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Fundamentação 

O autor afirma que, embora tenha permanecido no Exército na condição de adido, na 

verdade sempre exerceu efetivo serviço militar; assim, pleiteia seja reconhecida sua estabilidade 

decenal no serviço militar, nos termos do art. 50, inciso IV, alínea "a" da Lei nº 6.880/80. 

Portanto, a controvérsia cinge-se ao direito ao reconhecimento 

da estabilidade militar do autor. 

O artigo 50, inciso IV, alínea "a" da Lei nº 6.880/80 prevê a estabilidade ao militar que 

completa 10 (dez) anos de tempo de efetivo serviço, sem fazer distinção entre militares de 

carreira e temporários: 

Art. 50. São direitos dos militares: 

(...) 

IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas: 

a) a estabilidade, quando praça com 10 (dez) ou mais anos de tempo de efetivo serviço; 

(...) 

Art. 135. Na apuração do tempo de serviço militar, será feita distinção entre: 

I - tempo de efetivo serviço; e 

II - anos de serviço. 

Art. 136. Tempo de efetivo serviço é o espaço de tempo computado dia a dia entre a data de ingresso e 

a data-limite estabelecida para a contagem ou a data do desligamento em conseqüência da exclusão 

do serviço ativo, mesmo que tal espaço de tempo seja parcelado. 

§ 1º O tempo de serviço em campanha é computado pelo dobro como tempo de efetivo serviço, para 

todos os efeitos, exceto indicação para a quota compulsória. 



§ 2º Será, também, computado como tempo de efetivo serviço o tempo passado dia a dia nas 

organizações militares, pelo militar da reserva convocado ou mobilizado, no exercício de funções 

militares. 

§ 3º Não serão deduzidos do tempo de efetivo serviço, além dos afastamentos previstos no artigo 65, os 

períodos em que o militar estiver afastado do exercício de suas funções em gozo de licença especial. 

§ 4º Ao tempo de efetivo serviço, de que trata este artigo, apurado e totalizado em dias, será aplicado 

o divisor 365 (trezentos e sessenta e cinco) para a correspondente obtenção dos anos de efetivo serviço. 

(...) 

Art. 139. O tempo que o militar passou ou vier a passar afastado do exercício de suas funções, em 

conseqüência de ferimentos recebidos em acidente quando em serviço, combate, na defesa da Pátria 

e na garantia dos poderes constituídos, da lei e da ordem, ou de moléstia adquirida no exercício de 

qualquer função militar, será computado como se o tivesse passado no exercício efetivo daquelas 

funções. 

Verifica-se na documentação juntada neste feito que o autor foi incorporado ao Exército 

em 01/03/2006 para prestar o serviço militar. Obteve deferimento de pedido de prorrogação anual de 

tempo de serviço até 2013 (evento 16, OUT7, pág. 1). 

No entanto, o pedido de prorrogação de tempo de serviço, a contar de 01/03/2014, foi 

indeferido, tendo em vista que o autor foi classificado em inspeção de saúde como "Incapaz B1", 

tendo em vista enfermidade no joelho (evento 16, OUT3, pág. 13). 

A referida enfermidade no joelho decorre de acidente ocorrido em 03/11/2011, quando 

o autor se deslocava de sua residência para o quartel do 34º BIMec de Foz do Iguaçu, a fim de cumprir 

expediente. Colidiu sua bicicleta com um veículo táxi machucando o joelho esquerdo. A ficha 

médica do autor demonstra que desde então ele vem tratando enfermidade no joelho 

esquerdo (evento 16, OUT10 a OUT12). 

A sindicância instaurada no âmbito do Exército, à época do acidente, concluiu que se 

tratou de acidente em serviço e sem qualquer responsabilidade do autor (evento 

16, PROCADM17  a PROCADM23). 

O autor afirma que mesmo após o acidente continuou a cumprir expediente no 34º BI 

Mec nesta cidade de Foz do Iguaçu/PR, até 2016. 

Conforme se verifica na documentação anexada neste feito, após o acidente, o autor 

passou por diversas  inspeções de saúde, em que foi classificado como "apto A", com observação de 

que "apto A" significa que satisfazia os requisitos regulamentares, possuindo boas condições de 

robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que 

compatíveis com o Serviço militar: 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 28/02/2012: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M76.9 / CID-10. PARECER: Apto(a) A. (...) OBSERVAÇÃO: 

O parecer "Apto A" significa que o(a) inspecionado(a) satisfaz os requisitos 

regulamentares, possuindo boas condições de robustez física, podendo apresentar 

pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o Serviço 

militar (evento 16, OUT3, pág. 1). 



