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RESUMO 

O Governo Federal apresentou a proposta da chamada “reforma da previdência 

civil”, a qual, caso aprovada, implantará profundas mudanças na previdência dos 

trabalhadores civis dos setores público e privado. Inicialmente, os integrantes das 

Forças Armadas estão excluídos, porém diversos setores defendem a inclusão dos 

militares das Forças Armadas na PEC apresentada. O objetivo deste trabalho, reali-

zado por intermédio de uma pesquisa exploratória, foi estudar a proposta apresenta-

da, verificar seus possíveis impactos e reflexos no SPSMFA, caso os mesmos pa-

râmetros forem aplicados ao Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças 

Armadas, bem como levantar as justificativas para a não inclusão dos militares na 

mesma. Como resultado da pesquisa realizada, verificou-se a evolução histórica da 

Seguridade Social até o modelo atual, bem como as peculiaridades da Reforma da 

Previdência proposta, foram explicitados as características e peculiaridades ineren-

tes à carreira militar, foi estudado o Sistema de Proteção Social dos Militares das 

Forças Armadas, realizou-se uma análise dos possíveis reflexos e consequências, 

caso fossem aplicados, aos militares, parâmetros similares aos propostos na refor-

ma dos civis, e levantou-se as justificativas para a não aplicabilidade da reforma da 

previdência ao SPSMFA. Por fim, concluiu-se que a não inclusão dos militares justi-

fica-se pelas peculiaridades da carreira, pela natureza não previdenciária do SPSM-

FA, e pelos reflexos da edição da Medida Provisória (MP) nº 2.131, de 28 de de-

zembro de 2000, que reestruturou a estrutura remuneratória das Forças Armadas, 

extinguindo vários benefícios incluídos na inatividade dos militares, e que apresenta 

resultados concretos na diminuição das despesas do país. Concluiu-se ainda que a 

aplicação dos parâmetros da reforma da previdência dos civis, caso efetivada simi-

larmente para os militares, terá impacto direto na operacionalidade das Forças Ar-

madas, influindo negativamente na capacidade das mesmas de defender a pátria, a 

soberania, os poderes constitucionais, a lei e a ordem.   

Palavras-chave: Proteção Social; Previdência; Militares 

  



RESEÑA 

El Gobierno Federal presentó la propuesta de la llamada "reforma de la Seguridad 

Social", la cual, si aprobada, implantará profundos cambios en la seguridad de los 

trabajadores civiles de los sectores público y privado. Inicialmente, los integrantes de 

las Fuerzas Armadas están excluidos, pero diversos sectores defienden la inclusión 

de los militares de las Fuerzas Armadas en la PEC presentada. El objetivo de este 

trabajo, realizado por intermedio de una investigación exploratoria, fue estudiar la 

propuesta presentada, verificar sus posibles impactos y reflejos en el SPSMFA, si los 

mismos parámetros se aplican al Sistema de Protección Social de los Militares de 

las Fuerzas Armadas, así como levantar las justificaciones para la no inclusión de los 

militares en la misma. Como resultado de la investigación realizada, se verificó la 

evolución histórica de la Seguridad Social hasta el modelo actual, así como las pecu-

liaridades de la Reforma de la Previdencia propuesta, fueron explicitados las carac-

terísticas y peculiaridades inherentes a la carrera militar, se estudió el Sistema de 

Protección Social de los Militares de las Fuerzas Armadas, se realizó un análisis de 

los posibles reflejos y consecuencias, si fueran aplicados, a los militares, parámetros 

similares a los propuestos en la reforma de los civiles, y se levantaron las justificaci-

ones para la no aplicabilidad de la reforma de la previsión al SPSMFA. Por último, se 

concluyó que la no inclusión de los militares se justifica por las peculiaridades de la 

carrera, por la naturaleza no previsional del SPSMFA, y por los reflejos de la edición 

de la Medida Provisional (MP) nº 2.131, de 28 de diciembre de 2000, que reestructu-

ró la estructura retributiva de las Fuerzas Armadas, extinguiendo varios beneficios 

incluidos en la inactividad de los militares, y que presenta resultados concretos en la 

disminución de los gastos del país. Se concluyó también que la aplicación de los pa-

rámetros de la reforma de la previsión de los civiles, en caso de efectividad similar 

para los militares, tendrá impacto directo en la operatividad de las Fuerzas Armadas, 

influyendo negativamente en la capacidad de las mismas de defender la patria, la 

soberanía, los poderes constitucionales, la ley y el orden. 

