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Parecer 001/2020/CG-GAA, de 07 de fevereiro de 2020 
 

Assunto: Consulta sobre a possibilidade de percepção 
cumulativa do adicional de tempo de serviço e do 
adicional de disponibilidade militar a partir das 
disposições da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 
2019. 
 
Interessados: Militares das Forças Armadas. 
 
Ementa: Administrativo. Militares. Adicional de tempo 
de serviço. Adicional de compensação por 
disponibilidade militar. Vedação da percepção 
cumulativa (art. 8º, §1º, Lei nº 13.954/2019). Natureza 
jurídica diversa dos adicionais. Direito adquirido. 
Possibilidade de defesa de tese jurídica sobre a 
percepção cumulativa dos adicionais.  

 

 
1 Trata-se de consulta que visa analisar a legalidade da percepção do adicional de 

compensação por disponibilidade militar com o já extinto adicional de tempo de serviço, 
este percebido pelos militares desde a vigência da Lei 8.237/91 e, como direito 
adquirido, reconhecido e mantido mesmo após a extinção com a edição da Medida 
Provisória 2.215/2001. O problema ganha forma com as alterações promovidas pela Lei 
nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, que modificou alguns pontos da estrutura 
remuneratória dos militares, criando o adicional de compensação por disponibilidade 
militar e, ainda, excluindo, a possibilidade de percepção dos dois adicionais para os 
militares que possuem o adicional de tempo de serviço (recorda-se: apenas possuem o 
adicional de tempo de serviço os militares que ingressaram antes de dezembro de 2000, 
sob a vigência da antiga lei de remuneração dos militares – Lei 8.237/91).  

 



 

                                                                                                                                   

2 Inicialmente, transcreve-se para cotejo o dispositivo da Lei nº 13.954, de 16 de 
dezembro de 2019, que cria adicional de compensação por disponibilidade militar:  

 
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. 
§ 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. 
§ 2º Os percentuais de adicional de compensação por disponibilidade militar inerentes a cada 
posto ou graduação, definidos no Anexo II a esta Lei, não são cumulativos e somente produzirão 
efeitos financeiros a partir da data nele indicada. 
§ 3º O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar é irredutível e 
corresponde sempre ao maior percentual inerente aos postos ou graduações alcançados pelo 
militar durante sua carreira no serviço ativo, independentemente de mudança de círculos 
hierárquicos, postos ou graduações. 
§ 4º O percentual do adicional de compensação por disponibilidade militar a que o militar faz jus 
incidirá sobre o soldo do posto ou da graduação atual, e não serão considerados: 
I - postos ou graduações alcançados pelo militar como benefício, na forma prevista em lei, em 
decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva; 
II - percepção de soldo ou de remuneração correspondente a grau hierárquico superior ao 
alcançado na ativa, em decorrência de reforma, morte ou transferência para a reserva; e 
III - percepção de pensão militar correspondente a grau hierárquico superior ao alcançado pelo 
militar em atividade, em decorrência de benefícios concedidos pela Lei nº 3.765, de 4 de maio 
de 1960. 
§ 5º O adicional de compensação por disponibilidade militar comporá os proventos na 
inatividade. (Grifos nossos) 

   
 Analisando o dispositivo, constata-se que o adicional visa remunerar o militar em 

razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva. No ponto, cumpre referir 
que embora seja novidade na seara militar, trata-se de instituto já consolidado no 
âmbito do direito administrativo.  

 
Para uma resposta aos consulentes, importante investigar a carga semântica do 

instituto da “dedicação exclusiva”, uma vez que consta do texto legal e traz uma 
informação importante sobre aquilo que o adicional pretende “compensar”. Passa-se, 
então, brevemente pela sua conceituação no âmbito do direito administrativo.  

 
3 O instituto da dedicação exclusiva surgiu no ordenamento brasileiro em 1964, 

através da Lei nº 4.3451 e foi regulamentado pelo Decreto nº 94.664/87, ainda em vigor, 
uma vez que não foi inteiramente revogado pela Lei nº 12.772/2012. No art. art. 14 do 
Decreto nº 94.664/87, que tratou do “regime de trabalho dos docentes federais”, 

                                                           
1 Art. 12 da Lei nº 4.345/64 - Considera-se regime de tempo integral o exercício da atividade funcional 
sob dedicação exclusiva, ficando o funcionário proibido de exercer cumulativamente outro cargo, 
função ou atividade particular de caráter empregatício profissional ou pública de qualquer natureza 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2215-10.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2215-10.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3765.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L3765.htm


 

                                                                                                                                   

conceituou a dedicação exclusiva como “a obrigação de prestar quarenta horas 
semanais de trabalho em dois turnos diários completos e impedimento do exercício de 
outra atividade remunerada, pública ou privada”. 

