POSSIBILIDADE JURÍDICA DE CONVERTER
EM PECúNIA A L-ICENçA usptclar NÃo
GOZADA E NAO APROVEITADAPARA
QUAISQUER OUTROS EFEITOS - CONSULTA
Manttel

Andrade
Conselhciro do TCDF - Relator
de

Consulta acerca da Possibilidade.iuridica d.'a CorPorado converter
em Pe'crinia a ücença c§Pecial nâo gozada e nào aProveitada
para quaisquer outros efeitot por ocasião da inativação ou do
falecimento do militar (dircito extcnsível aos eventuais herde'iros).
Possibilidade nâo reconhccida, por falta de amparo legal, por meio
da Decisão n'-1.704/06. à fl 62.
Nova co.rsulta formulada, ap(rs requcrimento do Coroncl BM Cózar
Corrôa Pcreira Para convcrter em Pecúnia os periodos de licença
q;pe'cia1 nao usuÍruidos, com o mcsmo qucstionamento da anterior,
'lCDI c
em face rle aparentc divcrgência de posicionamentos d() c.
de n('vas decisót\ iudiciais.

Dcvoluçào d() tieito à InsPetoÍia, por Depacho Sin8ular, à fl. 100,
pa:a reavaliação, em face da superveniência da Lei nq 12.086/09.
ln-spctaria sugere ao Tribunal considerar omPrido o aludido
Dcipacho Singular e rever a Decisào ne 41MlO6' respondendo à
CorPoraçào sobrc a Possibilidadc de conversão cm Peoinia de
licença e'special nào gozada, em dccorrência da Lei ne

12

086/09.

lllPjTCDf opina para que o Tribunal não conleça da

corLsulta,

mantenha inalterada a Dt'cisão ne 4.704106, por nâo aplesentar vicio
a ser sanado, e alerte a CorPoração acerca da Lei ne 12.086/09, que
passou a admitir a convcrsão em pecúnia de Iicença esPocial não
g<.rzada.

Voto convergente «)m o MPjTCDF. Não conhe'cimento da consulta.
lnformaçáo à Corporaçao.

Cuidam os pÍesentes autos de consulta formulada pelo
Comandante.Ceral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito
Federal - CBN'ÍDF, fls. 76119, reiterada às fls. 20121, nos termos
do artigo 194 do RI/ICDF, sobre a Possibiüdade jurídica de a
Corporação converteÍ cm Pecúnia a licença esPecial não gozada
e não apÍoveitada para quaisqueÍ outros efeitot Por ocasião da
inaüvação ou do falecimento do militar (direito extensível aos
eventuais herdeiros).

Por meio da Decisão na L7Ulo6, à fl. 62, o Tribunal tomou
conhecimerto da referida consulta, respondendo à Colporação que
"... é juridicamente inüávcl a conversão em pecúnia de Iicença especial
não gozada e não aproveitada para qualquer ouüo fim, por ocasião da
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inatividadc (reserva,/reÍorma) ou do Íalecimento do bombeiro-rnütar,
por falta de amparo legal".
O CBMDF fcz nova consulta ao Tribunal, de mesmo teor da

anteriot encaminhada ao Tribunal por meio do Processo Apenso
nq 053.001.365/07, onde consta

requerimento do Coronel BM Cézar

CorÉa Pereira à Corporação para converteÍ em pecúnia os períodos
de licença cspccial não gozados.
A Unidade Técnica procedeu à anáhse da consulta no Presente
fcito, prrimeiramente às fls. 73178, com sugestão ao Tribunal para
não conhccêJa c rciterar à Corporação os termos da Decisão ne
4.7M/06, instrução cssa acolhida, em essência, pelo MI'jTCDF cm
seu parecer às f1s. 8U99.

No novo exame realizado, às Íls. 101i10{, após o processo
ter retornado para reavaliação, por meio do Despacho Singular ne
4751ú, em face da Lei ne 12.086109, a Inspetoria inÍorma que a nova
consulta "... encontra-se em desacordo com o art. 194, § 14, do RI/
TCDF, vez quc não trata de direito cm tese, mas sim da análise de
caso concreto, qual seja, a possibilidadc de conversão cm pecúnia
da licençtr-prômio não gozada do Coroncl @BM Cézar CorÉa
Pereira-"
Continuando, o Corpo lnstrufivo assinala quc o artigo 19 da
Lei na 10.,186/02 com a alteraçâo promovida pelo artigo 115 da Lei
ne 12.0861@, passou a contemplar a possibilidade de o militar, ao ser
transferido para a inatividade, fazer jus ao va-lor relativo às Iicenças
não gozadas.
Registra que o artigo t9 da Lei na 10.486102, em sua redação
original, possibilitou a convcrsão em pc'cúnia, apenas, das ferias
não gozadas.
Ressalta que "... a possibilidade criada pela Lei n0 '12.08612009,
de convcrsão cm pecúnia das licc'nças não gozadas, está
condicionada às mesmas não terem sido uüIizadas para quaisqucr

