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CONSULTORIA JURÍDICA-ADJUNTA
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PARECER N° 0712006 u
ASSUNTO: CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 110 DO

ESTATUTO DO MILITARES À MILITAR REFORMADO EX OFFICIO
POR TER ATINGIDO IDADE-LIMITE DE PERMANÊNCIA NA
RESERVA REMUNERADA

Militar reformado ex officio por ter atingido idade limite de permanência na

reservaveio, após ser reformado,tomar-seportadorde doençaincapacitante- cardiopatia grave

- razão pela qual entende ter direito à remuneração calculada com base no soldo correspondente

ao grau hierárquico imediato.

Fundamenta sua pretensão jurídica com a norma do inciso V do art. 108

combinado com o art. 110 e seu § 10 e o parágrafo único do art. 107, todos do Estatuto dos

Militares.

o pedido não foi acolhido pelas Diretorias Especializadas - Diretoria do

Pessoal Militar da Marinha e Diretoria-Geral do Pessoal da Marinha - sob o entendimento de que

a sua doença invalidante não retroagiu ao período em que se encontrava na reserva remunerada,

valendo dizer, a cardiopatia grave que o acometeu desenvolveu-se após ter sido reformado por

idade limite.

Assim, somente os militares da ativa ou da reserva remunerada podem ser

reformados por um dos motivos constantes nos incisos III, IV e V do art. 108, do Estatuto dos

Militares, não cabendo, por isso, nova reforma de militar que já fora reformado anteriormente,

mesmo que por idade-limite, salvo se a doença preexistia a este ato de reforma.

ENTENDIMENTO DESTA CONSULTORIA

Para melhor compreensão da questão a ser examinada, necessário se toma

transcrever "ispis verbis" as disposições normativas vigentes que dizem respeito a matéria.

Assim é que ao tratar do instituto da reforma consigna o art. 106, item II do

Estatuto dos Militares (Lei n° 6.880/80):
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"Art. 106. A reforma, ex officio, será aplicada ao militar que:
I - atingir as seguintes idades-limite de permanência na reserva:
a) para Oficial-General, 68 (sessenta e oito) anos;
b) para Oficial Superior, inclusive membros do Magistério Militar, 64 (sessenta e
quatro) anos;
c) para Capitão-Tenente, Capitão e oficial subalterno, 60 (sessenta) anos; e
d) para Praças, 56 (cinqüenta e seis) anos.
n - forjulgado incapaz,definitivamente,parao serviçoativodas ForçasArmadas;".

Por sua vez assim dispõe o art. 108, da mesma lei:

"Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:
I -ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública;
n - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou
enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações;
m -acidente em serviço;
IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de
causa e efeito a condições inerentes ao serviço;
V - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar
com base nas conclusões da medicina especializada; e
VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito com
o serviço.
§ 10 Os casos de que tratam os itens I, n, m e IV serão provados por atestado de
origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação, sendo os termos do
acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento nas enfermarias e hospitais, e os
registros de baixa utilizados como meios subsidiários para esclarecer a situação.
§ 20 Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes do item V deste
artigo somente poderão ser reformados após a homologação, por Junta Superior de
Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela incapacidade definitiva, obedecida à
regulamentação específica de cada Força Singular.

No seguimento da normatividade estatutária, assim versa o "caput" do art.

110:

"Art. 110. O militar da ativa ou da reserva remunerada, julgado incapaz
definitivamente por um dos motivos constantes dos incisos I e n do art. 108, será
reformado com a remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau
hierárquico imediato ao que possuir ou que possuía na ativa, respectivamente. "

E complementando o artigo acima, dispõe o § 10: "Aplica-se o disposto neste

artigo aos casos previstos nos itens IIL IV e V do artigo 108, quando, verificada a incapacidade

definitiva, for o militar considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente

para qualquer trabalho."