 
Reafirmando as exigências típicas do regime de dedicação exclusiva, a Lei nº 

12.772/2012, ainda no âmbito federal, definiu no art. 20, §3º, que a dedicação exclusiva 
implica o impedimento do exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada. 

 
Hely Lopes Meirelles discorre sobre a origem do adicional de tempo integral – 

sobre o qual faz inclusive uma breve distinção em relação ao que denominou de 
dedicação plena (sinônimo de dedicação exclusiva para o Meirelles) – entretanto, o que 
se destaca é que embora trace diferença quanto aos limites do servidor em cada uma 
das modalidades – no que tange a que tipo de atividade poderia desempenhar – o 
administrativista conceitua o instituto e deixa claro que se trata de uma espécie de 
adicional de função, na medida em que o servidor é remunerado por ficar integralmente 
a disposição da Administração. 

 
O adicional de tempo integral é, assim, uma vantagem pecuniária ex fato officii, privativo de 
certas atividades (comumente de magistério e pesquisa) e condicionado a determinados 
requisitos regulamentares. Não é um acréscimo por tempo de serviço, como à primeira vista 
pode parecer; é um típico adicional de função, auferível em razão do serviço técnico ou científico 
a ser prestado (pro labore faciendo) nas condições estabelecidas pela administração. A ampliação 
da jornada de trabalho entra, tão-somente, como pressuposto do regime e não como causa da 
vantagem pecuniária, a qual assenta, precipuamente, na realização de certas atividades que 
exigem maior assistência do funcionário, que há de ficar integralmente à disposição da 
Administração, e somente dela. O que caracteriza o regime de tempo integral é o fato de o 
servidor só poder exercer uma função ou um cargo público, sendo-lhe vedado realizar qualquer 
outra atividade profissional particular ou pública2. 

  
Ora, a natureza do adicional de compensação por disponibilidade militar - que já 

vem expressa no próprio artigo que o institui - se aproxima daquela prevista para o 
denominado adicional de tempo integral: remunera a disposição permanente e a 
dedicação exclusiva (a disposição integral do servidor à Administração, nas palavras de 
Meirelles).  

 
No caso dos docentes federais, esta é uma questão comezinha que não merece 

maior digressão. Vale referir que nem todos os servidores estão sujeitos ao regime de 
dedicação exclusiva. De forma diametralmente oposta, quando se trata de militares, é 
uma questão nova e que não comporta exceções: todos, sem exceção, encontram-se na 
mesma situação fática por força de lei, ou seja, o adicional deve(ria) incidir 
indistintamente, pois por disposição estatutária todos possuem dedicação exclusiva.  

                                                           
2 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 13ª Ed. Atualizada. Revista dos Tribunais. 



 

                                                                                                                                   

 4 Entretanto, além de instituir o novo adicional – e aqui o olho do furacão da 
controvérsia que motivou a presente consulta – a Lei nº 13.954/2019 estabelece que é 
vedada a cumulação do referido adicional com o adicional de tempo de serviço.  

 
Transcreve-se novamente a redação do §1º do art. 8º da Lei nº13.954/2019:  
 

§ 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. 

 
Nessa linha de investigação, importante também esclarecer o significado do 

adicional de tempo de serviço (atualmente extinto na estrutura remuneratória dos 
militares), restando apenas o direito adquirido daqueles que já haviam integralizado as 
condições à época da alteração legislativa ocorrida em dezembro de 2000. Entende-se 
que o aclaramento do conceito pode lançar luzes e indicar uma possível solução ao 
problema da “vedação da concessão cumulativa” dos adicionais. 

 
5 O adicional de tempo de serviço surge como gratificação na redação original da 

Lei nº 8.237/913. A antiga lei de remunerações, dente as suas disposições, definia as 
gratificações: 

 
 Art. 7º Gratificações são parcelas remuneratórias devidas ao militar pelo exercício, ou por 
condições reunidas ou adquiridas em virtude do exercício de atividades militares.  
 Parágrafo único. As gratificações são incorporadas aos proventos do militar, quando da 
passagem para inatividade. 

 
A Lei nº 8.237/91 foi inteiramente revogada pela Medida Provisória nº 2.215-10, 

de 31 de agosto de 2001, esta que trouxe uma nova estrutura remuneratória para os 
militares, além de modificar pontualmente a Lei de Pensões (Lei nº 3.765/60) e o 
Estatuto do Militares (Lei nº 6.880/80).  

 
A partir da edição da MP 2.215-10/2001, a gratificação de tempo de serviço 

passou a ser designada como adicional de tempo de serviço, conceito trazido no artigo 
3º da referida legislação:  

 
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 [...] 