Palabras clave: Protección Social; seguridad; militar 



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

ANFIP  Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal 

do Brasil 

BPC   Benefício Assistencial de Prestação Continuada 

DRU  Desvinculação de Receitas da União 

EAG  Emenda Aglutinativa Global 

EC  Emenda Constitucional 

EMFA Estado Maior das Forças Armadas 

E1  Estatuto dos Militares  

FA  Forças Armadas 

FGV    Fundação Getulio Vargas 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

INPC Indice Nacional de Preços ao Consumidor 

INSS  Instituto Nacional do Seguro Social  

LPM   Lei das Pensões Militares 

Mongeral  Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado  

MP  Medida Provisória  

OIT   Organização Internacional do Trabalho  

PASFA  Política de Assistência Social das Forças Armadas 

PEC   Proposta de Emenda à Constituição  

PIB   Produto Interno Bruto 

RGPS Regime Geral de Previdência Social 

RPPS  Regimes Próprios de Previdência de Servidores Públicos 

RREO  Relatório Resumido da Execução Orçamentária 

SPSMFA  Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas  

TCU  Tribunal de Contas da União 



ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Hierarquia das Necessidades de Maslow.  18 ................................................

Figura 2 - Expectativa de sobrevida por faixa de idade (em anos). 30 ...........................

Figura 3 - Pirâmides Etárias: 1990 / 2010 / 2030 / 2060. 31 ...........................................

Figura 4 – Despesa Média Total por Poder da União e GDF (R$ correntes). 47 ............

Figura 5 - Perda do poder de compra dos militares das FA de 2010 a 2018  59 ............

Figura 6 – Projeção para pensionistas das  FA- 2017  62 ..............................................

Figura 7 - Evolução histórica percentual da contribuição de 1,5% - ativos -  FA 2017. .

63 

Figura 8 - Evolução histórica percentual da contribuição de 1,5% - inativos -  FA – 

2017. 63..........................................................................................................................



ÍNDICE DE TABELAS 

TABELA 1 - ANÚNCIO DE REFORMAS PREVIDENCIÁRIAS NO MUNDO. 27 ........................

TABELA 2 - TRAMITAÇÃO DA PEC 287/2016.  32 ....................................................................

TABELA 3 - ALTERAÇÕES NAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS DO RGPS E RPPS. 53 .....

TABELA 4 - COMPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARREIRAS – NÍVEL SUPERIOR 54...........



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO  13 ..............................................................................................

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 14 ...........................................................................

1.2 OBJETIVOS 14 ...................................................................................................

1.2.1  Objetivo Geral 14 ...............................................................................................

1.2.2  Objetivos Específicos 14 ..................................................................................

1.3  VARIÁVEIS 15 .....................................................................................................

1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 15 .........................................................................

1.5  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 15 ...........................................................................

1.6  METODOLOGIA 16 .............................................................................................

2  SEGURIDADE SOCIAL  18 ................................................................................

2.1  EVOLUÇÃO 18 ....................................................................................................

2.2  HISTÓRICO NO BRASIL 21 ................................................................................

2.3  A SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL ATUAL 21 ...............................................

2.4  REGIMES PREVIDENCIÁRIOS NO BRASIL  22 ................................................

2.5  CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 24 ...........................................................

3  REFORMA DA PREVIDÊNCIA 27 ......................................................................

3.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 27 .........................................................................

3.2  MOTIVAÇÃO 29 ..................................................................................................

3.3  TRAMITAÇÃO 31 ................................................................................................

3.4  PONTOS PRINCIPAIS 32 ...................................................................................

4  A CARREIRA MILITAR 35 ..................................................................................

4.1  RISCO DE VIDA 36 .............................................................................................

4.1.2  Dedicação integral e exclusiva 36 ...................................................................

4.1.3  Disponibilidade permanente 37 .......................................................................

4.1.4  Mobilidade geográfica 37 ..................................................................................

4.1.5  Vigor físico 38 ....................................................................................................



4.1.6  Proibição à filiação a partidos políticos 38 .....................................................

4.1.7  Vínculo com a profissão, na inatividade 39 ....................................................

4.1.8  Supressão de direitos sociais e trabalhistas 39 .............................................

4.1.9  Preceitos rígidos de disciplina e hierarquia  40 .............................................

5  SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS 41 ..................

5.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS  41 ........................................................................

