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II ¿ Por igual motivação, observe-se que a aprovação no concurso público de admissão é requisito para 
a matrícula no Curso de Formação de Marinheiros (C-FMN), destinado ao preparo da praça para o ingresso 
na carreira do QPA, no entanto, não configura o fator determinante para que se possa caracterizar a praça 
como ¿militar de carreira¿, já que a praça, para se definir como tal, há que adquirir o direito à estabilidade, 
fixado para ocorrer com 10 ou mais anos de tempo de efetivo serviço; gizando-se que, nesse particular, a 
lei nem faz distinção entre militar de carreira ou temporário. 

III ¿ Outra consideração: atentando à garantia de vitaliciedade do vínculo, a legislação reconhece à 
praça com estabilidade assegurada, presumivelmente incapaz de permanecer como militar da ativa, a 
prerrogativa de ser submetida a Conselho de Disciplina (para se defender); ao passo que, diante do vínculo 
temporário, a legislação submete ao licenciamento ex officio, por conveniência do serviço, a praça sem 
estabilidade assegurada, considerada incapaz de atender aos requisitos do conceito profissional, como 
acontece com a praça que possua duas avaliações consecutivas deficientes em EAD ou FIS.  

IV ¿ No caso vertente, a documentação adunada realmente exibe que o MN recebeu duas avaliações 
consecutivas deficientes em EAD, nos 1º e 2º semestres/14 e nos 1º e 2º semestres/15.  

V ¿ Nesse contexto, é possível constatar que, no caso em tela, a Administração Militar seguiu à risca a 
legislação de regência, descabendo, pois, falar na anulação do ato de licenciamento por conveniência do 
serviço. 

VI ¿ Ressalte-se, aliás, que a arregimentação temporária dos cabos e soldados sequer conflita com a 
vigente ordem jurídica, submetendo-se o reengajamento dessas praças às necessidades da Arma Militar, 
conforme assentou o Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RMS 21.605-4/DF. A seu turno, 
de há muito se firmou o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o 
licenciamento ex officio de militar temporário (praça não estável) efetiva-se por força de lei e, assim, 
independe de motivação, devendo as razões de conveniência e oportunidade ser expendidas na 
eventualidade de reengajamento. 

VII ¿ Compreendendo-se válido o ato de licenciamento do Marinheiro, não se consubstancia a conduta 
ilícita praticada pela Administração Militar, donde impossível a caracterização de dano moral de sorte a gerar 
a obrigação de indenizar. 

VIII ¿ Apelação desprovida.       
  
A C Ó R D Ã O 
        Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas. 
        Decide a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, 

negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, constante dos autos, e das notas taquigráficas 
ou registros fonográficos do julgamento, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.  

  
 [Assinado eletronicamente] 
SERGIO SCHWAITZER 
RELATOR 
mst 
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. SUBOFICIAL ORIUNDO DO QUADRO DE TAIFEIROS 

DA AERONÁUTICA, REFORMADO POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. PROVENTOS COM BASE NO SOLDO DE 
PRIMEIRO-TENTENE. LEI 12.158/09 E LEI 6.880/80, ART. 110. 

I ¿ Se é verdade que a Lei 12.158/09 (regulamentada pelo Decreto 7.188/10) veio conceder ao 
Segundo-Sargento do QTA promoções sucessivas, na inatividade, às graduações de Primeiro-Sargento e 
Suboficial, conforme o tempo de permanência como integrante do QTA e com os proventos da respectiva 
graduação obtida, também é verdade que a nova graduação alcançada não retrocedeu no tempo, de sorte a 
modificar a graduação que o militar possuía quando foi transferido para a inatividade. Isto é: ainda que, 