outros efeitos, tais como incremento de cotas ou adicional por
tempo de serviço, sob pena de afronta ao princípio da segurança
juridica."
Consigna, ainda, que a possibüdade de conversão em
pecúnia das licenças não gozadas estende-se aos beneficiários da
pensão militar instituída pelo mütar Íalccido na atividade, de
acordo com o parágrafo único do artigo 19 da Lei na 70.486102.
Finalmente, sugere ao eg. Pleniário:
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I. ter por cuÍnprido o Despaúo Singular nq 47512009;

tr. ern face da previsão legal criada peta lci ne 12.08620@, que alterou o
artigo 19 da lci ne 10.4862002 rever os tcrmos da Decisão ne47Ml2ffi6 e
responder ao CBMDF acerca da possibfidade de conversão em Pecúnia
da 1ien9 especial úo gozada e não aproveitada Para quaisquer outros
eÍeitos, por ocasiâo da hansferência para a inatiúdade remunerada ou do
falecimmto do militar em serúço aüvo;

lll

determinar o encaminhamento de
adotada à autoridade consulente; e

ópia da d{xisão que vier a ser

fV. autorizar o arquivamento do prescnte prrrcesso.

O lvÍPiTCDF, mediante o Parecer ne 297120L0 - DA, às fls.
da Inspetoria, opinando para que o Tribunal
adote as medidas indicadas no § 21 de fl. 113, em suma, mantendo
1051113, dissente

inaiterada a Decisão ne 4.704106, porquanto sem vício, e alertando
a Corporação quanto à possibilidade da conversão em pecúnia
das licenças não gozadas, em decorÍência da Lei nq 12.0861@, que
alteÍou o aÍtigo 19 da Lei ne 10,486/02, tendo em conta, basicamente,
o fato de que a Decisão ne 4.7C4.106 não merece Íeparot haja vista
a inexistência de legislação, à époc4 que amparasse o direito
em discussão, não havendo razão para que o Tribunal reveja tal
Decisão, pois: "a Leí ne 12.08612009 constitui uma nova situação
jurídica que não está acobertada pela Consulta anterior. Frise-se
que não está se alterando o entendimento do Tribunal. Este não é
o caso. Houve, sim, modúcação da situação jurídica que suporta o
fato."
É o relatório.

voTo
Observo que a Instrução e o paÍecer do Órgão Ministerial
encontram-se, basicamente, no mesmo sentido. A diÍerença reside
no fato de que enquanto a Inspetoria entende deve ser revista a
Decisão ne 4.704106 o MPjTCDF entende deva manter-se inalterada.
Tendo em conta o meu entendimento de que a reÍerida Decisâo nào
deve ser revista, acolho o parecer do Parquet.
A nova consulta, fonnulada pelo CBMDF, objetiva reÍormar a
Decisão no 4.704 /06, à Í1.62, quenegou a possibilidade de conversào
em pecúnia da Iicença especial não gozada pelo militar quando de
sua transferência para a inatiüdade ou de seu falecimento.

Relativamente ao conhecimento ou não, pelo Tribunaf da
R.'l
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nova consulta Íormulada pela Corporação, entendo, a exemplo
da Unidade Técnica e do Parquet espc'cial, quc ela não deve ser
conhecida pela Corte, por não tcrem sido preenchidos os requisitos
de sua admissibilidade, previstos no artigo 194 do RIIICDF,
conÍorme exposto no § 20 clo parecer Ministeriai de fl. 91:
[...] l'rimeiro: tratâ-sc de aPreciago de ca-rc conscto, decorrente de
inconlormismo crm o resultado da Consulta. Segundo: não houl'e
a inclusão de I'areceÍ tócniccjuridico da Adntnistrago veIsando

exclusilamente sobre a Consulta. Iercciro: a CorFr)raç.ão considera que
a resFrsta à CorLsultê, já eÍetivada "nâo vincula a AdrninistÍação", e não
moece ser sq;uida.

