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0 ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIO NA MAGISTRATURA NACIONAL 

0 Adicional por Tempo de Serviço ou Gratificaçâo Adicional par Tempo 

de Serviço se constitui em retribuiçäo pecuniária concedida aos agentes pUblicos, em 

especial aos servidores, devida em decorrência do tempo de serviço prestado no 

âmbito estatal. 

Esta vantagem, com larga tradiçâo de emprego no serviço püblico e cam 

fundamento concessivo eminentemente técnico, teve a sua prática obstada para as 

servidores federais, pelas disposiçôes estatuldas na Medida Provisória n° 2.225/2001, 

e, em especIfico, para a Magistratura, pela decisào proferida pelo Supremo Tribunal 

Federal, nos autos do Mandado de Seguranca n° 24875, interpretando que, par força 

das determinaçöes introduzidas pelas Emendas Constitucionais n° 19/1998, n° 

41/2003 e n° 47/2005, a adicional por tempo de serviço não pode ser recebido além do 

limite remuneratório fixado pela ResoluçãoSTF n° 318/2006. 

Em razào do que restou normatizado e decidido, a Adicional par Tempo 

de Serviço resultou como vantagern extinta, portanto inaplicável como instrumento de 

administraçào de pessoal, interrompendo, assim, a possibilidade de valorização 

funcional decorrente da experiência profissional dos servidores coma instrumento de 

gestâo de recursos humanos. 

Nesta perspectiva, se desenvolve a presente manifestaçào de defesa 

técnico-administrativa favorável ao restabelecimento do Adicional par Tempo de 

Serviço coma retribuição pecuniária decorrente da experiéncia profissional adquirida 

pelo tempo de serviço pUbtico exercido e de preservaçào de princIpios da 

administracão de pessoat, tais coma motivaçâo, reconhecimento, desenvolvimento e 

progressao funcional, dentre outros. 
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I - Breve Histórico 

A vantagem pecuniária, concedida em decorrência do tempo de serviço 

exercido e sob diferentes denorninaçães, tern previsão no ordenamento juridico-pátrio, 

que trata da remuneraçâo de servidores pUblicos, desde 1827, portanto, solidarnente 

incorporada aos costumes e as 1pr6ticas de gestao de recursos humanos pUblicos e 

integrada ao patrimônio rernuneratôrio (juridico) dos servidores. 

Daquela distante previsao legal ate a sua recente extinção, a vantagem 

decorrente de tempo de serviço foi subrnetida a diversas regulamentacöes, sofrendo 

alteraçôes, basicamente, em relação a sua incidéncia de cálculo, nos critérios sobre a 

sua origern e nos quantitativos de tempo de serviço a serem computados para efeitos 

da sua concessão, além dos percentuais aplicados e dos limites a serem observados. 

A primeira regulamentacao do pagamento da vantagem por tempo de 

serviço, que espraiou o seu uso em todas as esferas da administraçäo pUblica 

nacional, foi aquela formalizada pela Lei n° 1.711/1952, que, instituindo o Estatuto dos 

Funcionários Civis da União, dentre outras disposicôes, previu o adicional por tempo 

de serviço e a sua incorporaçao ao patrimônio remuneratórfo dos funcionários, 

entendimento confirmado por todas as normas e regulamentacoes ubsequentes. 

Cabe destacar, ainda, que a Lei n° 8.852/1994, ao regulamentar os arts. 

37, XI e XII, e 39, § 1 1 , da CRFB/88, dispondo sabre remuneração, excluiu do seu 

limite mâximo o Adicional por Tempo de Serviço. Esta aplicaçâo perdurou ate 8 de 

marco de 1999, quando a adicional foi extinto pela Medida Provisãria n° 2:225/2001, 

que revogou o art. 67 da Lei n° 8.112/1990, que se apresentava como norma vigente 

que autorizava e estabelecia regras para concessão da vantagem de adicional por 
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tempo de serviço para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional 

da Uniäo. 

Sobre a concessão do adicional por tempo de serviço no ámbito da 

Magistratura, desde 1947, por intermédio da Lei n° 21/1947, já se possibilitava o 

pagamento de vantagem pecuniaria por tempo de serviço. Na mesma esteira, foram 

' as regulamentaçöes posteriores, promovendo-se, apenas, mInimas alteraçöes nos 

critérios de concessão e de câlculo. 

