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ABSTRACT

The author states that the 1988 constituent congress 
has rewarded veterans – a non-military group – and 
their families with a great number of special benefits, 
such as free medical and hospital assistance.
He considers that such deed has linked veterans to the Armed 
Forces, granting them a right that not even servicemen and 
their families are entitled to originally, and that this has 
been causing irreversible damage to the health assistance 
provided for servicemen, their families and pensioners, 
since it has been designed solely for their needs.
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RESUMO

Alega que o constituinte de 1988 contemplou os ex-combat-
entes – categoria composta por não-militares – e seus depen-
dentes com uma série de benefícios excepcionais, dentre eles 
a concessão de assistência médica e hospitalar gratuita.
Entende que tal ato vinculou o ex-combatente às Forças Ar-
madas, tendo ensejado um direito que nem os militares, tam-
pouco seus dependentes possuem originariamente, e que isso 
tem ocasionado irreversível impacto negativo aos serviços de 
saúde prestados aos militares, seus dependentes e pensioni-
stas, uma vez que foram criados exclusivamente para atender 
a suas necessidades. 
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Um dos mais sérios e persistentes equívocos jurispruden-
ciais construídos pelo Poder Judiciário tem sido, data venia, o 
persistente tratamento jurídico anti-isonômico e, mesmo ilegal 
(no que concerne à correta hermenêutica normativa), que as 
mais variadas instâncias do Judiciário Federal insistem em ou-
torgar aos denominados “ex-combatentes” da Segunda Grande 
Guerra (incluindo seus dependentes e pensionistas), em no-
tório descompasso interpretativo em relação à correta exegese 
dos dispositivos constitucionais (e também infraconstitucionais) 
que regulam a matéria sub examen.

1 DO CONCEITO JURÍDICO DE “EX-COMBATENTE”

Para a melhor compreensão do assunto epigrafado – per-
mitindo a necessária reflexão de tão importante tema –, escla-
rece-se, inicialmente, que três diferentes categorias de cidadãos 
brasileiros tiveram o privilégio de lutar pela defesa da liberdade 
(bem como da dignidade humana relativa à cidadania), repre-
sentando o Brasil nos campos de batalha, na Europa, por oca-
sião da Segunda Guerra Mundial:

a) militares de carreira que já ostentavam tal condição, 
anteriormente à eclosão do conflito bélico;

b) civis que, convocados para a defesa da Pátria, no con-
texto da aliança democrática ocidental, resolveram, ao término 
das operações, permanecer nas Forças Armadas, tornando-se 
militares para todos os efeitos legais; e

c) civis que, igualmente convocados para a sublime missão 
de proteger os interesses nacionais no exterior, retornaram à vida 
civil, imediatamente após a vitória aliada nos campos de batalha.

As duas primeiras categorias constituem-se no que se con-
vencionou definir por “combatentes” (no primeiro caso, com-
batentes originários e, na segunda hipótese, combatentes 
derivados), considerando, sobretudo, o fato de que, mesmo 
após o término das hostilidades, esses brasileiros continuaram 
à disposição do Estado (e, por conseqüência, da sociedade 
brasileira) para pronto-emprego em eventuais novos conflitos 
bélicos, ao passo que a terceira categoria de cidadãos brasilei-
ros é definida como ex-combatentes, sendo certo, por obra 
do óbvio, que apenas esta específica parcela de cidadãos pode 
corretamente ser enquadrada na precisa (e restritiva) definição 
técnico-jurídica de ex-combatentes.

aplicando o mencionado dispositivo constitucional, outorgan-
te de direitos especiais aos “ex-combatentes”, para também 
beneficiar os chamados “combatentes derivados”, ou seja, os 
cidadãos civis que, convocados e participantes efetivos das 
operações bélicas em solo italiano, resolveram permanecer nas 
fileiras das Forças Armadas até a sua correspondente passagem 
para a reserva remunerada e posterior reforma.

Isso ocorre ainda que tais decisões estejam sendo rapida-
mente reformadas pelas instâncias superiores, como demons-
tram os mais diversos julgados, verbis:

[...] o adct/88, art. 53, caput, não conceitua o ex-com-
batente, deixando para a lei 5.315/67 defini-lo. É na Lei n. 
5.315/67, portanto, que se deve buscar o conceito de ex-com-
batente que fará jus aos benefícios inscritos nos incisos do cita-
do art. 53, ADCT. A questão, pois, de índole infraconstitucional, 
não integra o contencioso constitucional. [...][...] (STF, AI-AgR/SC, 
Rel. Min. Carlos �elloso, DJ de 3/1�/����).Min. Carlos �elloso, DJ de 3/1�/����). 

[...] Nos termos do art. 1º da Lei n. 5.315, de 12 de setembro 
de 1967, o militar insere-se no conceito de ex-combatente 
para fins de percepção da pensão especial, tão-somente na 
hipótese em que tenha licenciado do serviço ativo e retornado 
à vida civil de forma definitiva. se permaneceu na vida cas-
trense, seguindo carreira até a reserva remunerada, não há 
direito ao benefício previsto no art. 53, inc. ii, do adct. (STJ, 
5ª Turma, REsp. 6�8.31�/RS, Rel. Min. Felix Fischer, unânime, DJMin. Felix Fischer, unânime, DJ 
�8/6/����, p. �16.). 

[...] Nos termos do art. 1º da Lei n. 5.315, de 12 de setem-
bro de 1997, o militar insere-se no conceito de ex-comba-
tente para fins de percepção da pensão especial tão-somen-
te na hipótese em que tenha licenciado do serviço ativo e 
retornado à vida civil de forma definitiva; caso tenha per-
manecido na vida castrense, seguindo carreira até a reserva 
remunerada, não há direito ao benefício previsto no art. 53, 
inc. II, do ADCT. 

Ademais, os arts. 1º e 6º da Lei n. 288, de 8 de junho de 
1948, com redação dada pela Lei n. 616/49, por si só, já justi-
ficariam a impossibilidade do recebimento de pensão especial 
de ex-combatente por militares e pensionistas de militares que 
não retornaram definitivamente à vida civil após o término da 
Segunda Guerra Mundial, pois, quando de sua transferência 
para a reserva remunerada ou de sua reforma, os mesmos têm 
direito aos benefícios garantidos nos artigos acima transcritos. 
[...] (TRF-�ª Região, AGT �7795/RJ, Sétima Turma Especializada, 
Rel. Des. Fed. Sergio Schwaitzer, DJ de 15/1�/���7).

[...] Nos termos do art. 1º da Lei n. 5.315, de 12 de setem-
bro de 1997, o militar insere-se no conceito de ex-combaten-
te para fins de percepção da pensão especial, tão-somente 
na hipótese em que tenha licenciado do serviço ativo e re-
tornado à vida civil de forma definitiva. (TRF-�ª Região, EIAC 
���67������5997/SC, Segunda Seção, Rel. Des. Fed. Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, DJ de �8/9/���7).

O fato, por si só, demonstra claramente a reduzida compre-
ensão pelos diversos órgãos julgadores da Justiça Federal dos 
inerentes meandros e mesmo das complexidades associados à 
temática militar (ou ainda indiretamente relacionada com esta), 
permitindo, por vias transversas, constituir direitos não previstos 
pelo legislador constitucional ou infraconstitucional ou, em outros 
termos, também determinar a aplicação de reconhecidos direitos 

[...] a correta hermenêutica constitucional 
preleciona a insuperável impossibilidade de 

se conferir interpretação extensiva a
regras que estipulam direitos especiais

e excepcionais.