.Ata da inspeção de saúde realizada em 05/06/2012: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M76.9 - Entesopatia do membro inferior não especificada (Não 

convém realizar atestado de origem). / CID-10. PARECER: Apto(a) 

A. (...) OBSERVAÇÃO: O parecer "Apto A" significa que o(a) inspecionado(a) satisfaz 

os requisitos regulamentares, possuindo boas condições de robustez física, podendo 

apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o 

Serviço militar (evento 16, OUT3, pág.  2). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 26/06/2012: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M76.9 - Entesopatia do membro inferior não especificada 

(Convém não realizar TFM/TAF e formatura por 60 dias a contar de 24/06/12) / CID-

10. PARECER: Apto(a) A. (...) OBSERVAÇÃO: O parecer "Apto A" significa que o(a) 

inspecionado(a) satisfaz os requisitos regulamentares, possuindo boas condições de 

robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde 

que compatíveis com o Serviço militar (evento 16, OUT3, pág.  3). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 29/08/2012: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M76.9 - Entesopatia do membro inferior não especificada 

(Convém não realizar TFM/formatura por 30 dias a contar de 25/08/2012) / CID-10. 

PARECER: Apto(a) A. (...) OBSERVAÇÃO: O parecer "Apto A" significa que o(a) 

inspecionado(a) satisfaz os requisitos regulamentares, possuindo boas condições de 

robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde 

que compatíveis com o Serviço militar (evento 16, OUT3, pág.  4). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 02/10/2012: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M22.-- Transtornos da Rótula (patela) (Convém não realizar 

TFM, marcha e formatura por 30 dias a contar de 26/09/2012. ). / CID-10 / PARECER: 

Apto(a) A  (...)OBSERVAÇÃO: O parecer "Apto A" significa que o(a) inspecionado(a) 

satisfaz os requisitos regulamentares, possuindo boas condições de robustez física, 

podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que 

compatíveis com o Serviço militar (evento 16, OUT3, pág. 5). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 22/11/2012: 

(...) DIAGNÓSTICOS: NENHUM. PARECER: Apto(a) A. OBSERVAÇÃO: O parecer 

"Apto A" significa que o(a) inspecionado(a) satisfaz os requisitos regulamentares, 

possuindo boas condições de robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, 

defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o Serviço militar (evento 16, 

OUT3, pág. 6). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 14/12/2012: 

(...) Diagnóstico: Nenhum. - Parecer: Apto A. - Observação: O parecer "Apto A" 

significa que o inspecionado satisfaz os requisitos regulamentares, possuindo boas 

condições de robustez físicas, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou 

doenças, desde que compatíveis com o Serviço Militar (evento 16, OUT6, pág.s 14 e 

15). 



.Ata da inspeção de saúde realizada em 18/06/2013: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M23.9 - Transtorno interno não especificado do joelho (Convém 

não realizar TFM/TAF, formatura, marcha por 60 dias a contar de 14/05/2013) / CID-

10. PARECER: Apto(a) A. OBSERVAÇÃO: O parecer "Apto A" significa que o(a) 

inspecionado(a) satisfaz os requisitos regulamentares, possuindo boas condições de 

robustez física, podendo apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde 

que compatíveis com o Serviço militar(evento 1, OUT13, pág. 2; evento 16, OUT3, pág. 

7). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 10/07/2013: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M23.9 - Transtorno interno não especificado do joelho (Convém 

não realizar TFM/TAF, formatura e marcha por 60 dias a contar de 15/07/2013) / CID-

10. Parecer: Apto A. Convém não realizar TFM/TAF, formatura e marcha. - 

Observação: O parecer "Apto A" significa que o inspecionado satisfaz os requisitos 

regulamentares, possuindo boas condições de robustez física, podendo apresentar 

pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que compatíveis com o Serviço 

militar (evento 1, OUT13, pág. 2; evento 16, OUT7, pág. 3). 

Contudo, a partir da inspeção de saúde realizada em 10/09/2013, o autor foi tido 

como "incapaz B1" (incapacidade temporária, com possibilidade de recuperação em até um ano), 

devido a enfermidade no joelho, obtendo licença para tratamento: 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 10/09/2013: 

(...) DIAGNÓSTICOS: S83.5 - Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado 

(anterior) (posterior) do joelho (Convém dispensa domiciliar por 30 dias a contar do 

dia 11/9/13 ) / CID-10 / PARECER: Incapaz B1. OBSERVAÇÃO: O parecer "Incapaz 

B1" significa que o(a) inspecionado(a) encontra-se incapaz temporariamente, podendo 

ser recuperado a curto prazo (até um ano) (Destaquei) (evento 1, OUT13, pág. 3; 

evento 16, OUT3, pág. 9). 

Assim, em 11/09/2013, foi concedida licença de 30 dias para tratamento de saúde 

própria. Consta anotação na folha de alterações no sentido de que o autor ingressou na situação 

de adido (evento 1, OUT13, pág. 4; evento 16, OUT7, pág. 4). 