Com a vigência da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN) - Lei 

Complementar no 35/1979, além da confirmação da concessäo do adicional por tempo 

de serviço, como parcela remuneratória, foi reiterado o princIpio constituciorlal da 

irredutibilidade de vencimentos dos membros da Magistratura Nacional, restando, 

desta forma, consolidada a vantagem como instrumento de retribuição pelo tempo de 

serviço prestado e a sua incorporação ao patrimônio remuneratório dos Magistrados. 

Nos üttimos anos a remuneraçao dos agentes püblicos sofreu 

significativas alteraçöes, corn rnudanças na sua composiçâo e no seu limite maxima, 

em face das novas disposiçöes introduzidas pelas Emendas Constitucionais n° 

19/1998, n°41/2003en°47/2003. 

Em suma, a EC 19/1998 institui a remuneração, em parcela Unica, para 

as chefes de Poder, aos detentores de rnandato eletivo, aos Ministros de Estado e aos 

Secretários Estaduals e Municipais, denominando-a de subsIdios. Aos alcançados 

pela norma, restou indiretamente vedada a possibilidade de percepcão do adicional 

por tempo de serviço. Especificarnente para a Magistratura, já sob a vigência da EC 

19/1 998, a Lei n° 10.474/2002 estabeleceu que, para fins de limite remuneratório, nâo 
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estariam incluldas, dentre outras, as parcelas percebidas em razão do tempo de 

serviço. 

A EC 41/2003 dispôs sobre o lirnite remuneratório, tendo por referenda, 

na esfera do Poder Judiciário, a remuneração mensal do Ministro do STF, 

computadas, ate que se fosse fixado o subsIdio previsto no art 37, XI, da CRFB/88, as 

parcelas percebidas a tItulo de vencimentos, representaçâo e em râzäo do tempo de 

serviço. 

Por fim, a EC 47/2005 estabeleceu, para efeitos de limite remuneratório, 

que, alérn dos subsIdios, somente seriam exciuldas as parcelas de caréter 

ndenizatôrio previstas em Iei. 

Neste sucinto relato observa-se que, sern justificativas técnicas, se 

prornoveu, para agumas categorias de agentes püblicos, a extincão de urn 

instrumento de gestäo de recursos hurnanos, devidamente consolidado na 

Administração PUblica Nacional, que se apresentava como a Unica vantagern 

pecuniária efetivamente imparcial e que diferenciava os servidores pelo tempo de 

serviço no cargo ou na carreira e que apresentava resultados de motivação e 

reconhecimento profissional que foram suprimidos. 

II - A Extincao do Adicional por Tempo de Servico 

Para a Magistratura, a causa da extinção do adicional por tempo de 

serviço teve origem no estabelecimento do subsIdio, como espédie rernuneratôria para 

a categoria, e o entendimento expendido de que o adicional tal não poderia ser 

recebido além do limite rernuneratório prefixado. 



Sobre a providència legislativa de fazer cessar a concessäo do adicional 

por tempo de serviço no âmbito da Administração Pübtica Federal, cabe registrar que 

nâo se fez acompanhar de qualquer justificativa técnica - tanto de ordern 

administrativa; de ordem econôrnica ou financeira e quanto de moralidade 

administrativa, decorrente de excessos rernuneratôrios - que dernonstrasse a efetiva 

necessidade da sua extinção. 

No campo da gestão de recursos hurnanos, inexistem motivos que 

respaldern o cancelarnento da concessào da vantagem. 0 adicional por tempo de 

serviço é uma retribuição financeira voltada a valorizacão do servidor •e ao 

reconhecirnento de sua qualificacâo profissional, em decorrência da experiência 

alcançada pelo tempo de serviço exercido na atividade pUblica ou na sua atividade 

profissional, corn resultados inegavelmente favoráveis para a Administraçäo PUblica. 

Portanto, e irnprovável, pela ótica da administraçäo de pessoal, que se depare corn 

algum argurnento técnico favorável a sua extinção. Tecnicarnente, a sua extinção foi 

equivocada e representou urn retrocesso na aplicaçào de politicas de recursos 

humanos. 

Inexiste, tambérn, motivaçäo de ordern econôrnica ou financeira para a 

extinção do adicional. Eventual necessidade de redução de gastos corn pessoal ou de 

reduçào do crescimento vegetativo da foiha de pagarnento de determinada categoria 

de servidores, pode ser alcançada corn providências que não repercutam na gestão de 

pessoal, em especial na rnotivaçâo e na perspectiva de ascensão financeira dos 

servidores. 