 

                                                           
3 Redação original da Lei nº 8.237/91: Art. 2º A estrutura remuneratória dos servidores militares federais 
da ativa tem a seguinte constituição: I - soldo; II - gratificações: a) Gratificação de Tempo de Serviço; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2215-10.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2215-10.htm#art3iv


 

                                                                                                                                   

No art. 10 da MP 2.215-10/2001 – revogado na íntegra pela Lei nº 13.954/2019 - 
o adicional de tempo de serviço voltou a ser mencionado, sendo incluído como uma das 
parcelas que integram os proventos na inatividade:  

 
Art. 10.  Os proventos na inatividade remunerada são constituídos das seguintes parcelas:  
[...]   
 IV - adicional de tempo de serviço, observado o disposto no art.  30 desta Medida 
Provisória;         

 

A MP 2.215-10/2001 além de atribuir nova denominação – de gratificação para 
adicional, extinguiu o adicional de tempo de serviço tendo, porém, respeitado o direito 
adquirido, assegurando ao militar o percentual correspondente até 29 de dezembro de 
2000.  

 
Transcreve-se o art. 30 da MP2.215-10/2001:  

 
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. (Grifos nossos) 

 
O adicional de tempo de serviço observa a Tabela IV do Anexo II da MP 

2.215/2001 (inclusive não revogado pela nova legislação), que assegura ao militar o 
quantitativo percentual do soldo de 1% por ano de tempo de serviço. Ora, parece claro 
que a natureza do referido adicional é o “tempo de serviço prestado” que - a toda 
evidencia - não se confunde com o adicional de compensação por disponibilidade 
militar, nitidamente referido ao exercício do cargo e das funções com dedicação 
exclusiva.  

 
6 Como a alteração é ainda recente, torna-se difícil projetar todas as situações 

possíveis de lesão aos destinatários do art. 8º da Lei nº 13.954/2019. A questão crítica 
que poderia, inclusive, impedir tecnicamente a opção mais vantajosa ao militar vem 
exemplificada no próprio texto da Lei, a partir das restrições do § 4º do art. 8º da Lei nº 
13.954/2019, quando desconsidera postos/graduações alcançados pelo militar como 
base de cálculo para a incidência do adicional de compensação por disponibilidade 
militar. Hoje, tais limitações/restrições não alcançam o adicional de tempo de serviço.  
Por estabelecer bases diferentes de incidência, nas hipóteses do §4º, ocorrerão 
decréscimos remuneratórios (ou seja, o mais vantajoso em janeiro de 2020 poderá 
deixar de ser no futuro). Tais questões serão exploradas na petição inicial para 
demonstrar todos os reflexivos lesivos que envolvem a vedação contida no art. 8º da Lei 
nº 13.954/2019. 

 
7 Face ao estudo prévio desenvolvido, seguem algumas inferências: 
 
7.1 Os adicionais possuem naturezas jurídicas distintas;  



 

                                                                                                                                   

 
7.2 A vedação constante no art. 8º da Lei nº 13.954/2019 é incompatível com o 

direito adquirido protegido e pela atual Lei de Remunerações (art. 30 da MP 2.215-
10/2001), proteção esta reforçada por disposição constitucional;  

 
7.3 O art. 8º da Lei nº 13.954/2019 permite tratar os que se encontram na 

mesma situação fática de forma diferente, ou seja, não estende a todos os militares o 
adicional de compensação por disponibilidade militar, implicando, também, em quebra 
de paridade entre ativos e inativos (considerando que terão muitos inativos percebendo 
apenas adicional de tempo de serviço) – questões estas a serem exploradas na inicial;  

  
7.4 Por fim, do estudo realizado, entende-se que a percepção cumulativa do 

adicional de tempo de serviço e do adicional de disponibilidade militar é possível, 
especialmente: [i] em razão da natureza jurídica diversa dos institutos em cotejo (tempo 
de serviço e disponibilidade) e [ii] em face da proteção jurídica dos militares que já 
tiveram o ingresso no seu patrimônio jurídico do direito ao adicional de tempo de 
serviço (art. 30 da MP 2215-10/2001); 

 
7.5 Para os interessados em ajuizar a ação, os documentos necessários para o 

ajuizamento são os seguintes: cópia da identidade, cópia do comprovante de residência, 
cópia da folha de alterações do ingresso nas FFAA, cópia dos contracheques (dezembro 
de 2019, janeiro/fevereiro de 2020), procuração, contrato, declaração de 
hipossuficiência e cópia de contracheque atual. Para os militares inativos, inclui-se a 
Portaria de ingresso na inatividade (reserva ou reforma). 

 
7.6 Os militares de outros Estados que não integre o âmbito da 4ª Região, o 

Escritório parceiro, presente em 15 Estados e no Distrito Federal, fará o ajuizamento e 
acompanhamento. Informações complementares podem ser respondidas pelo e-mail 
garcia@garcias.com.br ou acessadas diretamente na página do Escritório 
(www.garcias.com.br).  

 
Santa Maria/RS, 07 de fevereiro de 2020. 
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