Nas inspeções de saúde seguintes, o autor continuou recebendo o parecer de "incapaz 

B1", em decorrência de enfermidade no joelho, e obtendo licenças para tratamento: 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 09/10/2013: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M23.9 - Transtorno interno não especificado do joelho () / CID-

10. PARECER: Incapaz B1. Necessita de 30 dias de afastamento total do serviço e 

instrução para realizar seu tratamento, a contar de 11/10/2013. OBSERVAÇÃO: O 

parecer "Incapaz B1" significa que o(a) inspecionado(a) encontra-se incapaz 

temporariamente; podendo ser recuperado a curto prazo (até um ano). (evento 1, 

OUT13, pág. 4; evento 16, OUT3, pág. 9). 

Em 11/10/2013, foi concedida, em prorrogação, licença de 30 dias para tratamento 

de saúde própria, com anotação na folha de alterações que o autor permanece na situação de 

adido (evento 1, OUT13, pág. 4; evento 16, OUT7, pág. 5). 



.Ata da inspeção de saúde realizada em 06/11/2013: 

(...) DIAGNÓSTICOS: S83.5 - Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado 

(anterior) (posterior) do joelho (). Z54.0 - Convalescença após cirurgia (). / CID-10. 

PARECER: incapaz B1. Necessita de 45 dias de afastamento total do serviço e 

instrução para realizar seu tratamento, a contar de 10/11/2013. OBSERVAÇÃO: A 

incapacidade está enquadrada no inciso III do Art. 108 da Lei n° 6.880, de 09 Dez 

1980. / Pode exercer atividades laborativas civis. / O parecer "Incapaz B1" significa 

que o(a) inspecionado(a) encontra-se incapaz temporariamente, podendo ser 

recuperado a curto prazo (até um ano). / A doença ou defeito físico não pré-existia à 

data da incorporação. (evento 1, OUT13, pág. 5; evento 16, OUT3, pág. 11). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 24/12/2013: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M23.8 - Outros transtornos internos do joelho (). / CID-10. 

PARECER: Incapaz B1. / OBSERVAÇÃO: O parecer de incapacidade temporária 

refere-se única e exclusivamente aos requisitos para prestação do serviço militar sem 

implicação quanto á aptidão ou incapacidade para exercício de atividades laborativas 

civis. Pode exercer atividades laborativas civis. / A doença ou defeito físico não pré-

existia à data da incorporação. / O parecer "Incapaz B1" significa que o(a) 

inspecionado(a) encontra-se incapaz temporariamente, podendo ser recuperado a 

curto prazo (até um ano) (evento 16, OUT3, pág. 12). 

Na inspeção de saúde realizada em 12/02/2014, mais uma vez o autor foi classificado 

como "Incapaz B1" em decorrência de enfermidade no joelho que não pré-existia à data da 

incorporação. Em consequência do parecer "Incapaz 1", foi indeferido o pedido de nova 

prorrogação de tempo de serviço, bem como determinado que permanecesse na condição de 

adido. Transcrevo a seguir a respectiva ata da inspeção de saúde, bem assim a correspondente 

anotação na folha de alterações: 

.Ata de inspeção de saúde realizada em 12/02/2014 (evento 1, OUT12, pág. 2): 

(...) DIAGNÓSTICOS: M23.- - Transtornos internos dos joelhos (De acordo com ordem 

do Boletim Interno 101 de 01/07/2012 dou o parecer: É caso de atestado de origem.). 

/ CID-10. PARECER: incapaz B1. Necessita de 60 dias de afastamento total do serviço 

e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 21/02/2014. OBSERVAÇÃO: O 

parecer "Incapaz Br significa que o(a) inspecionado(a) encontra-se incapaz 

temporariamente, podendo ser recuperado a curto prazo (até um ano). / Pode exercer 

atividades laborativas civis. / A doença ou defeito físico não pré-existia à data da 

incorporação. / O parecer de incapacidade temporária refere-se única e 

exclusivamente aos requisitos para prestação do serviço militar, sem implicação 

quanto à aptidão ou incapacidade para exercício de atividades laborativas civis. A 

incapacidade está enquadrada no inciso 111 do Art. 103 da Lei n° 6.880, de 09 Dez 

1980. 