Destarte, apenas e tão-somente esta mencionada terceira 
categoria de patrícios, denominada “ex-combatentes”, pode, as-
sim considerada, ser enquadrada no contexto restritivo dos ex-
cepcionais direitos conferidos pelo art. 53 dos ADCT da CF/88, 
considerando, particularmente, que a correta hermenêutica 
constitucional preleciona a insuperável impossibilidade de se 
conferir interpretação extensiva a regras que estipulam direitos 
especiais e excepcionais.

Tal observação faz-se necessária, porquanto diversos jul-
gadores e mesmo alguns tribunais vêm, data maxima venia, 
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com equivocado direcionamento no que 
concerne ao suporte dos ônus jurídico-fi-
nanceiros, como é exatamente o caso da 
efetivação prática da outorga do direito, 
aos ex-combatentes, quanto à plena gra-
tuidade de atendimento médico-hospitalar 
(a eles e seus dependentes) em hospitais 
e policlínicas das Forças Armadas.

Neste especial aspecto, resta funda-
mental consignar, de forma inequívoca, 
que as diversas conclusões sentenciais 
que julgaram favoravelmente as corres-
pondentes pretensões autorais merecem 
ser plenamente confirmadas; todavia, 
resta esclarecer – necessariamente –, 
sob fundamento diverso, com o intuito 
de aclarar de modo derradeiro, segundo 
abordado em sede dos mais variados 
recursos eventualmente interpostos, a 
responsabilidade última (e seu conse-
qüente suporte econômico-financeiro) 
pelo custeio da assistência médico-hos-
pitalar gratuita, expressa pelo art. 53, inc. 
I�, dos ADCT.

2 DOS PEDIDOS AUTORAIS 

DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-

HOSPITALAR GRATUITA RELATIVA 

A EX-COMBATENTES (INCLUINDO 

PENSIONISTAS E DEPENDENTES)

Não obstante a aparente simplicida-
de da questão, uma vez que está juris-
prudencialmente assentada em nossos 
tribunais, imperativo se faz, entretan-
to, pontuar algumas especificidades 
– e mesmo complexidades – inerentes 
à questão, que têm sido, data maxima 
venia, ao longo do tempo, deixadas de 
ser enfrentadas, em sinérgico prejuízo à 
necessária preservação da exata exegese 
interpretativa dos ditames legais envolvi-
dos no deslinde das mais diversas lides 
(relativas ao tema) ainda sub judice.

3 DOS BENEFÍCIOS (EXCEPCIONAIS) 

CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES 

Preliminarmente, uma detalhada e 
aprofundada análise do art. 53, inc. I�, 
dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias da CF/88, faz-se imprescin-
dível para uma correta e precisa com-
preensão dos excepcionais benefícios 
concedidos aos cidadãos brasileiros 
categorizados juridicamente como 
ex-combatentes, verbis: Art. 53 Ao ex-
combatente que tenha efetivamente 
participado de operações bélicas 
durante a segunda Guerra mundial, 

nos termos da Lei n. 5.315, de 12 de se-
tembro de 1967, serão assegurados os 
seguintes direitos: I – aproveitamento 
no serviço público, sem a exigência de 
concurso, com estabilidade; II – pensão 
especial correspondente à deixada por 
segundo-tenente das Forças Armadas, 
que poderá ser requerida a qualquer 
tempo, sendo inacumulável com quais-
quer rendimentos recebidos dos cofres 
públicos, exceto os benefícios previden-
ciários, ressalvado o direito de opção; 
III – em caso de morte, pensão à viúva 
ou companheira ou dependente, de 
forma proporcional, de valor igual à do 
inciso anterior; iv – assistência médi-
ca, hospitalar e educacional gratuita, 
extensiva aos dependentes; V – apo-
sentadoria com proventos integrais aos 
vinte e cinco anos de serviço efetivo, em 
qualquer regime jurídico; VI – priorida-
de na aquisição da casa própria, para 
os que não a possuam ou para suas 
viúvas ou companheiras.

Parágrafo único. A concessão da 
pensão especial do inciso II substitui, 
para todos os efeitos legais, qualquer 
outra pensão já concedida ao ex-com-
batente”. (Grifo nosso).

ações judiciais em curso nas diversas ins-
tâncias do Poder Judiciário federal. 

Antes de qualquer decisão precipi-
tada, contudo, mister se faz oportuno 
pontuar que da correta interpretação dos 
dispositivos suscitados em análise emer-
ge necessariamente uma conseqüência 
lógica e insuperável – também –, que ad-
vinda, vale ressaltar, da mesma aplicação 
do mencionado diploma legal se traduz, 
em última instância, pela insuperável 
vinculação do pagamento da aludida 
pensão especial ao correspondente 
recurso orçamentário destinado ao 
ministério da Defesa. Na prática, resta 
concluir, essa ação resultou na indireta 
vinculação da categoria especial de cida-
dão denominada “ex-combatente” – ca-
tegoria composta por não-militares 
 – às Forças Armadas.

�ale frisar, em necessária adição, 
que tal vinculação ensejou, inicialmente, 
uma compreensão conclusiva, apressada 
e superficial, segundo a qual os ex-com-
batentes, seus dependentes e pensionis-
tas ostentavam efetivo direito ao bene-
fício da assistência médico-hospitalar, 
quando atendidos nos hospitais e po-
liclínicas militares e, especialmente, de 

[...] o Constituinte de 1988 (mais do que os legisladores 
pretéritos) contemplou os ex-combatentes e seus dependentes 
com uma série de benefícios excepcionais que só a eles 
podem e devem ser aplicados [...].

Dessa forma, verifica-se, à luz da cris-
talina interpretação do mencionado dis-
positivo constitucional combinado com o 
art. 1º da Lei n. 5.315/1967, que a inten-
ção do legislador brasileiro foi, em última 
análise, buscar recompensar quem, en-
frentando o perigo de guerra, expôs a 
vida em homenagem à Pátria (STJ – 6ª 
T. Recurso Especial n. 87.511/PE Rel. Min. 
Luiz �icente Cernicchiaro, DJ, Seção I, 17 
fev. 1997, p. �.179). Dessa análise, sem 
muito esforço, conclui-se que o Consti-
tuinte de 1988 (mais do que os legislado-
res pretéritos) contemplou os ex-com-
batentes e seus dependentes com uma 
série de benefícios excepcionais que 
só a eles podem e devem ser aplicados, 
sendo certo que dentre tais benefícios, se 
inclui, inexoravelmente, a concessão de 
assistência médica, hospitalar e edu-
cacional gratuita, cujas duas primeiras 
concessões são objeto das mais variadas 

forma plena e absolutamente gratuita. 
Ou seja, ensejou um direito que nem 
os militares, tampouco os seus depen-
dentes, possuem originariamente. Esse 
benefício, por conseqüência, aplicado 
aos ex-combatentes, seus dependentes 
e pensionistas, como não poderia deixar 
de ser, ocasionou, e continua a ocasio-
nar, irreversível impacto negativo aos 
serviços de saúde prestados aos mili-
tares, seus dependentes e pensionistas 
(além de outros beneficiários legais), 
os quais, frise-se, foram criados origina-
riamente para atender a estas pessoas, 
exclusivamente.

O primeiro aspecto a ser levantado 
para o perfeito entendimento da sinér-
gica negatividade desse impacto, no tê-
nue equilíbrio orçamentário do próprio 
planejamento do serviço, diz respeito à 
definição de “beneficiários dos fundos 
de saúde”. Por tal definição, o direito 
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à gratuidade à assistência médico-hospitalar não torna os ex-
combatentes e seus dependentes automaticamente “benefi-
ciários” da prestação do serviço. O espírito da lei foi outorgar 
uma merecida recompensa àqueles que, convocados à defesa 
da Pátria, responderam prontamente a este chamado cívico. 
Todavia, ao conceder o benefício da gratuidade a este univer-
so (sem a necessária contraprestação, ainda que parcial), os 
custos da assistência médico-hospitalar resultantes passaram 
a ser implicitamente repassados (de modo absolutamente 
desproporcional) para todos os usuários considerados be-
neficiários legais (e tradicionais) dos Fundos de saúde das 
Forças Armadas.

