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SENTENÇA 

Trata-se de ação ajuizada por CARLOS EDUARDO DE 

OLIVEIRA em face da UNIÃO FEDERAL, na qual requer a implantação do 

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO a que faz jus, a contar de janeiro de 

2020, e o respectivo pagamento das parcelas vincendas até o julgamento da lide, 

acrescido de juros e correção monetária, uma vez que entende poder cumular o 

Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar com o Adicional de 

Tempo de Serviço, esse adquirido á época da MP 2.215-10/01. 

Inicialmente, cabe verificar os fundamentos e os objetivos dos 

adicionais em análise.  

O adicional de tempo de serviço representa o acréscimo à 

remuneração que tem o tempo de serviço  como fundamento, nos termos dos 

arts. 3º, IV e 30, da Medida Provisória nº 2.215-10/2001: 

"Art. 3º  Para os efeitos desta Medida Provisória, entende-se como:  

IV - adicional de tempo de serviço - parcela remuneratória mensal 

devida ao militar, inerente ao tempo de serviço, conforme 

regulamentação, observado o disposto no art.  30 desta Medida 

Provisória;" 

"Art. 30.  Fica extinto o adicional de tempo de serviço previsto na 

alínea "c" do inciso II do art. 1º desta Medida Provisória, 

assegurado ao militar o percentual correspondente aos anos de 

serviço a que fizer jus em 29 de dezembro de 2000." 

Dessa forma, o adicional de tempo de serviço, salvo melhor juízo, 

está incorporado ao patrimônio dos militares que conquistaram esse legítimo 

direito. 

O adicional de compensação por disponibilidade tem finalidade 

diversa do adicional de tempo de serviço, pois representa o acréscimo à 



remuneração mensal, que tem a disponibilidade permanente e a dedicação 

exclusiva do militar ao serviço das Forcas Armadas, nos termos do art. 8º, da Lei 

nº 13.954/19.  

"Art. 8º É criado o adicional de compensação por disponibilidade 

militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao 

militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação 

exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento." 

Por conseguinte, a reestruturação da carreira dos militares das 

Forças Armadas introduzida por meio da Lei nº 13.954/19, que cria o adicional 

de compensação de disponibilidade introduziu uma regra de transição, que retira 

dos militares, o legítimo direito ao recebimento do adicional de tempo de 

serviço, sem justificativa plausível, conforme se depreende no parágrafo 1º, do 

art. 8º, in verbis: 

―§ 1º É vedada a concessão cumulativa do adicional de 

compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo 

de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida 

Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, 

caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do 

mais vantajoso.‖ 

Dessa forma, as alterações introduzidas na Medida Provisória nº 

2.215-10/2001, pela Lei nº 13.954/19, salvo melhor juízo, não devem alcançar os 

direitos dos militares de acumularem o recebimento do adicional de tempo de 

serviço, com o adicional de compensação por disponibilidade, por se tratarem de 

adicionais que decorrem de fundamentos, títulos e objetivos distintos e, 

sobretudo, em respeito ao princípio da segurança jurídica e aos ―direitos 

adquiridos‖, conforme previsto no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, in verbis: 

―XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 

perfeito e a coisa julgada;‖ 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do 

CPC, para declarar o direito do Autor cumular o Adicional de Compensação por 

Disponibilidade Militar com o Adicional de Tempo de Serviço adquirido á época 

da MP 2.215-10/01, condenando a Ré a reembolsar os atrasados de Adicional de 

Tempo de Serviço ao Autor, desde quando foi suprimido de seu contracheque até 

sua reinclusão em folha de pagamento. 

O valor atrasado deverá ser atualizado, desde a data da 

aposentadoria e sofrer incidência de juros de mora, estes a partir da citação, na 

forma do Enunciado n. 111 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro: ―Nas condenações impostas à Fazenda Pública, não se tratando de ações 



previdenciárias ou tributárias, os valores serão corrigidos conforme a Tabela do 

Conselho da Justiça Federal (IPCA-e do IBGE, salvo modificação posterior da 

tabela) e acrescidos de juros de mora calculados conforme os índices aplicáveis à 

caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, data da entrada em vigor da Lei 

11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

independentemente da data do ajuizamento da ação.‖ Precedente: processo nº 

0001095-09.2011.4.02.5167/01, julgado na sessão da Turma Regional de 

Uniformização de 19/11/2013. Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. 

Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg.1.362. 

Fica desde já permitida — em futuro cumprimento da presente 

sentença — a compensação de qualquer quantia comprovadamente paga na 

esfera administrativa e que envolva o objeto da presente lide, sem que isso 

implique violação da coisa julgada. 

Sem condenação em custas e honorários de advogado, à vista do 

disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Sendo interposto(s) recurso(s) tempestivo(s), intime(m)-se a(s) 

parte(s) recorrida(s) para oferecer(em) contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias. 

Após, remetam-se os autos à Turma Recursal. 

Transitada em julgado e mantida a sentença proferida, tendo em 

vista a impossibilidade de elaboração dos cálculos pelo juízo dadas as 

peculiaridades do caso concreto, intime-se a ré para indicar o valor das 

diferenças devidas atrasadas em até 60 (sessenta) dias, com base no art. 16, da 

Lei nº 10.259/2001 e Enunciado 52 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. 

Não havendo impugnação do valor informado pela ré, requisite-se 

ao Exmo. Sr. Presidente do TRF da 2ª Região o pagamento, por depósito, destes, 

nos termos da Resolução nº 405, de 09/06/2016, do Conselho da Justiça Federal, 

intimando-se as partes do teor das requisições cadastradas. 

Oportunamente, arquivem-se os autos. 

P. I. 
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