.Anotação na folha de alterações (evento 16, OUT3, pág. 13): 

 

 



Em nova inspeção de saúde a que foi submetido em 08/05/2014, o autor continuou 

classificado como "Incapaz B1" em decorrência de enfermidade no joelho que não pré-existia à 

data da incorporação, bem assim foi consignado haver relação de causa e efeito entre o estado 

mórbido atual e o acidente sofrido: 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 08/05/2014: 

(...) DIAGNÓSTICOS: S83.5 - Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado 

(anterior) (posterior) do joelho ( ) / CID-10. PARECER: Incapaz B1. Necessita de 60 

dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, a contar 

de 21/04/2014. OBSERVAÇÃO: A doença ou defeito físico não pré-existia à data da 

incorporação. I A incapacidade está enquadrada no inciso III do Art. 108 da Lei n° 

6.880, de 09 Dez 1980. / O parecer "Incapaz BI" significa que o(a) inspecionado(a) 

encontra-se incapaz temporariamente, podendo ser recuperado a curto prazo (até um 

ano). / Pode exercer atividades laborativas civis. / O parecer de incapacidade 

temporária refere-se única e exclusivamente aos requisitos para prestação do serviço 

militar, sem implicação quanto à aptidão ou incapacidade para exercício de atividades 

laborativas civis. (evento 1, OUT12, pág. 3; evento 16, OUT3, pág. 14). 

No entanto, a partir da inspeção de saúde realizada 45 dias depois, o autor passou a ser 

classificado como "Incapaz B2" (incapacidade temporária, com possibilidade de recuperação em 

prazo superior a um ano) em decorrência da enfermidade no joelho: 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 23/06/2014: 

(...) DIAGNÓSTICOS: S83.5 - Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado 

(anterior) (posterior) do joelho ( )/CID-10. PARECER: Incapaz B2. Necessita de 180 

dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, a contar 

de 20/06/2014. OBSERVAÇÃO: A doença ou defeito físico não pré-existia à data da 

incorporação. / O parecer "Incapaz B2" significa que o(a) inspecionado(a) encontra-

se temporariamente incapaz, podendo ser recuperado(a), porém sua recuperação exige 

um prazo longo (mais de um ano) e as lesões, defeitos ou doenças de que é portador(a), 

desaconselham sua incorporação ou matrícula. Pode exercer atividades laborativas 

civis. / A incapacidade está enquadrada no inciso III dc Art. 103 da Lei n° 6.880, de 09 

Dez 1980. / O parecer de incapacidade temporária refere-se única e exclusivamente 

aos requisitos para prestação do serviço militar, sem implicação quanto á aptidão ou 

incapacidade para exercício de atividades laborativas civis. (evento 1, OUT12, pág. 3; 

evento 16, OUT3, pág. 15). 

.Exame de Controle de Atestado de Origem, realizado em 10/09/2014: 

(...) OBSERVAÇÃO CLÍNICA: Reconstrução de ligamento cruzado anterior de joelho 

esquerdo. (...) DIAGNÓSTICOS: M23 - - Transtornos internos dos joelhos ( )/CID-10. 

PARECER O MPGu/Foz do Iguaçu (34° BI Mec) no exame a que procedeu, conforme 

a observação clínica acima, declara que Há relação de causa e efeito entre o estado 

mórbido atual e o acidente sofrido. (evento 16, OUT3, pág. 16). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 12/02/2015: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M23.- joelho esquerdo / CID-10. PARECER: Incapaz B2. 

Necessita de 90 dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu 



tratamento, a contar de 13/03/2015. Há relação de causa e efeito entre o acidente 

sofrido e as condições mórbidas atuais expressas pelo(s) seguinte(s) diagnóstico(s): 

M23.- OBSERVAÇÃO: A incapacidade está enquadrada no inciso lli do Art. 108 da Lei 

n° 6.880, de 09 Dez 1980 / O parecer "Incapaz B2" significa que o(a) inspecionado(a) 

encontra-se temporariamente incapaz, podendo ser recuperado(a), porém sua 

recuperação exige um prazo longo (mais de um ano) e as lesões, defeitos ou doenças 

de que é portador(a), desaconselham sua incorporação ou matrícula.(evento 1, 

OUT17, pág. 2; evento 16, OUT3, pág. 17). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 16/07/2015: 

(...) DIAGNÓSTICOS: M25.5 - Dor articular (Esquerdo.) / CID-10. PARECER: 

Incapaz B2. Necessita de 30 dias de afastamento total do serviço e instrução para 

realizar seu tratamento, a contar de 16/07/2015. OBSERVAÇÃO: O parecer "Incapaz 

B2" significa que o(a) inspecionado(a) encontra-se temporariamente incapaz, podendo 

ser recuperado(a), porém sua recuperação exige um prazo longo (mais de um ano) e 

as lesões, defeitos ou doenças de que é portador(a), desaconselham sua incorporação 

ou matrícula. A incapacidade está enquadrada no inciso IV do Art. 108 da Lei n° 6.880, 

de 09 Dez 1980. / A incapacidade está enquadrada no inciso III do Art. 108 da Lei n° 

6.880, de 09 Dez 1980. / A incapacidade está enquadrada no inciso I do Art. 108 da 

Lei n° 6.830, de 09 Dez 1980. / A incapacidade está enquadrada no inciso II do Art. 