Por outro prisma, o art. 53, inc. I�, dos ADCT, por seu turno, 
determina, de forma imperativa, a gratuidade da assistência 
médica e hospitalar, sem que qualquer outro ato legislativo 
indique a fonte dos recursos destinados ao custeio dos serviços 
advindos de tal gratuidade, o que nos remete ao segundo as-
pecto a ser necessariamente observado.

Auto-aplicabilidade do art. 53, IV da Constituição. concessão 
de assistência médico-hospitalar gratuita prevista no dispo-
sitivo transitório, a dependentes de ex-combatentes da 2ª 
Guerra mundial. [...] O art. 53, IV, do ADCT, é norma de eficá-
cia plena e aplicabilidade imediata. (STF, RE-AgR �17871/RJ, 
Rel. Min. Cezar Peluso, DJ de 11/3/���5).Min. Cezar Peluso, DJ de 11/3/���5).

[...] não há se falar em eficácia limitada do art. 53, 
iv, do adct da Constituição de 1988, eis que se trata de 
norma auto-aplicável, de eficácia plena e aplicabilidade 
imediata, pois o constituinte não condicionou sua aplicabi-
lidade a legislação superveniente, consoante entendimento 
pacificado nos tribunais.

Também, em nenhum momento ficou estabelecido na lei 
maior que a utilização do sistema de saúde da Marinha do 
Brasil pelo ex-combatente e seus dependentes dependeria 
de qualquer prévia contribuição pecuniária dos mesmos, 
até porque se trata de retribuição pelos serviços já prestados 
por aquele.

Inolvide-se que, embora o art. 53, IV, dos ADCT da CF/88 
não mencione expressamente que a assistência médica e 
hospitalar gratuita se dará nas instituições militares, tal as-
sistência gratuita deve ser prestada pelo hospital militar ao 
qual se vincula o ex-combatente, haja vista a natureza militar 
dos serviços prestados por ele à Pátria durante a Segunda 
Guerra Mundial.

Assim, não limitou o constituinte a espécie de unidade hos-
pitalar em que o beneficiário obterá a efetivação do seu direito 
nem estipulou qualquer contraprestação por parte do bene-
ficiário para ser a assistência em tela auferida, de modo que 
a gratuidade desse tratamento de caráter especial e dife-
renciado não se confunde com a regra geral de gratuidade 
daquele atendimento médico, deferida a qualquer pessoa, 
através do sistema Único de saúde – sUs, garantido pela 
Constituição em seus arts. 6º, 194 e 196. (TRF-�ª Região, AMS 
66�17/RJ, Sétima Turma Especializada, Rel. Des. Fed. Sergio 
Schwaitzer, DJ de 8/3/���7).

[...] O art. 17 da Lei n. 8.059/90, garante aos pensionistas 
beneficiados com o art. 30 da Lei n. 4.242/63, de 17 de julho 
de 1963, que não se encontrarem entre os beneficiários da 
pensão especial de que trata esta Lei, a continuidade do per-
cebimento dos benefícios assegurados pelo art. 30 da Lei n. 
4.242/63, até sua extinção, sendo vedada a transmissão.

A Portaria Interministerial n. 2.826/94, (PRT/Interministerial 
2826/94), não tem o condão de afastar a auto-aplicabilidade 
do art. 40, § 5º, da CF/88 e as diferenças porventura existen-
tes, deverão ser calculadas a partir da vigência daquela norma 
constitucional. (TRF – �ª Região, AC 97���97379/SC, Terceira 
Turma, Rel. Des. Fed. Luiza Dias Cassales, DJ de 3/3/1999).

É certo, portanto, que não há mais espaço, na jurisprudência 
pátria, para se rediscutir a matéria vertente, relativa à auto-apli-
cabilidade (ou não) do Regramento constitucional (e mesmo 
infraconstitucional) relativo à concessão de direito à gratuida-
de de atendimento médico-hospitalar aos ex-combatentes e 
seus dependentes.

Embora tal entendimento, já consolidado pela Suprema 
Corte (precedentes: RE-AgR �1�.�56/PE, Rel. Min. Carlos �ello-
so, �ª Turma, DJ ��/5/���5 p. �6; e RE-AgR �17.871/RJ, Rel. Min. 
Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 11/3/���5, p. 31), possa ser, data 

[...] a contribuição obrigatória, de natureza 
individual e privada, para os Fundos de Saúde 

das Forças Armadas revela-se como inafastável 
requisito necessário aos militares e seus 

pensionistas [...].

Este segundo aspecto, resume-se, em última instância, na 
perceptível ausência de expressa e inequívoca previsão de do-
tação orçamentária (ou, mesmo, de receita extra-orçamentária) 
para custear os casos de atendimento aos ex-combatentes, seus 
dependentes e pensionistas, ainda mais quando se considera a 
existência de crescente demanda para a inclusão de todo uni-
verso de ex-combatentes, dependentes e pensionistas.

Para ampliar a perspectiva de necessária justiça e isonomia 
sobre a questão, o precitado benefício deve ser, igualmente, 
comparado aos benefícios concedidos aos militares, que tam-
bém tenham efetivamente participado de operações bélicas 
durante a segunda Guerra mundial e optado, após o fim das 
hostilidades, por seguirem na carreira militar, categoria esta, 
como já mencionado, denominada “combatentes derivados”. 

Ainda que reste indiscutível – no atual estágio de desen-
volvimento jurisprudencial sobre a questão – a auto-aplicabi-
lidade do dispositivo constitucional, concessivo de direito à 
gratuidade especial epigrafada, não se pode esquecer que é 
condição insuperável da própria eficácia jurídica sentencial 
que o Poder Judiciário aponte – em respeito à própria normati-
vidade relativa ao tema – as exatas fontes de custeio, no sentido 
de se permitir tornar sinérgica realidade as eventuais condena-
ções sentenciais que, de outra forma, poderão vir a representar 
tão somente (e de forma indesejável) uma “simples declaração 
genérica de direitos”. 

3.1 DA AUTO-APLICABILIDADE DO 

REGRAMENTO NORMATIVO-CONSTITUCIONAL 

ESCULPIDO NO ART. 53 DOS ADCT

O dispositivo constitucional previsto no art. 53 dos ADCT 
constitui-se em norma de eficácia plena, conforme já deci-
diram (e vem decidindo à unanimidade) nossos tribunais: [...] 
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maxima venia, objeto de eventuais críti-
cas (particularmente doutrinárias), tendo 
em vista que o dispositivo constitucional, 
ao conceder a mencionada gratuidade, 
não expressamente apontou, confor-
me já afirmado, as fontes de recursos 
para seu pleno atendimento, ensejando 
a aparente necessidade de expedição 
de lei complementar esclarecedora da 
questão, forçoso concluir que, superada 
a controvérsia vertente, é obrigação inde-
legável do Poder Judiciário apontar, em 
suas decisões sentenciais condenatórias, 
e com absoluta precisão, exatamente de 
que forma (e por quem) serão supor-
tadas as despesas decorrentes da sinér-
gica aplicação do preceito legal-consti-
tucional, uma vez que resta impossível, 
fática e juridicamente, por insuperável 
vício de ilegalidade e mesmo de incons-
titucionalidade, que verbas privadas e 
de destinação específica, oriundas de 
contribuições individuais de militares, 
para os respectivos Fundos de saúde 
das Forças Armadas, possam ser legi-
timamente utilizadas para custear des-
pesas de cidadãos (ex-combatentes ou 
qualquer outra categoria de brasileiros) 
estranhos ao conceito jurídico de de-
pendentes diretos dos militares con-
tribuintes na ativa ou na inatividade, 
mormente em um momento temporal 
específico em que tais despesas se 
apresentam em patamares agigantados, 
conforme bem esclarece, embora à gui-
sa de exemplificação para a hipótese, o 
Exército Brasileiro, por meio do Ofício n. 
7� – A.�.3, de 15 de fevereiro de ���8, 
dirigido à Presidência do eg. Tribunal 
Regional Federal da �ª Região, que, de 
forma taxativa, consigna expressamen-
te que o Sistema de Saúde do Exército 
abriga 13�.5�6 militares da ativa, 6�.��� 
inativos, 61.��� militares do efetivo vari-
ável, 15.163 alunos de Tiros de Guerra 
e 366.977 dependentes e pensionistas, 
sendo que atualmente os valores básicos 
unitários do Fator de Custos de Atendi-
mento Médico-Hospitalar citado são de 
R$ ��9,63 por militar e de R$ 9�,�1 por 
dependente e pensionista, o que enseja-
ria a necessidade de um aporte no valor 
aproximado de r$ 95.621.045,00 (no-
venta e cinco milhões, seiscentos e vinte 
e um mil e quarenta e cinco reais). Este 
montante representa apertado orçamen-
to para atender os contribuintes, sendo, 
portanto, absolutamente insuficiente 