5.2  HISTÓRICO 42 ....................................................................................................

5.3  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 43 ...........................................................................

5.4  CONSTITUIÇÃO DO SPSMFA 45 .......................................................................

5.4.1  Remuneração 46 ................................................................................................

5.4.2  Pensão Militar 47 ...............................................................................................

5.4.3  Saúde 49 .............................................................................................................

5.4.4  Assistência Social 49 ........................................................................................

6  A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E O SPSMFA 51 ............................................

7  NÃO APLICABILIDADE DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA AO SPSMFA 56 ..

7.1  NATUREZA NÃO PREVIDENCIÁRIA DO SPSMFA 56 .......................................

7.2  ESPECIFICIDADES DA CARREIRA 58 ..............................................................

7.3  SUPRESSÃO DE BENEFÍCIOS EM 2001 60 .....................................................

8  CONCLUSÃO 65................................................................................................



1 INTRODUÇÃO  

O Governo Federal, dentro de sua política de ajuste do equilíbrio orçamentá-

rio do Estado Brasileiro apresentou ao Congresso Nacional, em Dezembro de 2016, 

a Proposta de Emenda à Constituição 287 (PEC 287-2016), a chamada “reforma da 

previdência civil”, a qual, caso aprovada, implantará profundas mudanças na previ-

dência dos trabalhadores civis dos setores público e privado. 

Tais mudanças se tornam mister dado a evolução sucessiva do déficit da 

previdência social, um dos maiores motivos do desequilíbrio fiscal do país. No ano 

de 2017, conforme o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) do 

ano de 2017 (BRASIL, 2017a), divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional 

(STN), este déficit previdenciário atingiu a marca recorde de R$ 268,8 bilhões, in-

cluídos os regimes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), dos servidores ci-

vis e militares de União, patamar 18,5% maior do que o déficit de 2016. 
Inicialmente, segundo o discurso do Governo Federal (EXAME, 2017), os 

integrantes das Forças Armadas (FA) serão regidos por regras próprias de previdên-

cia, determinadas futuramente por meio de um projeto de lei, o qual seguiria após a 

aprovação do projeto de reforma da previdência em tramitação. 

Porém, no contexto da discussão da reforma da previdência, diversos seto-

res defendem a inclusão dos militares das Forças Armadas na PEC apresentada. 

Uma das justificativas utilizadas nesta inclusão são os números do déficit da previ-

dência, baseado no RREO 2017, tendo o jornal O Estado de São Paulo divulgado o 

valor do déficit relativo à “previdência dos militares”, como sendo R$ 37,684 bilhões em 

2017, incluindo neste cálculo, porém, o valor referente aos militares inativos (FERNAN-

DES e TOMAZELLI, 2018) 

Como contraponto, e argumentando-se a exclusão dos militares de tal re-

forma, reforça-se que, diferentemente dos civis, os militares possuem o Sistema de 

Proteção Social dos Militares das Forças Armadas (SPSMFA), que é “um conjunto 

de instrumentos legais e ações afirmativas permanentes e interativas, e que assegu-

ram o amparo social aos militares das Forças Armadas e seus dependentes, haja 

vista as peculiaridades da carreira militar” (BRASIL, 2016), e que não tem caráter 

previdenciário.  

Em março de 2018, a tramitação da reforma da previdência, assim como to-

das as propostas de emendas à Constituição Federal, foram suspensas. Tal fato se 
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justifica em virtude da edição do Decreto 9.288/2018, em 16 de fevereiro de 2018, 

que determinou a intervenção federal na área de segurança no Estado do Rio de 

Janeiro, até 31 de dezembro de 2018, e que impede que o texto constitucional seja 

alterado, durante sua vigência. 

Porém, a discussão, em âmbito nacional e em todos os níveis da sociedade, 

quanto à esta reforma, inclusive quanto à inclusão ou não dos militares na mesma, 

continua viva e em constante evolução. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Dado a discussão, no âmbito da sociedade brasileira, acerca da proposta de 

reforma da previdência, consubstanciada pela apresentação da PEC 287/16, inclusi-

ve sobre a inclusão ou não dos militares na mesma, o problema de estudo levantado 

foi: quais os impactos e reflexos das mudanças previstas na proposta de reforma da 

previdência dos civis, caso os mesmos parâmetros sejam aplicados ao Sistema de 

Proteção Social dos Militares das Forças Armadas? Quais seriam as justificativas 

para a não inclusão dos militares nesta reforma? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de se determinar as ações a serem desencadeadas para responder ao 

problema proposto, os objetivos gerais e específicos foram traçados. 