108 da Lei n° 6.880, de 09 Dez 1980. (evento 16, OUT3, pág. 18). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 04/09/2015: 

(...) DIAGNÓSTICOS: S83.5 - Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado 

(anterior) (posterior) do joelho (Esquerdo ) / CID-10. PARECER: incapaz B2. 

Necessita de 60 dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu 

tratamento, a contar de 09/09/2015. OBSERVAÇÃO: Pode exercer atividades 

laborativas civis. / O parecer "incapaz B2" significa que o(a) inspecionado(a) 

encontra-se temporariamente incapaz, podendo ser recuperado(a), porém sua 

recuperação exige um prazo longo (mais de um ano) e as lesões, defeitos ou doenças 

de que é portador(a), desaconselham sua incorporação ou matrícula.(evento 16, 

OUT3, pág. 19). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 18/11/2015: 

(...) DIAGNÓSTICOS: S83.5 - Entorse e distensão envolvendo ligamento cruzado 

(anterior) (posterior) do joelho () / CID-10. PARECER: incapaz B2. Necessita de 90 

dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, a contar 

de 24/11/2015. OBSERVAÇÃO: O inspecionado(a) deverá manter tratamento, após 

sua desincorporação, em Organização Militar de Saúde, até sua cura ou estabilização 

do quadro, conforme previsto no art 149 do Regulamento da Lei do Serviço Militar 

(RLSM), Decreto-Lei n° 57.654, de 20 JAN 66. / O parecer "Incapaz B2" significa que 

o(a) inspecionado(a) encontra-se temporariamente incapaz, podendo ser 

recuperado(a), porém sua recuperação exige um prazo longo (mais de um ano) e as 

lesões, defeitos ou doenças de que é portador(a), desaconselham sua incorporação ou 

matrícula. (evento 16, OUT3, pág. 20). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 23/03/2016: 



(...) DIAGNÓSTICOS: S33.5 / CID-10. PARECER: Incapaz B2. Necessita de 90 dias 

de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 

09/03/2016.(...) OBSERVAÇÃO: O parecer "Incapaz B2" significa que o(a) 

inspecionado(a) encontra-se temporariamente incapaz, podendo ser recuperado(a), 

porém sua recuperação exige um prazo longo (mais de um ano) e as lesões, defeitos ou 

doenças de que é portador(a), desaconselham sua incorporação ou matrícula. Pode 

exercer atividades laborativas civis. / O inspecionado(a) deverá manter tratamento, 

após sua desincorporação, em Organização Militar de Saúde, até sua cura ou 

estabilização do quadro, conforme previsto no art 149 do Regulamento da Lei do 

Serviço Militar (RLSM), Decreto-Lei n° 57.654, de 20 JAN 66. (evento 1, OUT23, pág. 

2; evento 16, OUT3, pág. 21). 

.Ata da inspeção de saúde realizada em 26/07/2016: 

(...) DIAGNÓSTICOS: S83.5 / CID-10. PARECER: Incapaz B2. Necessita de 30 dias 

de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 

26/07/2016. Há relação de causa e efeito entre o estado mórbido atual e o acidente 

sofrido. (...) OBSERVAÇÃO: O parecer "Incapaz B2" significa que o(a) 

inspecionado(a) encontra-se temporariamente incapaz, podendo ser recuperado(a), 

porém sua recuperação exige um prazo longo (mais de um ano) e as lesões, defeitos ou 

doenças de que é portador(a), desaconselham sua incorporação ou matricula. A 

doença ou defeito físico não pré-existia ã data da incorporação. / Parecer exarado de 

acordo com o previsto no nr 3) do caput do art 62 do Regulamento da Lei do Serviço 

Militar (RLSM), Decreto-Lei nr 57.654, de 20 de janeiro de 1966. / A incapacidade está 

enquadrada no inciso III do Art. 108 da Lei n° 6.880. de 09 Dez 1980. (evento 1, 

OUT27, pág. 2; evento 16, OUT3, pág. 22). 

A prova documental também demonstra que o autor cumpriu expediente 

normal mesmo após 11/09/2013, quando constou na folha de alterações que teria sido passado à 

condição de adido, até setembro de 2016, quando foi determinando que não mais cumprisse 

expediente no quartel. Vejamos as anotações da folha de alterações: 

.Em 26/11/2011: participa da Campanha de Combate ao Mosquito da Dengue (evento 

16, OUT6, pág. 6). 

.Em 08/12/2011: início de licença paternidade (evento 16, OUT6, pág. 6). 

.Em 05/01/2012: início de férias por 30 dias (evento 16, OUT6, pág. 8). 

.Em 28/02/2012: designado para exercer a função de furriel (evento 16, OUT6, pág. 8). 

.Em 29/02/2012: dispensado do serviço por motivo de luto (evento 16, OUT6, pág. 8). 

.Em 21/03/2012: dispensado de esforços físicos por por oito dias (evento 16, OUT6, 

pág. 9). 