para suportar o universo de ex-com-
batentes e seus dependentes de forma 
plenamente gratuita, conforme insupe-
rável determinação legal-constitucional, 
sob a ótica jurisprudencial interpretativa 
praticamente unânime na atualidade.

4 DOS CONCEITOS BÁSICOS 

RELACIONADOS À ASSISTÊNCIA 

MÉDICO-HOSPITALAR 

PRESTADA AOS MILITARES 

E SEUS DEPENDENTES

Resta, a toda evidência, expor, de 
forma precisa e detalhada, portanto, as 
definições legais pertinentes à resolução 
da questão em análise, principalmente os 
conceitos utilizados no cotidiano da vida 
militar, que, muitas vezes, não se apre-
sentam perfeitamente compreendidos 
em todos os seus inerentes detalhes, e 
mesmo amplitude, no âmbito civil e, par-
ticularmente, por parte de expressiva par-
cela de integrantes do Poder Judiciário.

Portanto, é preciso analisar o Estatu-
to dos Militares (Lei n. 6.88�/8�), o De-
creto Regulamentador da Remuneração 
dos Militares (Decreto n. 9�.51�/86), bem 
como a Lei dos ex-combatentes (Lei n. 
5.315/67), com o propósito último de que 
se compreenda plenamente os meandros 
associados ao tema e, especialmente, o 
âmago da questão. 

relacionadas com a prevenção, conser-
vação ou recuperação da saúde, abran-
gendo serviços profissionais médicos, far-
macêuticos e odontológicos, bem como o 
fornecimento, a aplicação de meios e os 
cuidados e demais atos médicos e para-
médicos necessários (Grifos nossos). 

Desta feita, pode-se, inicialmente e 
sem maiores dificuldades hermenêuti-
cas, inferir, de forma incontestável, que 
a mencionada Lei estabelece, expressa e 
inequivocadamente , que os militares e 
seus dependentes têm inconteste direi-
to à assistência médico-hospitalar nos 
hospitais e policlínicas militares, ainda 
que, frise-se, não estabeleça, de igual 
forma, qualquer gratuidade (plena) re-
lacionada à mencionada assistência. 

Por efeito conseqüente, e consi-
derando, sobretudo, que tal dispositi-
vo legal não foi revogado pela edição 
posterior do Regramento constitucional 
de 1988 (uma vez que perfeitamente 
compatível com o mesmo), resta absolu-
tamente lícito concluir pela reconhecida 
existência de insuperáveis requisitos para 
a plena observância e efetiva aplicação 
deste direito.

4.2 DO DECRETO N. 92.512/86 

Da imperiosa necessidade pretérita 
de regular o contido no precitado art. 5� 

[...] os convocados que, ao término da Segunda Guerra 
Mundial, optaram por permanecer na vida ativa, na 
qualidade de militares (combatentes), continuaram sendo 
regidos pelas precitadas leis, tendo como conseqüência os 
descontos obrigatórios em suas remunerações.

4.1 DO ESTATUTO DOS MILITARES

O Estatuto dos Militares (Lei n. 6.88�, 
de 9 de dezembro de 198�) apresenta 
em seu art. 5�, inc. I�, alínea e, a exata 
(e restritiva) descrição legal de um dos 
direitos expressos dos militares e seus 
dependentes que se constitui, desta fei-
ta, em uma primeira referência conceitu-
al atinente à presente análise, verbis: 

Art. 50. são direitos dos militares:
[...] IV – nas condições ou nas limi-

tações impostas na legislação e regu-
lamentação específicas:

[...]
e) a assistência médico-hospitalar 

para si e seus dependentes, assim en-
tendida como o conjunto de atividades 

do Estatuto dos Militares, resta oportuno 
consignar que foi editado, posteriormen-
te àquela normatividade legal, o Decreto 
n. 9�.51�, de � de abril de 1986, que 
expressamente estabelece normas, con-
dições de atendimento e indenizações 
para a assistência médico-hospitalar 
ao militar e seus dependentes, e dá 
outras providências. O citado ato admi-
nistrativo regulamentar apresenta, dentre 
outras, importante conceituação para o 
melhor entendimento deste complexo 
tema, notadamente nos incisos de seu 
art. 3º, verbis:

Art. 3º Para os efeitos deste decreto, se-
rão adotadas as seguintes conceituações: 

[...] III – assistência médico-Hospi-
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talar – é o conjunto de atividades relacionadas com a preven-
ção de doenças, com a conservação ou recuperação da saúde 
e com a reabilitação dos pacientes, abrangendo os serviços 
profissionais médicos, odontológicos e farmacêuticos, o forne-
cimento e a aplicação de meios, os cuidados e os demais atos 
médicos e paramédicos necessários;

[...] V – Beneficiários da assistência médico-Hospitalar 
– são os militares da ativa ou na inatividade, bem como seus 
respectivos dependentes definidos no Estatuto dos Militares; VI 
– Beneficiários dos Fundos de saúde – são os beneficiários 
da assistência médico-hospitalar que contribuem para os 
Fundos de saúde e os dependentes dos militares que, a crité-
rio de cada Força, sejam enquadrados nos regulamentos dos 
respectivos Fundos;

[...] X – contribuintes – são os militares da ativa, na inati-
vidade e os pensionistas que contribuem para os Fundos de 
saúde das respectivas Forças;

[...] XIX – Fator de custos de atendimento médico-Hospi-
talar é o valor estipulado por militar das Forças armadas da 
ativa ou da inatividade e por dependente dos militares, fixa-
do pelo Ministro-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, 
que servirá de base para o cálculo de dotação orçamentária 
destinada à assistência médico-hospitalar.

XX – Fundo de saúde – é o recurso extra-orçamentário 
oriundo de contribuições obrigatórias dos militares, da ativa 
e na inatividade, e dos pensionistas dos militares, destinado 
a cobrir parte das despesas com a assistência médico-hos-
pitalar dos beneficiários do Fundo, segundo regulamentação 
específica de cada Força Singular;”

[...] XXXIV – Usuários – são os beneficiários da assistência 
médico-hospitalar. (Grifos nossos).

Conclui-se, assim, sem muito esforço, as seguintes premis-
sas lógico- jurídicas: 

a) O fundo de saúde das Forças Armadas traduz-se, neces-
sariamente, por se constituir em um recurso extra-orçamen-
tário, destinado a cobrir parte das despesas com a assistência 
médico-hospitalar dos beneficiários do aludido fundo;

pendem diretamente das receitas provenientes do fundo, 
considerando, sobremaneira, que estas são responsáveis pela 
cobertura, ainda que parcial, das despesas decorrentes da pres-
tação do serviço de assistência médico-hospitalar dos militares, 
seus dependentes e pensionistas.  