No aspecto da rnoralidade adrninistrativa, tarnbérn nào se justifica a sua 

extinção. No que se pode alegar sobre excessos rernuneratórios, o adicional por 

ternpo de serviço, por ter critérios previstos ern lei e lirnites especificamente definidos, 
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não se apresenta como elemento corretivo e tampouco se caracteriza como urn 

instrumento que possibilite a manutenção ou alargamento de vantagens indevidas. 

Sobre a adocão da remuneração por subsidlo, portanto, em parcela 

Unica, ressalvadas as verbas indenizatórias e as legalmente acumuláveis, e corn 

entendimento de que é vedada a percepção de vantagem concedida a titulo de 

experiência e desenvolvimento pessoal, identifica-se que não e o instrumento 

adequado para retribuir pecuniariamente os agentes corn efetividade no serviço 

pUbi ico. 

0 sistema de subsidio se conforma perfeitamente corn a condição do 

agente politico (senadores, deputados federais e estaduais, chefes dos executivos, 

dos ministros e secretârios de estado e, também, pela especialização e relevância, 

ministros do STF, STJ e Tribunais Superiores), tendo em vista a caracterIstica de 

transitoriedade da sua permanência no servico püblico, mas, de forma alguma, são 

indicados para remunerar agentes pUblicos efetivos e estâveis. 

A remuneração dos agentes polIticos, em razão da inexistência de 

efetividade, de carreira e, também, pela irrelevância do tempo de serviço no exercicio 

de suas atividades, pode ser fixada em parcela ünica, na forma, portanto, de 

subsidios, situação que nao se recomenda aos Magistrados, aos Membros do 

Ministério PUblico e a outros servidores pUblicos remunerados desta forma, tendo em 

vista que isto representa restriçöes a aplicação de polIticas de gestão de recursos 

humanos, mormente, as de motivação e de retribuiçao pela experiência. 

no 



III - 0 Adicional por Tempo de Serviço como instrumento de 

Gestão de Recursos Humanos 

0 adicional por tempo de serviço não é urn instituto consagrado somente 

na administração pUblica brasileira, posto que, atém do setor privado nacional, outros 

palses também adotam o pagamento de parcela da rernuneração fundada no tempo 

de serviço. Toma-se como exemplo Portugal, que, corn padrão de administração 

püblica compativel corn o da Comunidade Européia, destina a sua Magistratura o 

pagamento da vantagem adicional pelo tempo de serviço presfado. 

A vantagem representada pelo tempo de servico, assentada em 

princIpios da administração cientifica de pessoal, em qualquer que seja a area de 

aplicacão, püblica ou privada, tern fundamentos expressos em técnicas de gestão de 

recursos humahos, cujo objetivo é motivar e recompensar financeiramente aqueles 

que, pelo tempo de serviço, adquiriram maior experiencia e capacitacão profissional e, 

corn isto, podem exercer as funçöes e atribuiçães que Ihes são inerentes corn major 

eficiência e eficácia. 

A diferenciação remuneratória deterrninada pela vantagem pecuniária 

decorrente do tempo de serviço tern o apropriado objetivo de motivar, pela perspectiva 

financeira futura, e de retribuir a experiência ja adquirida, representando, neste 

sentido, além de motivação aos profissioriais, a meihorie do clirna institucional 

(organizacional), a satisfação no trabalho, o desenvolvirnento pessoal e o aurnento na 

riqueza material e intelectual. H 

Assim, tern-se, sob a ótica da gestão de recursos hurnanos, como 

tecnicamente inconcebivel qué profissionais corn diferentes qualificaçoes, decorrentes 

de experiência (tempo de servico) e de capacitação técnica, venham a ser 
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remunerados corn iguais valores. Isto representa frustraçao as expectativas de busca 

da eficiência pessoal e organizacional. 

Sobre esta abordagern, é correto concluir que a rnotivaçào, a clima 

institucional e a desenvolvimento pessoal, decorrentes da retribuição pecuniária pelo 

tempo de servico, SâO Os elementos propulsores da eficiência organizacional, bern 

coma, é oportuno lembrar, que a eficiência naa é sornente urn resultado buscado na 

gestãa privada, rnas sim, urn dos principios basilares da adrninistraçào pUblica, 

conforme prescrito na Constituição Federal de 1988. 

Referente a este cornando constitucional, e pertinente carnentar que, na 

perspectiva da ciência da adrninistraçäo, a eficiência e a cornponente deterrninante do 

rnelhor resultado, da major produtividade, da rnelhor qualidade e da racionalização dos 

recursas. 