.Em 24 a 26/04/2012, realiza 1º teste de aptidão física TAF de 2012 (evento 16, OUT6, 

pág. 12). 

.Em 25/06/2012: dispensado de esforços físicos por três dias (evento 16, OUT6, pág. 

10). 



.Em junho/2012: COMPORTAMENTO: "ÓTIMO" (evento 16, OUT6, pág. 10). 

.Em 3 a 5/07/2012:  realiza Tiro de Instrução Avançado (evento 16, OUT6, pág. 12). 

.Em 28/08/2012: desloca-se para a 15ª CIA INF, em Guaira-PR, onde realizou o Tiro 

Real de Mtr. 50. Retorna em 29/08/2012 (evento 16, OUT6, págs. 12 e 13). 

.Em 02/10/2012: Designado para que efetue diligências, empregando todos os meios 

legais visando localizar e capturar os desertores (evento 16, OUT6, pág. 13). 

.Em 15/10/2012: designado para ser padrinho da viatura Toyota, EB 

3412008957 (evento 16, OUT6, pág. 13). 

.Em 15 a 17/10/2012: realiza Teste de Aptidão de Tiro do ano de 2012 (evento 16, 

OUT6, pág. 13). 

.Em 30/10/2012: 2º teste de avaliação física TAF. Resultado repetido do 1º TAF (evento 

16, OUT6, pág. 13). 

.Em 30/10 a 04/11/2012: 3º teste de aptidão física de 2012: (...) teve repetida a menção 

de seu TAF (evento 16, OUT6, pág. 14). 

.Em 20 a 22 de novembro/2012: realiza Tiro de Instrução Básico - TIB da Espingarda 

12 (evento 16, OUT6, pág. 14). 

.Em 27 a 29/11/2012: realiza Tiro de Combate Básico de Fuzil 7,62 mm (evento 16, 

OUT6, pág. 14). 

.Em dezembro/2012: COMPORTAMENTO: "ÓTIMO" (evento 16, OUT6, pág. 15). 

.Em 07/01/2013: início de férias por 30 dias (evento 16, OUT7, pág. 1). 

.Em 18 a 22/02/2013: designado para compor Comissão de Seleção 

Complementar/2013 (evento 16, OUT7, pág. 1). 

.Em 28/02/2013: prorrogação de tempo de serviço por um ano, a contar de 01/03/2013 

(evento 16, OUT7, pág. 1). 

.Em junho/2013: COMPORTAMENTO: "ÓTIMO" (evento 16, OUT7, pág. 2). 

.Em 01/07/2013: Em cumprimento da diligência determinada por este Comando ao 3o 

Sgt JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA, 2a Cia Fuz, nesta data foi capturado, o ex-soldado LUIZ 

HENRIQUE RAICHERT, filho de CESAR RAICHERT E DE MARLENE DE FREITAS RAICHERT, 

desertor desta Unidade, IPD n° 0000003.55.2013.05.0005 (Of 052/2013), local da captura nas 

dependências do Supermercado Muffato, localizado na Avenida Republica Argentina em Foz do 

Iguaçu - Paraná (evento 16, OUT7, pág. 3). 

.Em 26 a 30/08/2013: realiza 2ª chamada do exame de avaliação física do 2º teste de 

avaliação física TAF (evento 16, OUT7, pág. 5). 

.Em 05/09/2013: designado como DETENTOR INDIRETO da carga da Seção de 

Comando(evento 16, OUT7, pág. 4). 



.Em 09/09/2013: baixou no Hospital Ministro Costa Cavalcanti; alta em 10/09/2013 

(evento 16, OUT7, pág. 4). 

.Em 11/09/2013: licença de 30 dias para tratamento de saúde própria. Consta anotação 

no sentido de que o autor "ingressa na situação de adido" (evento 16, OUT7, pág. 4). 

.Em 11/10/2013: licença de 30 dias para tratamento de saúde própria. Consta anotação 

que o autor "permanece na situação de adido" (evento 16, OUT7, pág. 5). 

.Em 10/11/2013: licença de 45 dias para tratamento de saúde (evento 16, OUT7, pág. 

6). 

.Em novembro/2013: não realizou teste de aptidão física TAF. Motivo: INCAPAZ 

B1 (evento 16, OUT7, pág. 7). 

.Em novembro/2013: não realizou teste de aptidão de tiro, por motivo de saúde (evento 

16, OUT7, pág. 7). 

.Em 09/12/2013: início de férias por 30 dias (evento 16, OUT7, pág. 7). 

.Em dezembro/2013: COMPORTAMENTO: "ÓTIMO" (evento 16, OUT7, pág. 7). 

.Em 11/03/2014: licença de 60 dias para tratamento de saúde própria (evento 16, OUT7, 

pág. 8). 