Por efeito conclusivo, é lícito afirmar, em tom de sublime 
advertência, que a contribuição obrigatória, de natureza in-
dividual e privada, para os Fundos de saúde das Forças Ar-
madas revela-se como inafastável requisito necessário aos 
militares e seus pensionistas para que os mesmos possam 
usufruir, plenamente, o seu correspondente direito à saúde, 
consoante estabelecido pelo art. 5�, inc. I�, alínea e, traduzin-
do-se, neste sentido, na qualidade de inafastável e insuperável 
condição impositiva. 

4.3 DA LEI N. 5.315/67

Para a melhor compreensão do assunto sub examen, tam-
bém se faz necessário interpretar o disposto no art. 1º da Lei n. 
5.315, de 1� de setembro de 1967, que, em sua redação origi-
nal, regulamentava anterior regramento constitucional previsto 
no art. 178 da Constituição Federal de 1967, verbis: 

Art. 1º Considera-se ex-combatente, para efeito da apli-
cação do art. 178 da Constituição do Brasil, todo aquele que 
tenha participado efetivamente de operações bélicas, na Se-
gunda Guerra Mundial, como integrante da Força do Exército, 
da Força Expedicionária Brasileira, da Força Aérea Brasileira, 
da Marinha de Guerra e da Marinha Mercante, e que, no caso 
de militar, haja sido licenciado do serviço ativo e com isso 
retornado à vida civil definitivamente. (Grifos nossos)

Da leitura do precitado art. 1o, que se encontra em perfeita 
harmonia com a nova ordem político-jurídica inaugurada com o 
advento da Constituição de 1988, conclui-se, sem muito esfor-
ço, que o universo de ex-combatentes é composto por civis 
e militares, ainda que, no caso dos militares, inexoravelmente, 
limitados àqueles que, ao fim da guerra, tenham sido licenciados 
do serviço ativo e retornado à vida civil definitivamente. Por via de 
conseqüência, o universo jurídico que se convencionou denomi-
nar de ex-combatentes é, na realidade, formado exclusivamente 
por uma categoria de cidadãos que não podem ser classificados, 
para efeito de aplicação do Decreto n. 9�.51�/86, como verda-
deiros militares, posto que, por óbvias razões, militares, sob a 
específica ótica jurídica, são todos aqueles combatentes, que, en-
volvidos ou não em operações bélicas ao longo de suas carreiras, 
permaneceram nesta insuperável condição, mesmo que após a 
passagem para a reserva e até a posterior reforma. 

Destarte, do conceito de ex-combatente, expresso no dis-
positivo supra, emerge óbvia conclusão de que, por não serem 
militares, os ex-combatentes e seus pensionistas não contri-
buem para os Fundos de saúde das Forças Armadas, (ainda 
que não estejam legalmente impedidos de fazê-lo), não satisfa-
zendo, por conseguinte, a insuperável condição necessária para, 
pelo menos em tese, poder usufruir, plenamente, do direito à 
saúde, por intransponíveis obstáculos no que concerne à disci-
plina expressamente estabelecida no Estatuto dos Militares.

5 DA SÍNTESE LEGISLATIVA PERTINENTE À MATÉRIA

Da precisa análise das três legislações comentadas, verifica-
se, à evidência, portanto, que o ex-combatente se enquadra, 

[...] as contribuições mensais para os fundos de 
saúde das Forças Armadas, como também (e 

de igual forma) as indenizações de atos 
médicos, paramédicos e serviços afins 

compõem a receita extra-orçamentária [...].

b) O mencionado fundo de saúde é formado pelas con-
tribuições obrigatórias, individuais – e de natureza privada 
– dos militares, na ativa e na inatividade, e dos pensionistas 
dos militares. Por conseguinte, todos os militares e pensionistas, 
sem qualquer exceção, são contribuintes, necessários e compul-
sórios do fundo epigrafado;

c) Apenas porque todos os militares e pensionistas são con-
tribuintes obrigatórios do fundo, em relação lógica de causa e 
conseqüência, todos são, igualmente, beneficiários necessários 
do fundo de saúde e, também, pelas mesmas razões, beneficiá-
rios da correspondente assistência médico-hospitalar; 

d) A indispensável efetividade, bem como a necessária 
qualidade, da assistência médico-hospitalar em questão de-
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sem maiores possibilidades de razoáveis 
dúvidas, em uma categoria sui generis, 
considerando tratar-se de um civil que, 
em uma situação atípica, foi alçado a 
uma condição, excepcional e temporária, 
de combatente, passando, desta feita, a 
se enquadrar em uma terceira categoria 
(especial e excepcional) de cidadão civil 
com pensão militar.

Neste diapasão analítico, o ordena-
mento constitucional vigente em suas 
disposições transitórias (ADCT), bem 
como a Lei n. 5.315/67, buscaram defi-
nir, por inexorável necessidade jurídica, 
esta nova categoria especial de cidadãos 
que percebem pensão militar e, igual-
mente, ostentam vantagens excepcionais 
(constitucionalmente impostas), abso-
lutamente divorciadas daqueles direitos 
usualmente assegurados aos cidadãos 
civis e militares de modo geral. 

6 DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 

AOS “COMBATENTES”

Consoante exposto, e buscando su-
prir a inafastável necessidade quanto à 
perfeita compreensão da amplitude dos 
benefícios concedidos aos chamados 
“ex-combatentes”, imperativa se faz ana-
lisar os benefícios também concedidos 
a um conjunto de pessoas enquadradas 
como militares, as quais, com o objetivo 
de facilitar o raciocínio, no caso concreto, 
serão denominadas simplesmente como 
combatentes.

Assim, é cediço inferir a denominação 
de militar combatente a todo aquele que 
participou das atividades inerentes à Se-
gunda Guerra Mundial e, com o fim do 
conflito bélico, optou por permanecer 
na vida ativa, no posto/graduação que 
lhe cabia, cumprindo os deveres ine-
rentes à atividade militar.

Portanto, do universo de cidadãos 
brasileiros participantes da Segunda 
Guerra Mundial e que, portanto, vive-
ram as mesmas situações de perigo 
ou iminência de ataque inimigo, uma 
substancial parcela resolveu retor-
nar à vida civil definitivamente, sendo 
agora conhecida como ex-combatente, 
ao passo que uma outra resolveu, de 
forma diversa, permanecer no serviço 
ativo das Forças Armadas. Essa parcela 
de brasileiros, ao optar por permanecer 
nas fileiras das Forças Armadas, como 
não podia deixar de ser, continuou ca-
tegorizada como militar, mantendo-se, 

conseqüentemente, sobre a égide do 
Estatuto dos Militares, sendo promovida 
em conformidade com a lei e realizando 
as contribuições pertinentes.

A determinação legal quanto a essas 
mencionadas contribuições encontra-se 
abrigada expressamente na Medida 
Provisória n. �.�15-1� de 31 de agosto 
de ���1, que dispõe sobre a reestru-
turação da remuneração dos militares 
das Forças Armadas, altera as Leis ns. 
3.765, de 4 de maio de 1960, e 6.880, 
de 9 de dezembro de 1980, e dá outras 
providências, apresentando em seus 
arts. 1�,15 e 16, definições fundamen-
tais para o melhor entendimento relati-
vo ao tema, verbis:

Art. 14 descontos são os abatimen-
tos que podem sofrer a remuneração 
ou os proventos do militar para cum-
primento de obrigações assumidas ou 
impostas em virtude de disposição de 
lei ou de regulamento.

§ 1º Os descontos podem ser obri-
gatórios ou autorizados.

