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PROCESSO N. 2.857-85/2015 – TRF1 

 
E M E N T A 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MP 
1.815/1999. INCISO II DO ART. 15 DA MP 2.255-45/2001. RESOLUÇÃO N. 141/2011. 
RECURSO ADMINISTRATIVO IMPROVIDO. 

I - A servidora laborou no período de 19.01.1973 a 31.07.1976 no Ministério das Relações 
Exteriores, e no período de 01.08.1976 a 29.12.1996 na Universidade Federal do Espírito Santo, 
rompendo o vínculo com o serviço público em 30.12.1996, em face de sua exoneração, a pedido, 
em virtude de adesão ao Programa de Demissão Voluntária – PDV, voltando a restabelecer o 
vínculo com o serviço público em 27.04.2000, ao tomar posse no cargo de Analista Judiciária, do 
Quadro de Pessoal deste Tribunal. Mantendo interrompido o vínculo com o serviço público 
durante o período de 30.12.1996 a 26.04.2000. 

II – o Adicional por tempo de serviço foi revogado pela Medida Provisória n. 1.815/1999. Contudo, 
na forma do inciso II do art. 15 da MP n. 2.225-45/2001, que revogou o art. 67 da Lei n. 
8.112/19901, ficou estabelecido que deveriam ser respeitadas as situações já constituídas até 08 
de março de 1999. 

III – Dispôs o art. 11 da Resolução CJF n. 141/2011, que “O servidor que for exonerado de um 
cargo público federal, regido pela Lei n. 8.112/1990, e que tenha tomado posse em outro na 
mesma data, poderá trazer para o novo cargo, os direitos adquiridos e as vantagens já 
incorporadas no cargo anterior em razão do tempo de serviço.”, estabelecendo, portanto, que 
somente seriam garantidos os direitos e vantagens já incorporados em cargos anteriores àqueles 
servidores que não tiveram interrupção do vínculo com o poder público, o que não é o caso da 
servidora recorrente, visto que se manteve afastada do serviço público no período de 30.12.1996 
a 26.04.2000. 

IV - Por ocasião do ingresso da recorrente no Quadro de Servidores deste Tribunal Regional 
Federal, em 27.04.1999, já estava extinto o direito de incorporação do Adicional por Tempo de 
Serviço em face das MP n. 1.185/1999 e MP 2.225-45/2001, tampouco lhe estavam assegurados 
os direitos e vantagens já incorporados em cargos anteriormente exercidos no serviço público, 
tendo em vista que teve interrompido seu vínculo com o serviço público por quase 4 (quatro) anos, 
na forma da Resolução n. 141/2011-CJF. 

V – Recurso a que se nega provimento. 

 

A C Ó R D Ã O 

Decide o Conselho de Administração, por unanimidade negar provimento ao 
recurso. 

Conselho de Administração do TRF da 1ª Região – 23.04.2015. 

 
 
 

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN 
Relator 

 
1 Art. 67. O adicional por tempo de serviço é devido à razão de cinco por cento a cada cinco anos de serviço público 
efetivo prestado à União, às autarquias e às fundações públicas federais, observado o limite máximo de 35% incidente 
exclusivamente sobre o vencimento básico do cargo efetivo, ainda que investido o servidor em função ou cargo de 
confiança. 


