquadradas em incapacidade definitiva as formas monostóticas
com deformidades acentuadas e dolorosas e aquelas que apresentarem dificuldade para
marcha, característica da coxopatia pagética.
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14.2.2. Os portadores de estados avançados da doença de Paget serão considerados
inválidos.
14.3. Ao firmarem o diagnóstico, as Juntas de Inspeção de Saúde deverão
registrar a extensão das deformidades e partes ósseas atingidas, o tipo de complicação
que determinou a incapacidade e exames subsidiários que comprovem o diagnóstico.
14.3.1. São considerados exames subsidiários elucidativos e indispensáveis:
a) exame radiológico;
b) dosagem da fosfatase alcalina; e
c) dosagem da hidroxiprolina urinária nas 24 horas.
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