§ 2º Os descontos obrigatórios têm 
prioridade sobre os autorizados.

§ 3º Na aplicação dos descontos, o 
militar não pode receber quantia inferior 
a trinta por cento da sua remuneração 
ou proventos.

forme regulamentação.
Art. 16 Descontos autorizados são 

os efetuados em favor de entidades 
consignatárias ou de terceiros, confor-
me regulamentação de cada Força.” 
(Grifos nossos)

O art. 1� e seus incisos conceituam 
os descontos, determinando quais são 
obrigatórios e quais são autorizados. 
Contudo, é a expressa menção do art. 
15, principalmente nos incs. II e III, que 
preconiza, de forma imperativa e insu-
perável, que, apesar do militar e seus 
dependentes terem direito à saúde e 
assistência médica providas pelas Forças 
Armadas (art. 5�, inc. I�, alínea e, do Es-
tatuto dos Militares), este deve, obrigato-
riamente, contribuir para a assistência 
médico-hospitalar. 

Ademais, o legislador também es-
pecificou a destinação da contribuição 
prevista no inc. II do art. 15, da mencio-
nada Medida Provisória. Tal destinação 
é, como já mencionado, o denominado 
fundo de saúde (art. 3º, inc. XX, do De-
creto n. 9�.51�/86) da respectiva Força 
Armada singular. Desta forma, os mili-
tares que contribuem para o Fundo de 
Saúde, sejam do Exército, da Aeronáutica 
ou da Marinha, arcam, na qualidade de 
indivíduos e de forma privada, com 

[...] a atual dotação orçamentária para o Sistema de Saúde 
dos Militares não tem sido suficiente nem para cobrir os 
custos relativos aos atuais beneficiários do Sistema de 
Saúde Militar [...].

Art. 15 são descontos obrigatórios 
do militar:

I – contribuição para a pensão mi-
litar;

ii – contribuição para a assistência 
médico-hospitalar e social do militar;

iii – indenização pela prestação 
de assistência médico-hospitalar, por 
intermédio de organização militar;

IV – impostos incidentes sobre a re-
muneração ou os proventos, de acordo 
com a lei;

V – indenização à Fazenda Nacional 
em decorrência de dívida;

VI – pensão alimentícia ou judicial;
VII – taxa de uso por ocupação de 

próprio nacional residencial, conforme 
regulamentação;

VIII – multa por ocupação irregular 
de próprio nacional residencial, con-

substancial parcela das despesas resul-
tantes da assistência médico-hospitalar 
a que têm direito.

Por via de conseqüência, os convo-
cados que, ao término da Segunda Guer-
ra Mundial, optaram por permanecer 
na vida ativa, na qualidade de militares 
(combatentes), continuaram sendo re-
gidos pelas precitadas leis, tendo como 
conseqüência os descontos obrigató-
rios em suas remunerações. Ou, em 
outros termos, sem qualquer usufruto 
relativo aos benefícios atribuídos aos ex-
combatentes, nos exatos termos do art. 
53 e respectivos incisos dos ADCT, espe-
cialmente no que concerne à gratuidade 
(plena e absoluta) à assistência médico-
hospitalar.

A título de oportuno reforço a todos 
os argumentos já expedidos, vale tam-
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bém registrar – seja pela simplicidade elucidativa do texto, seja 
por seu caráter didático-pedagógico – as informações prestadas 
pela Marinha do Brasil nos Autos do Mandado de Segurança n. 
���7.51.�1.�17671-1 (fls ��/�7), as quais a 7a Turma Especiali-
zada, do TRF – �a Região, do qual este autor é membro titular, 
considerou, em síntese, julgando, ao final, à unanimidade, a 
imperiosa e inafastável necessidade de contraprestação finan-
ceira (repasse da União Federal para com as Forças Armadas) 
como condição lógica de inclusão plena dos ex-combatentes 
e dependentes no sistema de saúde das Forças Armadas, ver-
bis: o sistema de saúde da marinha é custeado, em parte, 
pelos próprios militares e inativos, por meio de desconto 
obrigatório em bilhete de pagamento, correspondente a 1,8% 
do rendimento bruto, por militar, mais 0,15% para cada de-
pendente até um total máximo de 3,5%;

– este desconto é denominado de contribuição para 
assistência médico-hospitalar e social do militar, conforme 
disposto nos arts. 15, inc. II e art. 25 da Medida Provisória n. 
2215-10, de 31 de agosto de 2001, e suas sucessivas reedições 
regulamentado, no âmbito da Marinha do Brasil, por meio da 
Portaria n. 181, de 16 de julho de 2001; 

[...] em que pese o desconto, os beneficiários do FUsma 
ainda indenizam 20% das despesas com a assistência mé-
dico-hospitalar que por ventura venham a utilizar junto ao 
sistema de saúde da marinha, como por exemplo, atendi-
mentos médicos, paramédicos ou de outra natureza; 

– a Marinha do Brasil, por intermédio de seus órgãos, pro-
cura administrar os recursos humanos e financeiros existentes 
da melhor forma, de modo a fornecer ao seu pessoal a melhor 
assistência médico-hospitalar possível; recursos estes que, infe-
lizmente, não correspondem a todas as expectativas, mas que, 
basicamente, sustentam o Sistema.

- pelo dito até então, pode-se afirmar que a inclusão de 
ex-combatentes e dependentes no sistema de saúde da ma-
rinha, sem a devida contraprestação financeira estaria com-
prometendo a eficácia do referido sistema. (Grifos nossos)

Por efeito conclusivo, a correta interpretação jurispruden-
cial quanto à absoluta e irrestrita gratuidade do atendimento 
médico-hospitalar para os ex-combatentes, sem qualquer con-
traprestação pecuniária, inaugura, em nosso ordenamento jurí-
dico, em última análise, duas situações distintas para um mes-
mo fato gerador, ou seja, dois indivíduos, o ex-combatente e o 
combatente, recebem tratamento diverso para situações abso-
lutamente idênticas, ensejando, por conseqüência, inexorável 
violação ao princípio da isonomia, pelo que imperativo se faz 
necessário, a esta altura, que o poder Judiciário, responsável 
último pelas determinações sentenciais, aponte a exata fonte 
econômico-financeira que terá que, necessariamente, suportar 
o ônus derivado de tal excepcionalidade constitucional anti-
isonômica, já consagrada jurisprudencialmente ao longo dos 
últimos 15 anos. 

6.1 DOS RECURSOS FINANCEIROS

Resta evidente, por outro lado, que o espírito da lei que 
buscou recompensar o ex-combatente também não esqueceu 
a importância do combatente.

Por esta razão, imprescindível se apresenta a análise da 
questão orçamentária, ou, em outros termos, dos recursos fi-

nanceiros destinados a concretizar o direito à saúde, que abriga 
tanto os militares, estejam eles no serviço ativo ou na inativida-
de, quanto os seus dependentes e pensionistas. 

Nesse sentido, é a própria Constituição Federal, no contexto 
de seus dispositivos normativos, que expressamente determina 
a necessidade de o Poder Público zelar pelo direito à saúde, 
mormente em seus arts. 196 e seguintes. Para tanto, todavia, a 
ação deste Poder necessita, em primeiro lugar, prover recursos 
que materializem tal direito. As Forças Armadas, neste diapa-
são analítico, não se constituem em qualquer exceção, visto que 
o Poder Público necessariamente precisa especificar a origem 
dos recursos financeiros destinados à assistência médico-hospi-
talar dos seus integrantes e dependentes. 