Neste sent Ida, e equivocada e simplista a naçãa de que a vantagem paga 

a tItulo de adicional por tempo de serviço, no ârnbito da Adrninistração Püblica, é 

apenas urna parcela da composiçào remuneratória e que a qualquer momenta pode, 

corn ausência de justificativa de ordern legal ou técnica, ser extinta, sern qualquer 

repercussão na eficiência da prestação dos serviços e na rnotivacao dos agentes 

pUblicas. 

A extincão da gratificacao adicional por tempo de servica, em especial na 

Magistratura Federal, pela composiçäa das carreiras, terá, sern düvida, efeitas 

negativas na mativação e no desernpenha destes agentes pUblicos. E isto, 

certamente, não se sucederá par desidia ou negligência no desempenha das funçôes, 

mas, simplesrnente, pela absoluta falta de rnativaçãa e de incentivo, elernentos 
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essenciais para o sucesso de qualquer atividade, quer na administração privada, na 

pUbUca, bern como na vida pessoal de cada urn. 

A exclusão do adicional por tempo de serviço nivela os desiguals, 

atribuindo a mesma remuneraçào para servidores corn tempo de serviço pUblico 

diverso, diga-se, corn experiência profissional distinta. Das abordagens apresentadas 

sobre a extinçäo do adicional, todas contrárias a boa técnica de gestäo de recursos 

humanos, o que se mostra mais inapropriado e dispensar igual tratamento 

remuneratório a servidores que apresentarn, em razão do tempo de serviço pUblico, 

experiéncia profissional e conhecirnento técnico distintos. 

Em surna, o adicional por tempo de serviço, antes de representar urna 

parcela da remuneração dos agentes pUblicos, é urna ferrarnenta de gestäo de 

recursos hurnanos, cuja finalidade, pela via da retribuição financeira, é de incentivar a 

apUcacào da experiência profissional já obtida em favor da eficiência e da rnelhoria do 

serviço pUblico. Tanto a qualificação técnica obtida pelo tempo de serviço é 

irnportante, que se prescreve corno requisito para ingresso na Magistratura Nacional, 

conforme exigência introduzida pela EC 45/2004 (art. 93, I, da CRFB/88) de 

experiência minima de trés anos de atividade jurIdica. 

IV - A Remuneracâo de Outras Categorias de Agentes PUblicos 

Apenas para registro e corroborando corn o que já afirrnado nesta 

manifestaçâo, dos agentes püblicos que recebern sob a forrna de subsidios, apenas as 

Magistrados, Membros do Ministério Püblico e servidores püblicos de outras areas 

juridicas tiverarn restrição de ordem financeira e interrupcào da expectativa de 

desenvolvirnento funcional. Os agentes politicos, que não percebiam tal vantagern, 



nâo tiveram qualquer reduçäo de ganhos pela extinçâo do adicional por tempo de 

serviço. 

Na relação elencada pela lei, dos agentes e servidores pUblicos que 

recebem sob a forma de subsidio, observa-se que o Presidente da RepUblica (e 

Governadores), os Ministros de Estado (e Secretârios Estaduals, everitualmente), Os 

Senadores e Deputados Federals (e Deputados Estaduais e Distritais), em razão de 

permissao legal ou de interpretação juridica, percebem vantagens financeiras, 

concedidas de forma indireta, que lhes possibilitam remuneraçâo ou ganhos acima do 

limite máximo de remuneração. 

V - 0 Restabelecimento do Adicional por Tempo de Servico para a 

Magistratura Nacional 

Conforme jâ mencionado, o adicional por tempo de serviço foi extinto 

para o serviço püblico federal e vedada a sua concessâo para os membros da 

Magistratura, do Ministério PUblico e para outras carreiras juridicas, sem fundamento 

de ordem legal técnica ou econOmica que vise justificar a providência adotada. 

Legalmente, inexistia qualquer restriçäo a concessâo e ao pagamento do 

adicional por tempo de serviço. A vantagem tinha previsão Constitucional e 

regulamentacão legal, todavia a manutenção do seu pagamento não prosperou em 

razào do entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a percepçäo do adicional 

era incompativel com o regramento que fixa os limites de remuneração. Esperava-se, 

contudo, que a interpretação sobre o adicional por tempo de serviço seguisse na 

mesma esteira daquela destinada para a vantagem pecuniária prevista no inciso VI do 
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art. 65 da Lei n° 11.143/2005 (LOMAN), que foi exciulda do cálculo do limite máximo 

de remuneraçäo e nâo guarda qualquer semelhanca corn verba indenizatória. 