.Em 13/05/2014: escalado para compor equipe de pesquisa de preço e elaboração de 

termo de referência de edital de pregão eletrônico referente a "Material permanente" (evento 1, 

OUT14, pág. 2). 

.Em 04/06/2014: designado chefe de equipe de militares designada para cumprir 

"mandados de diligência" visando localizar e capturar desertores, devendo, em seguida, encaminhar 

relatório de cumprimento de mandado à Secretaria da OM até o dia 23/06/2014 (evento 1, OUT15, 

págs. 2 e 3). 

.Em junho/2014: "COMPORTAMENTO ÓTIMO" (evento 16, OUT7, pág. 9). 

.Em 20/06/2014: licença de 180 dias para tratamento de saúde própria (evento 16, 

OUT7, pág. 11). 

.Em agosto/2014: Não realizou o 2º teste de avaliação física TAF. Motivo: INCAPAZ 

B1 (evento 16, OUT7, pág. 11). 

.Em 12/11/2014: REFERÊNCIA ELOGIOSA CONSIGNADA PELO COMANDANTE 

DO BATALHÃO - a 12, 211 BI Nr - "É por dever de justiça que formulo a presente referência 

elogiosa pela organização e condução da gincana, durante o evento "SOLDADO POR UM DIA". O 

militar apresentou elevada capacidade de trabalho ao organizar essa atividade. Coroando assim 

semana da criança no 34" BI Mec. Concito ao referido sargento que continue trilhando esse caminho, 

tornando-se exemplo a ser seguido pelos demais integrantes do batalhão. Fronteira! Somos 

Sentinelas Avançadas do Brasil!" (evento 16, OUT7, pág.s 11 e 12). 

.Em novembro/2014: Não realizou o 3º teste de avaliação física TAF. 

Motivo: INCAPAZ B2 (evento 16, OUT7, pág. 12). 



.Em dezembro/2014: COMPORTAMENTO "ÓTIMO" (evento 16, OUT7, pág. 12). 

.Em 19/01/2015: férias por 30 dias (evento 16, OUT8, pág. 1). 

.Em 26/03/2015: publicação no BI Nr 058 de 26 de março de 2015, do 34º BI Mec, 

da RELAÇÃO DE PADRINHOS DE VIATURAS 2015 - Atualizada em 20 mar 15, em que consta 

como titular de um veículo o 3º Sgt JONATHAN (evento 1, OUT19, pág. 3). 

.Em 15/05/2015: não realizou teste de avaliação física. Motivo: ADIDO (evento 16, 

OUT8, pág. 1). 

.Em junho/2015: COMPORTAMENTO "ÓTIMO" (evento 16, OUT8, pág. 2). 

.Em 07/07/2015: deslocou-se para a cidade de Cascavel - PR, com a finalidade de 

participar da palestra da ANVISA; regressou no mesmo dia (evento 16, OUT8, pág. 3). 

Em 03/11/2015: Concedido, 03 (três) dias de dispensa como recompensa, a contar de 

3 de novembro de 2015, devendo o mesmo apresentar-se pronto para o serviço no dia 6 de novembro 

de 2015  (evento 16, OUT8, pág. 3). 

.Em 03/11/2015: Concedido, 03 (três) dias de dispensa como recompensa, a contar de 

3 de novembro de 2015, devendo o mesmo apresentar-se pronto para o serviço no dia 6 de novembro 

de 2015 (evento 16, OUT8, pág. 3). 

.Em 09/11/2015: Concedido (três) dias de dispensa do serviço para desconto em férias, 

relativas ao ano de 2015, em caráter excepcional, a contar desta data, devendo o mesmo apresentar-

se pronto para o serviço no dia 12 de novembro de 2015 (evento 16, OUT8, pág. 4). 

.Em dezembro/2015: COMPORTAMENTO "ÓTIMO" (evento 16, OUT8, pág. 4). 

.Em 11/01/2016: início de férias por 30 dias (evento 16, OUT8, pág. 5). 

.Em 25/01/2016: publicação no BI Nr 016 de 25 de janeiro de 2016, do 34º BI Mec, 

da RELAÇÃO DOS CHEFES DE VIATURAS 2015 -  Atualização, em que consta como titular de um 

veículo o 3º Sgt JONATHAN (evento 1, OUT24, pág. 2). 

.Em fevereiro/2016: não realizou o 1º teste de avaliação física TAF. 

Motivo: ADIDO (evento 16, OUT8, pág. 5). 

.Em 11/03/2016: publicação no BI Nr 048 de 11 de março de 2016, do 34º BI Mec, 

da RELAÇÃO DE PADRINHOS DE VIATURAS 2016 - Atualizada em 10 Mar 16, em que consta 

como titular de um veículo o 3º Sgt JONATHAN (evento 1, OUT25, pág. 3). 

.Em junho/2016: COMPORTAMENTO: "ÓTIMO" (evento 16, OUT8, pág. 6). 