Para o caso em comento, o art. 11 do Decreto n. 9�.51�/96 
não apenas confirma este pressuposto, como igualmente o con-
solida como regra normativa imposititva, verbis:

Art. 11 Os Ministérios Militares contarão, para a assistência 
médico-hospitalar aos militares e seus dependentes, com re-
cursos financeiros oriundos de:

I – dotações orçamentárias, consignadas no orçamento 
da União através de propostas anuais dos Ministérios Milita-
res, constituídas de:

a) recursos financeiros previstos com base no produto do 
fator de custos de atendimento médico-hospitalar pelo número 
de militares, da ativa e na inatividade, e de seus dependentes;

b) recursos financeiros específicos para o custeio de con-
vênios e contratos;

c) outros recursos que visem à assistência médico-hospi-
talar.

II – receitas extra-orçamentárias provenientes de:
a) contribuições mensais para os fundos de saúde;
b) indenizações de atos médicos, paramédicos e servi-

ços afins;
c) receitas provenientes da prestação de serviços médi-

co-hospitalares através de convênios e/ou contratos;
d) receitas provenientes de outras fontes.
Parágrafo único. Os recursos financeiros, consignados 

anualmente no Orçamento da União para cada Ministério 
Militar, destinados a atender às despesas correntes e de ca-
pital das organizações de saúde, independem das dotações 
orçamentárias especificadas neste artigo e não constituem 
objeto deste decreto.” (Grifo nosso)

Por conseguinte, é fato incontestável que as contribuições 
mensais para os fundos de saúde das Forças Armadas, como 
também (e de igual forma) as indenizações de atos médicos, 
paramédicos e serviços afins compõem a receita extra-or-
çamentária, assim considerada como indispensável recurso 
financeiro necessário para cobrir parte das despesas com a as-
sistência médico-hospitalar em questão. Em outras palavras, as 
contribuições mensais e as indenizações dos diversos servi-
ços prestados são advindas do próprio usuário do benefício, 
dentre eles, o denominado “combatente”.

Por outro lado, a dotação orçamentária, cujos recursos 
provêm especificamente da União, restringem-se, por força de 
imperativo legal, na qualidade de previsão financeiro-valorativa, 
apenas e tão-somente ao quantitativo de militares, da ativa 
e da inatividade, e seus dependentes.

Parece claro, portanto, que os ex-combatentes e seus de-
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pendentes não pertencem a este con-
junto estrutural, propiciando – de forma 
insuperável – um efetivo (e insustentável 
ao longo do tempo) desequilíbrio no 
que concerne ao produto do fator de 
custos de atendimento médico-hospi-
talar pelo número de pessoas contidas 
no precitado universo em relação à do-
tação orçamentária prevista que, desta 
feita, sempre ficará aquém do necessá-
rio para cobrir as despesas advindas do 
atendimento pleno a esse novo universo, 
sinergicamente ampliado com a adição 
dos ex-combatentes. Tal situação não 
só acarretará, como sabidamente vem 
acarretando, indesejável queda na qua-
lidade do atendimento e na própria 
eficácia do serviço prestado, como ain-
da, invencível diminuição dos insumos 
necessários, comprometendo, por fim, 
a própria efetividade do mandamento 
constitucional relativo ao atendimento 
médico-hospitalar dos ex-combatentes e 
de seus dependentes. 

7 DA UMBILICAL RELAÇÃO 

ENTRE OS RECURSOS 

FINANCEIROS ORÇAMENTÁRIOS 

E EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

Outro ponto nevrálgico a ressaltar, 
em necessária adição reforçativa a todos 
os argumentos já expedidos, encontra-se 
numa característica singular do Sistema 
de Saúde Militar que consiste no direcio-
namento da aplicação dos recursos origi-
nários do Fator de Custos e do Fundo de 
Saúde das Forças Armadas.

Com efeito, apesar de existir uma fon-
te mista de custeio, os recursos orçamen-
tários (fator de custos) são direcionados 
aos não-beneficiários/não-contribuintes 
(militares do Efetivo �ariável, Serviço Mi-
litar Inicial e Acidentes em Serviço).

portanto, na verdade, os beneficiá-
rios contribuintes do sistema de saúde 
militar sofrem duplo revés, que é o de 
contribuírem e indenizarem o sistema 
e o de não serem atendidos com os 
recursos originários da União, pois se 
faz necessário cobrir as despesas da-
queles que não contribuem (especifi-
camente, os ex-combatentes). Embora 
se possa afirmar que o fator de custos 
– FC – arcaria com essas despesas extras, 
na verdade, os atuais valores orçamentá-
rios nem ao menos asseguram o mínimo 
previsto aos beneficiários especiais não- 
contribuintes e seus dependentes.

Some-se a isso o fato de que o to-
tal de ex-combatentes e pensionistas 
enquadrados na Lei n. 5.315, de 1� de 
novembro de 1967, apenas no Exército, 
a título de exemplificação, é de �7.785 
cidadãos. Estimando-se que o número 
de dependentes gire em torno de 1,5 por 
ex-combatente ou pensionista, temos que 
o total de novos beneficiários especiais 
(não contribuintes) estaria em torno de 
41.677 indivíduos a serem absorvidos pela 
estrutura de apoio à saúde do Exército, em 
particular. Extrapolando para o contexto 
das três Forças Singulares (Marinha, Exér-
cito e Força Aérea), temos simplesmente 
uma realidade insustentável sob o aspecto 
econômico-financeiro que, em curto espa-
ço de tempo, irá comprometer a própria 
eficácia sentencial de todos os pronuncia-
mentos judiciais que apenas limitam-se a 
determinar (sem uma maior e necessária 
reflexão de seus efeitos práticos) a imedia-
ta inclusão dos ex-combatentes e de seus 
dependentes no sistema de saúde das 
Forças Armadas.

Esse acréscimo é representado, na 
sua maioria, por um grupo relativamente 
homogêneo de cidadãos, todos perten-
centes a uma faixa etária bastante eleva-
da que, por conseguinte, utiliza-se com 
maior freqüência do sistema de saúde. 

Convém enfatizar que os denomina-
dos “combatentes” possuem o direito à 
saúde, a ser prestado pelos hospitais e 
policlínicas das Forças Armadas, condi-
cionalmente à necessária e imprescin-
dível contraprestação dos descontos 
obrigatórios inseridos em seus venci-
mentos ou pensões. Esses descontos 
constituem parte integrante (e indispen-
sável) dos recursos financeiros que sus-
tentam a assistência médico-hospitalar e, 
caso não haja a contribuição por parte do 
combatente, este perde (resta oportu-
no frisar) a condição de beneficiário 
dos fundos de saúde e é, conseqüen-
temente, impedido de usufruir a assis-
tência médico-hospitalar. 

Considerando os fatos apresen-
tados, conclui-se que a atual dotação 
orçamentária para o Sistema de Saúde 
dos Militares não tem sido suficiente 
nem para cobrir os custos relativos aos 
atuais beneficiários do Sistema de Saú-
de Militar, o que permite antever que a 
inclusão gratuita de mais beneficiários 
(sem uma correspondente fonte de 
custeio) acarretaria inúmeras conse-

qüências indesejáveis, uma vez que as 
despesas dos ex-combatentes e seus 
dependentes, na prática, deixariam de 
ser suportadas pelo tesouro nacional 
e passariam a ser responsabilidade, 
quase que total, dos atuais militares 
e pensionistas contribuintes para com 
os Fundos de saúde das Forças Arma-
das, o que redundaria numa flagrante 
inconstitucionalidade, pois a União 
estaria, na prática efetiva, apenas re-
passando um ônus para determinado 
grupo de cidadãos, em uma situação 
que visivelmente afronta o próprio di-
reito e sua correta exegese.