Mesmo Iançado o entendirnento no sentido da impossibilidade, no atual 

arcabouço Iegal de rnanutençäo do adicional por tempo de serviço, os argurnentos 

técnicos apresentados nesta manifestação justificam a iniciativa de se diligenciar para 

que seja obtida a devida autorizaçâo legislativa, de reintrodução na composicäo 

remuneratOrio dos agentes püblicos, efetivos e estáveis, que recebern sob a forma de 

subsidios, do adicional por tempo de serviço. 

Assim, pelo que foi exposto, o restabeTecimento do adicional por tempo 

de serviço justifica-se por todos os argurnentos já apresentados nesta manifestação e 

na seqUência resurnidos: 

o adicional por tempo de serviço tern tradiçäo de concessão no ârnbito 

do serviço pUblico, portanto, está devidamente incorporado ao patrirnônio 

remuneratório (e juridico) dos servidores pUblicos. A primeira 

regularnentacào de concessão de vantagem financeira rernonta aos 

tempos do irnpério (1827). A vantagern foi amplarnente utilizada na 

Administraçäo Püblica da Uniâo e ainda é mantida na rnaioria dos 

Estados. 

o adicional por tempo de serviço, em decorréncia da sua modalidade de 

concessão direta, é de fácil irnplernentacäo e controle, bern como não se 

submete a imposiçöes e ingerências. E urna vantagem que se opera com 

transparência, sendo lirnitada aos percentuais e aos critérios de côrnputo 

fixados em Iei e não oferece rnargem a excessos. 



o adicional par tempo de serviço se constitui no Unico instrumento de 

gestão de recursos humanos da Administraçäo PUblica de 

reconhecimento pela experiência profissional adquirida pelo agente 

pUblico e, sobretudo, possibilita que sejam diferenciados, pelo tempo de 

serviço, os ocupantes de mesmo cargo ou de mesmo nIvel na carreira, 

portanto, é urn recurso técnico de motivação corn repercussão na 

qualidade e na eficiência do serviço pUblico. 

o adicional par tempo de serviço é um instrumento técnico de gestão de 

pessoal, que possibilita a reconhecimento funcional pela experiencia 

profissional adquirida, assegurando aos desiguais critérios distintos de 

remuneraçâo. 

Diante do exposto, para restabelecimento do adicional par tempo de 

serviço para a Magistratura Nacional, sugere-se a apresentação de urn Projeto de 

Emenda Constitucional, conforme proposta anexa, excluindo a vantagem do cômputo 

do lirnite rnáximo de rernuneração. 

Caberia, ainda, para garantir transparência e lirnites na exceção sugerida, 

o encarninhamento de projeto de Lel Complementar, proposta anexa, estatuindo as 

seguintes critérios para concessäo do adicional par tempo de serviço: 

- limite de 35% (trinta e cinco par cento), a razâo de 1% par ano de 

serviço; 

- cômputo do tempo de serviça em atividade juridica na area püblica e de 

advocacia; 

- base de cálculo sabre a remuneracão do agente pUblico; 
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- incorporacào a remuneração. 

BrasIlia, 26 de setembro de 2006. 
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIçAO 

Dá nova redação ao § 11 do art. 37 da 
Constituição Federal. 

Art. 1 2  0 § 11 do art. 37 da Constituicâo Federal passa a vigorar 
corn a seguinte redaçâo: 

" 11. Não serão computadas, para efeito dos limites 
remuneratórios de que trata o inciso XI do caput deste artigo, as parcelas de caráter 
indenizatOrio previstas em lei e a adicional por tempo de serviço." 

Art. Z2  Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de 
sua promulgaçào. 

14 



PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 

Dispöe sobre nova redação do art. N° 65 da 
Lei Complementar n° 35, de 14 de marco de 
1979. 

0 PRESIDENTE DA REPIJBLICA, faço saber que o Congresso 
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

Art. 10  0 art. 65 da Lei Complementar no 35, de 14 de marco de 1979, 
passa a vigorar corn as seguintes alteraçöes: 

"Art. 65. Além do subsidio, poderão ser outorgadas aos magistrados, 
nos termos da Iei, as seguintes vantagens: 

VIII - adicional por tempo de serviço concedido a razão de urn por 
cento por ano de serviço pUblico em atividade juridica, ate o máximo de trinta e cinco 
por cento;" 

Art. 2 0  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 30  Revogam-se as disposiçöes em contrário. 

Brasilia, 	 - 
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