Não obstante, considerando que a Lei ne 72-086109 passou a
admitir a conversão em pecúnia da licença esPecial não usufruída,
acarÍetando mudança substancial na orientação dada por nreio da
já citada Decisão na 1.704106, tenho que se faz importante inÍormar
à Corporação a ÍesPeito da alteração advinda com a referida Lei n0
L2.086/09, em consonârcia com a função orientadoÍa da Corte junto
às jurisdicionadas.
I'enso não ser o caso dcrevisãoda Decisãonq4.704/06, proÍerida
em sede de consulta, haja vista que', além dc não cabívef conformc

entcndimento do Tribunal manücstado na Decisão ne 7.625108,
que acolheu o posicionamc'nto do MIJTCDF, Íoi adotada-com base
na legislação vigc'nte à cPoca, que não previa a possibilidade de
convõrsão em pccúnia das licenças não gozadas nem incluía a Lei
ne 12.086ft), não possuindo vicio ou impropricdade, conÍorme
frisou o Parquet.
A Lei na 12.086/09, em seu artigo 115, acrescentou ao artigo 19
cia Lei ne i0.486i0ó, a seguir transcrito, a possibiiiclade cie o miiitar,
ao ser transferido para a inatividade, ou os seus beneficiários,
quando o militar falecer na ativa, fazerem ius ao valor relativo às
licenças não gozadas.

Lei na 10.486/02:
Art. 19. O mütar, ao seÍ tlansferido paÍa a inaliúdade remunerada altlm
dos direitos Previstos no inciso XI do art kr e nm arts. 20 c 21 desta I-eL
fará jr"u ao víor relativo ao período integral da-s ferias a que tiver direito
não gozadas prr necessidade do serviço e ao incomPleto, na proPorção
ae t/tZ (um âoze avos) por mês de eÍetivo serviço, sendo ocnsiderada
como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze) dias, bem
licenças não gozadas. (Redação dada p:la *'r na 12'M6lA)\'

omo

Parágrafu único, Os direitos PÍewistos neste arti6io sao concedidos aos
benÀciário. da pensão ntljtar no caso de falecimento do militar em
sen iço aúvo.

RTribunal de Contas do Dishito Federal 38 t 09!497,2072

ConJorme visto, a nova norma Passou a contemplar o direito
do militar c de seus beneficiários ao valor relativo às licenças não
gozadas, quando o militar for transÍerido para a inatividade ou
falccer em serviço ativo.
Reitero, assim, a conclusão a que chcgou o Órgão Ministerial:
form4 tean-se quc a nova Norma L al exPre§samentg Sarantiu
a(x militares e aos req)ectivos dePendentes o direito de gue §e co81ta, o

18. Dessa

que p<úerá ser alcrtado à CorPoraçao, a dc§Peito de não se conhê«]r da
eonsuita, por falta dc Prenchimento dos rcqui§itos de admissibilidade,
bem como de nao se altcrar a Decisão nq 4.7042006, visto que nâo apresentar
vícios a serem sanados e foi anqrrada cm context'r de legalidadc à luz da
legislaçâo entâo ügente.

Diante do exposto, acompalhando, cm essência, o pareccr do
|VÍP,TCDF, VOTO no scntido de que o egrégio Plenrí'rio:
I nâo rr:nheça do documento de Íls 138 a 1'11 do Ptoce;so n!
053.001.3ó520O7 como consulta, por Íalta de ateldimcnto dos requisitos
de admissibüdade dc que hata o aúigo 194 do RffCDF;
a Decisão IP 4 704,/06, Porquanto não aPre§enta
vício a ser sanado e foi lasheada na legislaçao então ü8ente;

II - mantenha inalterada

- alerte o Corpo de tiombeircs MilitaÍ do Df de quc a previsão legal
criada pcla l,ei n'! 12.086/@, que alterou o artigo 19 da Lci n! 10.486/02
pa-rou a admitir a conversão em Pecurria da Liceng especial não gozada e
não aproveitada para quaisquer outros efeitos, grr trcasião da trarsfcrência
do militar para a inatividade remunerada, ou do falecimcnto do mütar ern
seni+) aú\.o, \isto quc extensível aos beneficiários de pensãq por força do
disposto no parágrafu único do artigo 19 da Lei nq 10.486/02;
Itr

IV - detcrmine o enüo de ópia desta deci§ão à autoridade consulearte;
V

- autorizc

o arquivameÍrto do presr:nte Íeito.

Processo nn 1.3.079/2005

Decisão na 3.71712010
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