Esta condição legal e factual, resta 
registrar, por si só, invalida qualquer tese 
jurídica a sustentar a absoluta e incon-
teste gratuidade na prestação de idên-
ticos serviços aos ex-combatentes, seja 
pela insuperável questão financeira, seja 
pelo insustentável desafio ao preceito 
constitucional da isonomia, exceto se tal 
direito especial, excepcionalmente con-
cedido, possua fonte própria de custeio 
e que tal fonte seja suportada, exclusiva-
mente, com verbas de natureza rigorosa-
mente pública (o que à toda evidência 
excluiria as verbas extra-orçamentárias 
dos Fundos de Saúde das Forças Arma-
das, que possuem inconteste natureza 
individual privada).

8 DA NECESSÁRIA EFETIVIDADE 

DAS DECISÕES SENTENCIAIS 

DO PODER JUDICIÁRIO

Por efeito conclusivo, e a par de todas 
as detalhadas considerações expostas, 
apenas dois possíveis raciocínios lógico-
jurídicos podem legitimamente emergir, 
em nosso particular entendimento, sobre 
o tema vertente.

O primeiro criaria um direito de 
opção aos ex-combatentes. Determi-
nar-se-ia a estes ou aos pensionistas que 
optassem por contribuir com o Sistema 
de Saúde da Força Armada a que estive-
rem vinculados, sob as mesmas condi-
ções dos militares da ativa, inatividade e 
pensionistas, nos termos do art. 15, incs. 
II e III, da Medida Provisória n. �.�15-1�, 
de 31 de agosto de ���1, pela aplicação 
do fenômeno jurídico hermenêutico da 
analogia integrativa, com o pressuposto 
de que estes sejam considerados bene-
ficiários dos fundos de saúde nos idên-
ticos termos do Decreto n. 9�.51�, de � 
de abril de 1986, e, em não optando pela 
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contribuição, sejam, sumariamente, excluídos, em definitivo, do 
Sistema de Saúde, a idêntico exemplo do que ocorre, por impe-
rativo legal, com os militares da ativa e da inatividade.

O segundo raciocínio simplesmente obrigaria a União 
Federal a criar uma dotação orçamentária (contraprestação 
financeira), a fim de se determinar que haja o imprescindível 
repasse das verbas que custeiem a assistência médico-hospita-
lar dos ex-combatentes e pensionistas aos Fundos de Saúde das 
Forças Armadas. 

A mencionada determinação imporia, nesse caso, a ma-
nutenção dos ex-combatentes e pensionistas incluídos no Sis-
tema de Saúde das Forças Armadas, gozando da gratuidade 
absoluta (especial e excepcional) constitucionalmente asse-
gurada (segundo entendimento jurisprudencial já consagrado). 
Esta gratuidade seria custeada pela União Federal, sem que se 
impusesse aos ex-combatentes e pensionistas a opção a uma 
individual e privada contraprestação pecuniária (ainda que 
parcial). Desta sorte, mantê-los-ia como beneficiários do Sis-
tema, como determina a jurisprudência pacificada a propósito 
do tema, mas com o conseqüente e necessário repasse dos 
recursos – demonstradamente despendidos pelo sistema de 
saúde das Forças Armadas – pela União Federal. Com isso, a 
inadmissível lacuna decorrente da fonte de custeio seria suprida, 
viabilizando, inclusive no sentido prático-efetivo, e ao longo do 
tempo, a gratuidade absoluta que a Constituição supostamente 
outorgou aos ex-combatentes.

Como a efetivação do primeiro raciocínio não nos parece 
ser mais possível de ser aplicada, em face da consolidação juris-
prudencial já mencionada (e também factual pelo transcurso do 
tempo), resta imperativo que se consolide a segunda vertente 
hermenêutica para que, de fato, o direito especial e excepcional 
concedido aos ex-combatentes, possa ser plenamente satis-
feito, sem qualquer prejuízo de qualidade aos próprios ou a 
terceiros e, igualmente, sem os riscos de inviabilização futura do 
próprio Sistema de Saúde das Forças Armadas, conforme já de-
cidiu esta 7a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal 
da �a Região, da qual este autor é membro titular, verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MILITAR. APELAÇÃO 
EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICO-HOSPITALAR GRATUITA A PENSIONISTA DE EX-COM-
BATENTE. ANÁLISE DO ART. 53, INC. IV, DO ADCT. DECRETO N. 
92.512/86. LEI N. 5.315/67. ESTATUTO DOS MILITARES. BENE-
FÍCIOS EXCEPCIONAIS CONCEDIDOS AOS EX-COMBATENTES. 
NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO. RESPONSABILIDADE 
PELO REPASSE DA UNIÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA POR 
FUNDAMENTO DIVERSO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA 
NÃO-PROVIDAS.

1. O ADCT da CRFB/88 concedeu excepcionais benefícios 
aos cidadãos brasileiros categorizados juridicamente como ex-
combatentes. A cristalina interpretação do art. 53, do ADCT 
combinado com o art. 1º da Lei n. 5.315/1967, demonstra a 
intenção do legislador de “buscar recompensar quem, enfren-
tando o perigo de guerra, expôs a vida em homenagem à Pá-
tria” (STJ – 6ª T. Recurso Especial n. 87.511/PE Rel. Min. Luiz 
�icente Cernicchiaro, DJ, Seção I, 17 fev.1997, p. �.179). 

2. Os conceitos básicos relacionados à assistência médi-
co-hospitalar prestada aos militares e seus dependentes estão 
determinados no art. 50, inc. IV, alínea e da Lei n. 6.880/80; no 

art. 3º do Decreto n. 92.512/86 e, ainda, na Lei n. 5.315/67. Da 
precisa análise das três legislações comentadas verifica-se que 
o ex-combatente enquadra-se, em uma categoria sui generis 
considerando tratar-se de um civil que, em uma situação atí-
pica, foi alçado a uma condição, excepcional e temporária, de 
combatente, passando, ao final da guerra, a se enquadrar em 
uma terceira categoria (especial e excepcional) de cidadão ci-
vil com pensão militar. Trata-se de nova categoria especial de 
cidadãos que percebem pensão militar e, igualmente, osten-
tam vantagens excepcionais (constitucionalmente impostas), 
absolutamente divorciadas daqueles direitos usualmente asse-
gurados aos cidadãos civis e militares de modo geral. 

3. Como conseqüência, deve ser provida a manutenção 
dos ex-combatentes como beneficiários do Sistema, mas com o 
conseqüente e necessário repasse dos recursos necessários 
realizados pela União Federal direto aos Fundos de saúde 
das Forças armadas. Com isso, a lacuna decorrente da inexis-
tência de fonte de custeio seria suprida, viabilizando, inclusive 
no sentido prático-efetivo, a gratuidade absoluta que a Consti-
tuição outorgou excepcionalmente aos ex-combatentes.

4. remessa necessária e apelação em mandado de se-
gurança interposta pela União Federal desprovidas. (TRF-�ªR; 
7ª Turma Esp., Mandado de Segurança n. ���7.51.�1.�17671-1, 
Relator Des. Fed. Reis Friede. Julgado em �/6/���8).

9 DA SÍNTESE CONCLUSIVA

Esperemos, portanto, que os mais diversos julgadores, com 
competência jurisdicional para o deslinde dessas questões re-
lativas aos ex-combatentes, possam, no presente e no futuro, 
melhor refletir sobre a ampla complexidade do tema, evitando 
que, mediante de persistentes decisões condenatórias “gené-
ricas”, acabem por inviabilizar o próprio sistema de saúde das 
Forças Armadas, tornando-o, em última análise, totalmente 
ineficaz, sob a ótica econômico-financeira, e igualmente efetiva 
para o seu fim precípuo, ou seja, a prestação do atendimento 
médico-hospitalar, não somente para os próprios militares da 
ativa e da inatividade (seus pensionistas e dependentes), mas 
como bem assim para os próprios ex-combatentes e seus res-
pectivos pensionistas e dependentes, em prejuízo final de toda 
sociedade brasileira.

Artigo recebido em �7/6/�8.
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