
 

 

TEMPO EFETIVO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO ÀS 
FORÇAS ARMADAS. ACRÉSCIMO DE UM TERÇO. 
POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 137, VI DA LEI 
6.880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES). DOIS ANOS 
EM GUARNIÇÕES ESPECIAIS DA CATEGORIA “A”.  

 

 

I – CONSULTA FORMULADA 

O Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina honra-nos com consulta 

acerca de direito à averbação de tempo de serviço militar de filiado, Agente de Polícia 

Civil, que já serviu às Forças Armadas. A consulta busca, especificamente, 

esclarecimento no tocante ao acréscimo de um terço ao tempo de serviço prestado 

com fundamento no art. 137, VI da Lei 6.680/80. 

A demanda será respondida com fundamento na legislação vigente e na 

jurisprudência mais recente. 

II – RESPOSTA  

 O Capítulo IV do Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80) trata do Tempo de 

Serviço dos Militares entre seus arts. 134 e 143. 

Dispõe o art. 134 que o tempo de serviço do militar que serve às Forças 

Armadas começa a ser contado a partir do seu ingresso em qualquer organização 

militar. 

O Estatuto prevê ainda diferenciação entre os termos tempo de efetivo 

serviço e anos de serviço (art. 135). O tempo de efetivo serviço é determinado pelo art. 

136 como 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 consequência da 

exclusão do serviço ativo. 

Desse período, são deduzidas as férias e os afastamentos, embora não 

sejam deduzidos os períodos de licença especial gozados. Ademais, os períodos de 



 

 

afastamento das funções decorrentes de moléstia adquirida no exercício de qualquer 

função militar também são computados como exercício efetivo, como determina o art. 

139. 

O tempo de efetivo serviço, contado em dias, pode ainda receber os 

acréscimos previstos no art. 137 do Estatuto. O texto original do Estatuto previa sete 

hipóteses de acréscimo. Três delas (incisos II, IV, V) foram revogadas pela Medida 

Provisória 2.215/2001. Além disso, o inciso VI foi alterado pela Lei n. 7.698/1988. Com 

isso, a redação atual do art. 137 é a seguinte: 

Art. 137. Anos de serviço é a expressão que designa o tempo de efetivo serviço a 
que se refere o artigo anterior, com os seguintes acréscimos: 
I - tempo de serviço público federal, estadual ou municipal, prestado pelo militar 
anteriormente à sua incorporação, matrícula, nomeação ou reinclusão em 
qualquer organização militar; 
III - tempo de serviço computável durante o período matriculado como aluno de 
órgão de formação da reserva; 
VI - 1/3 (um terço) para cada período consecutivo ou não de 2 (dois) anos de 
efetivo serviço passados pelo militar nas guarnições especiais da Categoria "A", 
a partir da vigência da Lei nº 5.774, de 23 de dezembro de 1971. 

Conforme exposto acima, o inciso VI do art. 137 encontra-se vigente e 

garante aos Militares o acréscimo de um terço a cada período de dois anos de efetivo 

serviço em Guarnições especiais da Categoria “A”, desde 23 de dezembro de 1971. 

Computado o tempo de efetivo serviço, o total de dias deve ser dividido por 

365, obtendo-se, com isso, os anos de serviço do militar, conforme disposição do art. 

136, § 4º. 

Dessa forma, o cálculo de anos de serviço do filiado (...) está em 

conformidade com a legislação de regência. Não assiste razão, portanto, à negativa 

obtida em processo administrativo por suposta revogação do dispositivo que garante 

o acréscimo de um terço de tempo de efetivo serviço, tendo em vista que a Medida 



 

 

Provisória 2.215/2001 não revogou o inciso VI do art. 137 do Estatuto dos Militares, 

sobre a qual está amparada a pretensão do filiado. 

Nesse sentido, inclusive, o e. Tribunal de Contas da União reconhece a 

legalidade do acréscimo de um terço ao tempo de serviço aos militares que cumpram 

os requisitos: 2 (dois) anos de efetivo serviço em guarnição especial, da Categoria “A”: 

PESSOAL. APOSENTADORIA. CÔMPUTO DO ADICIONAL DE 1/3 NO TEMPO DE 
SERVIÇO MILITAR PRESTADO EM GUARNIÇÕES ESPECIAIS. LEGALIDADE. Será 
computado, para fins de aposentadoria, o aumento de 1/3 para cada período 
consecutivo de efetivo serviço prestado por militar em guarnições especiais de 
Categoria ‘A’, a partir da vigência da Lei nº 5.774, de 23 de dezembro de 1971, nos 
termos do art. 137, inciso VI, da Lei nº 6.880/1980, com a redação conferida pela 
Lei nº 7.698/1988. (Processo: 026.297/2006-3. MIN-AN - JOÃO AUGUSTO RIBEIRO 
NARDES - Desde 14/11/2006. Sefip - Secretaria de Fiscalização de Pessoal). 

A ofensa ao direito do filiado, dessa forma, deve ser revertida, seja por 

recursos na via administrativo, seja por mandado de segurança, na via judicial. 

III – CONCLUSÃO 

 Em suma, é possível obter da legislação e da jurisprudência que o pleito do 

filiado encontra amparo legal. Dessa forma, despropositada a exclusão do acréscimo 

legal ao tempo de efetivo conferido pelo art. 137, VI do Estatuto dos Militares. 

Legítimo, assim, que o filiado defende seus interesses legítimos administrativa e/ou 

judicialmente. 

Florianópolis, 5 de março de 2020. 
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