A respeito da questão - militar reformado por limite de idade, acometido por

doença incapacitante prevista em lei ter direito ao beneficio previsto no citado § IOdo artigo 110
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do Estatuto - o Tribunal de Contas da União no processo TC n° 8661/92-8, manejando, além

dos dispositivoslegais acimatranscritos,tambémo parágrafoúnicodo art. 107- tiA situação de

inatividade do militar da reserva remunerada, quando reformado por limite de idade, não sofre

solução de continuidade, exceto quanto às condições de mobilização " - e o regramento da Lei n°

7.580, de 23 de dezembro de 1986, assim decidiu:

"O que se depreende a partir do reexame do processo de pensão, em conjunto com a
contra argumentação apresentada no TC-20.525/94-0, é que realmente há um
equívoco quanto à interpretação entre o fato (reforma de militar por limite de idade) e
a vinculação dele com a Lei n° 7.580/86.
Num primeiro momento, a própria DIP (Diretoria de Inativos e Pensionistas do
Exército) entendera tal como o TCU, indeferindo, generalizadamente, todos os
requerimentos dos militares reformados, quando da edição da Lei n° 7.580/86, não
importando o fundamento legal das reformas.
Entretanto, os militares reformados com base no art. 106 do Estatuto, inconformados
com o tratamento dado a seus requerimentos, requereram novamente, em grau de
recurso, citando desta vez o amparo do art' 107 da Lei n° 6.880/80 (fls 37).
Assim, reviram a situação deles e julgaram procedente a reivindicação, uma vez que
os militares da reserva remunerada e os já reformados foram abrangidos pela Lei n°
7.580/86, o que significa que estes militares ao contraírem doenças capituladas em lei,
passariam a fazer jus à vantagem prevista no § IOdo Artigo 110 da Lei 6.880/80.
Pelo que se pode avaliar, a DIP buscando justiça, ante o que preconiza o Art. 107 e a
alteração do Art. 110 da Lei 6.880/80 pela Lei 7.580/86, passou a deferir os
requerimentos relativos à vantagem de remuneração com base no soldo de grau
hierárquico imediato, para esses militares.
Ressaltamos que a expressão "não sofre solução de continuidade" explicitada as fls.
43, assegura plenamente os direitos adquiridos pelos militares reformados por idade
limite, pois a única diferença entre eles e os da reserva remunerada se prende,
unicamente, às condições de mobilização, de acordo com o texto do art. 107 da Lei n°
6.880/80." (Relação n° 01/96, inserida na Ata n° 01/96, Sessão 18/01/1996, DOU de
6/2/1996.

Entende esta Consultoria Jurídica que o posicionamento do Tribunal de Contas

da União dá respaldo jurídico para a Administração Naval atender a pretensão de militares

reformados por idade limite de terem direito à remuneração calculada com base no soldo

correspondente ao grau hierárquico imediato quando vierem a sofrer das patologias

incapacitantes previstas em lei, após a reforma.

ROBERTÔNIO PESSOA, in Curso de Direito Administrativo, Editora

Consulex, 2000, a respeito da obrigatoriedade das decisões do Tribunal de Contas, assim se

manifesta:

"Deve-se admitir, pois, em sintonia com a função controladora dos tribunais de
contas, constitucionalmente outorgada, e que abrange a Administração Pública direta
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e indireta, que, as decisões editadas por tais razões de controle são efetivas, dotadas
de autoridade especial. Por tal razão, sobrepõem-se às decisões das autoridades
administrativas, mesmo aquelas expedidas pela cúpula do Poder Executivo, que lhe
devem integral acatamento... Postas tais premissas, as decisões dos tribunais de contas
fazem coisa ju1gada administrativa, devendo ser acatadas obrigatoriamente pelos
órgãos e entidades administrativas situadas na órbita de controle do Tribunal
(Tribunaisde Contasda União, dos Estados,do DistritoFederal, do Município)" -

pp,480/481

É o Parecer.

S.M.J.

Brasília, 28 de setembro de 2006.

Aprovo:
Brasília, 6 , de