.Em outubro/2016 reclassificação de comportamento para "EXCEPCIONAL" (evento 

16, OUT8, pág. 8). 

.Em 11/09/2016: Deslocou-se em 111400 Set 16, para a cidade de Cascavel - PR, com 

a finalidade de realizar o deslocamento de oficiais, a fim de fazer o reconhecimento da Saicã, 

regressando em 111930 SET 16, estando pronto para o serviço (evento 16, OUT8, pág. 7). 



.Em 13/09/2016: O militar a partir desta data não deverá cumprir expediente. A 

Formação Sanitária do Batalhão deverá fornecer o tratamento de saúde adequado, bem como 

acompanhar e fiscalizar sua realização (evento 16, OUT8, pág. 7). 

E no evento 1, OUT18, há informação de postagens na Internet 

(http://www.borkenhagen.net/efemerides/diavitoria_feb15.html) acerca de cerimônia de homenagem 

a "pracinhas", ocorrida em 08/05/2015, que contou com a participação de um grupo de militares, sob 

a condução do autor. 

As duas testemunhas também afirmaram que o autor cumpriu expediente até 2016, 

participando de missões no serviço operacional e administrativo, inclusive fardado e armado. 

Transcrevo a seguir os depoimentos (evento 17): 

.Testemunha Luiz Carlos Repelevicz de Albernaz: Às perguntas do advogado do autor, 

disse ser 2º Sargento do quadro especial do Exército. Tem cerca de 28 anos de efetivo 

serviço militar; é cabo estabilizado, foi estabilizado após 10 anos de serviço. Conhece 

o autor. Sabe que o autor sofreu um acidente, em 2008,  quando vinha de bicicleta para 

o quartel, pela manhã,  a fim de cumprir serviço. De 2008 a 2016 o autor efetivamente 

dava expediente no quartel todos os dias, fardado e, quando cumpria missões, também 

portava arma. O autor cumpria missões no serviço operacional e administrativo, como 

chefe de viaturas e outros serviços em que tinha que andar armado, trabalhava como 

um sargento normal, só não tirava o serviço de guarda devido à "restrição do 

problema", mas o expediente era normal. Sem perguntas pela advogada da União. 

.Testemunha Jonathan Rocha Silva: Às perguntas do advogado do autor, disse ser 3º 

Sargento, Comandante de Grupo. Começou a servir no 34º BIMec em janeiro de 2014; 

conhece o autor nessa época. Sabe que entre 2014 a 2016 o autor trabalhou no 

Batalhão todos os dias, em várias funções, como auxiliar de furriel, auxiliar de 

subtenente e outras funções administrativas. O autor trabalhava fardado e armado com 

pistola. Às perguntas da advogada da União, disse não se lembrar de o autor ter ficado 

de licença ou afastado para tratamento médico, no período de 2014 a 2016; lembra 

que somente após outubro de 2016 o autor foi afastado, quando já tinha completado o 

tempo dele. 

Resta demonstrado, portanto, que o autor não permaneceu como adido a partir de 

09/2013, mas sim como como um militar na ativa, sendo designado para cumprir típicas tarefas 

militares (p. ex., captura de desertores, acompanhamento de deslocamento de tropas), 

inclusive portando arma, recebendo dispensas, licenças, férias e elogios. Recebeu ordem para 

que não mais cumprisse expediente a partir de 13/09/2016  (portanto, a contrario sensu, o autor 

cumpriu expediente até 12/09/2016). 

A par disso, verifica-se que, a teor do exposto no artigo 139 da Lei n. 6.880/80, mostra-

se possível computar como efetivo serviço o período e afastamento por licença para tratamento de 

saúde, na hipótese de que referida licença ter sido obtida para tratamento de enfermidade 

decorrente de acidente em serviço, como é o caso do autor. 

Efetivamente, no presente feito resta incontroverso que o ferimento do autor decorreu 

de acidente de serviço. Consequentemente, os períodos em que ele esteve em licença para 

tratamento de saúde própria devem ser considerados como de efetivo serviço e computados 

para a aquisição da almejada estabilidade decenal. 



Quanto ao tempo de efetivo serviço, consta na última folha de alterações que o autor 

conta com um total de 10 anos, 10 meses e três dias (evento 1, OUT30, pág. 3). Por conseguinte, faz 

jus ao reconhecimento de sua estabilidade decenal no serviço militar, nos termos do art. 50, inciso 

IV, alínea "a" da Lei nº 6.880/80. 

Dessa forma, o acolhimento do pedido é medida que se impõe. 

III - Dispositivo 

Ante o exposto, julgo procedente o pedido (CPC, art. 487, I), para declarar o direito 

do autor à estabilidade no Exército Brasileiro. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 

10.259/01). 

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte para contrarrazões no prazo legal. 

Em seguida, remetam-se os autos à Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná. 

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. 
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