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VOTO EM FORMA DE EMENTA 

 

ADMINISTRATIVO. MILITAR. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. 

CONTAGEM EM DOBRO PARA INATIVIDADE. DESNECESSIDADE. DIREITO 

RECONHECIDO. EXCLUSÃO DO RESPECTIVO PERÍODO DO ADICIONAL DE 

TEMPO DE SERVIÇO E COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS A ESSE TÍTULO. 

SENTENÇA REFORMADA.  

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou 

improcedente o pedido inicial de conversão de licença especial não gozada em pecúnia.   

2. Prescrevia o art. 68 do Estatuto dos Militares que “a licença especial é uma autorização para o 

afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao 

militar que a requeira, sem que implique em qualquer restrição para a sua carreira”, com duração de 

seis meses, a ser gozada de uma só vez, quando solicitada pelo interessado e julgado 

conveniente pela autoridade competente, podendo ser parcelada. Dispunha ainda o §3º do 

referido dispositivo que “os períodos de licença especial não-gozadas pelo militar são computados em 

dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade e, nesta situação, para 

todos os efeitos legais”.  

3. Porém, com a edição da MP nº 2.215-10/01, a licença especial foi revogada. O art. 33 da 

mencionada MP autorizou o gozo ou a contagem em dobro, não permitindo o duplo proveito: 

“Os períodos de licença especial, adquiridos até 29 de dezembro de 2000, poderão ser usufruídos ou 

contados em dobro para efeito de inatividade, e nessa situação para todos os efeitos legais, ou 

convertidos em pecúnia no caso de falecimento do militar”.  

4. Nos autos, a parte autora foi transferida, ex officio, para a reserva remunera, na forma do 

art. 98, I, da Lei 6.880/1980, uma vez que alcançou a idade limite para o posto que ocupava. 

Assim, ao tempo em que transferida para a inatividade, a parte autora contava com apenas 29 

anos, 8 meses e 10 dias, aí incluída a contagem em dobro de um período de licença especial (1 

ano). 

5. A controvérsia dos autos está em saber se, ao contabilizar a licença especial para fins de 

adicional de tempo de serviço e outras vantagens remuneratórias, mesmo que não tenha sido 

o referido período influenciado na contagem para a transferência para a reserva remunerada, 

a parte autora teria direito à conversão em pecúnia da licença especial não gozada. 

6. Segundo orientação do STJ, ao qual ora se realinha esta Turma Recursal, eventuais 

incrementos remuneratórios nos proventos, a título de adicional de tempo de serviço ou 

abono de permanência, não afastariam a possibilidade de conversão em pecúnia da licença 

prêmio não gozada, desde que não utilizada como tempo para fins de inatividade, todavia 

mediante a compensação dos valores recebidos pelos reflexos por ela causados (REsp 

1634035/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 

09/08/2017).  
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7. Em decisão monocrática, explica o Ministro Humberto Martins no Recurso Especial n. 

1.570.813/PR: 

 

“Sendo assim, o autor, segundo a União, renunciou ao direito de 

requerer a conversão em pecúnia da licença-especial. Tais alegações 

são, em boa medida, improcedentes.  

(...) 

Na verdade, se prevalecerem seus argumentos, a União não arcará 

com absolutamente nada: a) ela não pagará indenização pelo fato do 

autor não ter gozado, na época própria, as licenças-prêmio; e b) ela 

não terá que converter em dobro o tempo dos períodos de licença-

prêmio, já que o autor pôde se aposentar sem a necessidade dessa 

conversão. É verdade que a contagem em dobro do tempo de serviço 

dos períodos de licença-especial não gozados aumentou o percentual 

concedido a título de adicional de tempo de serviço na forma do art. 

30 da MP nº 2.215-10/2001. Esse fato, no entanto, não exclui o direito 

do autor à conversão em pecúnia da licença-especial.  

(...) 

Assim, o argumento de que o autor teve majorado seu percentual a 

título de adicional de tempo de serviço não é suficiente a afastar o 

direito à conversão em pecúnia e pagamento imediato do valor total 

da indenização. Com efeito, tem ele direito a receber em única 

parcela a indenização devida, e não de apenas se resignar a receber 

referida indenização de modo reflexo, ou seja, por meio do aumento 

do adicional de tempo de serviço”. 

 

8. Entretanto, como destacado pela jurisprudência do STJ, reconhecido o direito à conversão 

em pecúnia da licença especial, não é possível a manutenção dos reflexos pelo referido 

período no adicional de tempo de serviço e demais vantagens, devendo haver a exclusão da 

contagem no tempo e a compensação dos valores recebidos. Isso porque a parte autora não 

pode obter duplo proveito da mesma situação, não sendo cabível computar em dobro a 

licença especial e ao mesmo tempo indenizá-la. 

9. Nesse mesmo sentido, conclui o Ministro Humberto Martins em decisão no Recurso 

Especial n. 1.570.813/PR: 

 

 

“No entanto, ao contrário do que alega o autor em sua réplica, a 

conversão em pecúnia da licença-especial e a sua conversão em 

dobro em tempo de serviço não são institutos absolutamente 

independentes. São direitos que se excluem mutuamente. Não pode o 

autor desejar o melhor de dois mundos: requerer a conversão em 

pecúnia da licença-especial e, ao mesmo tempo, requerer que ela seja 

computada em dobro para fins de majoração do adicional de tempo 
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de serviço.  

Nessa perspectiva, tendo o autor optado pela conversão em pecúnia 

da licença-especial, deve ser o respectivo período excluído do 

adicional de tempo de serviço, bem como compensados os valores já 

recebidos a esse título”. 

 

10. Conforme a Ficha de Controle n. 1793/2015 nos autos, a parte autora tem direito à 

conversão de um período de licença especial em pecúnia, pois o referido período não foi 

necessário à sua passagem para a reserva remunerada, que se deu ex officio pela 

implementação da idade limite no posto. Reconhecido o direito à indenização, porém, deve 

haver a exclusão do período considerado na contagem de tempo de serviço e compensação do 

adicional de tempo de serviço ou vantagens pagas. 

11. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido inicial e determinar a conversão da 

licença especial (seis meses) em pecúnia, devendo o respectivo período ser excluído do 

adicional de tempo de serviço, bem como compensados os valores já recebidos a esse título. 

12. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que vencedora a parte recorrente, 

na forma do art. 55, da Lei 9.099/95. 

13. Recurso da parte autora conhecido e provido. 

 

ACÓRDÃO 

 

Vistos e relatados estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Juízes da 

Egrégia Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Amazonas e Roraima, nos termos do 

voto do Relator, que faz parte integrante deste julgado, e da ata de julgamento, POR 

UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.  

 

Manaus/AM, 23 de fevereiro de 2018. 

 
Marcelo Pires Soares 

Juiz Federal 