1.2.1  Objetivo Geral 

O objetivo geral desta pesquisa foi estudar a reforma da previdência civil, 

conforme a Proposta de Emenda Constitucional 287/2016, e verificar seus possíveis 

impactos e reflexos no SPSMFA, caso os mesmos parâmetros forem aplicados ao 

Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, bem como levantar 

as justificativas para a não inclusão dos militares nesta reforma. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

Esta pesquisa baseou-se nos seguintes objetivos específicos: 

- analisar a seguridade social no Brasil, principalmente no que tange à Pre-

vidência Social;  

- analisar a proposta da reforma da previdência civil apresentada pelo poder 

executivo, acompanhando também o trâmite e alterações da proposta apresentada;  
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- estudar o Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas no 

que tange às suas peculiaridades e natureza; 

- concluir sobre os possíveis impactos e reflexos da reforma da previdência 

dos civis no Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, caso 

os mesmos parâmetros forem aplicados ao SPSMFA; e 

- levantar as justificativas para a não inclusão dos militares nesta reforma. 

1.3  VARIÁVEIS 

Considerando o tema “a proposta de Reforma da Previdência Civil e seus im-

pactos no Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas”, verifica-se 

as seguintes variáveis que poderão influenciar a presente pesquisa:  

- Variável independente: a proposta de Reforma da Previdência Civil; e 

- Variável dependente: os impactos e reflexos no Sistema de Proteção Social 

dos Militares das Forças Armadas, da proposta de Reforma da Previdência Civil. 

1.4  DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Inicialmente foram estudadas as características principais da Previdência 

Social brasileira, bem como foram estudados o conteúdo, a evolução e discussão da 

proposta da reforma da previdência civil.  

Posteriormente, foram levantadas as peculiaridades da carreira militar, bem 

como as características e peculiaridades do Sistema de Proteção Social dos Milita-

res das Forças Armadas. 

Após levantados estes dados, foram analisadas as propostas apresentadas 

na PEC 287/2016, fazendo um paralelo de comparação com sua aplicação à legisla-

ção vigente do SPSMFA, atendo aos possíveis impactos e conclusões e verificando-

se sobre sua pertinência ou não, dada as características peculiares da Proteção So-

cial dos Militares. 

1.5  RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

No momento em que a sociedade brasileira discute amplamente a proposta 

de reforma da Previdência Social, como uma das medidas para sanear as contas da 
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União, torna-se relevante também a discussão sobre a inclusão ou não dos militares 

nesta reforma, em que pese a diferença de legislação e as peculiaridades da carrei-

ra militar. 

Vislumbra-se que a análise da PEC 287/2016 e o paralelo com a legislação 

do SPSMFA poderá contribuir no planejamento e execução de medidas preventivas, 

proativas e informativas à sociedade brasileira e às instituições cabíveis, no sentido 

da manutenção do status atual do Sistema de Proteção Social dos Militares das For-

ças Armadas. 

Verifica-se ainda que hás uma carência de trabalhos científicos sobre a 

questão, podendo esta pesquisa contribuir para o aumento de massa crítica sobre o 

assunto, inclusive expandindo pesquisas já existentes. 

1.6  METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória, classificação 

esta baseada em seus objetivos gerais e que, conforme Severino (2017, p.237) visa 

levantar “informações sobre um determinado objeto, delimitando assim um campo 

de trabalho, mapeando as condições de manifestação desse objeto”.  

Tal escolha metodológica, justifica-se, no presente caso, tendo em vista que 

a pesquisa exploratória tem, dentre suas características, planejamento bastante fle-

xível, de modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos 

ao fato estudado (GIL, 2003, p.41). 

 Para a consecução da pesquisa proposta, e baseado no prescrito por Laka-
tos e Marconi (2003), foram utilizadas como técnicas a pesquisas bibliográfica e do-

cumental, compreendendo as seguintes passos: 

- levantamento da bibliografia e de documentos pertinentes; 

- seleção da bibliografia e documentos; 

- leitura da bibliografia e dos documentos selecionados; 

- visitas;  

- montagem de arquivos, ocasião em que foi elaborado o arquivo digital de 

citações, resumos e análises; 

- análise crítica, tabulação das informações obtidas; e  

- consolidação das questões de estudo. 
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A coleta de material foi realizada por meio de consultas às bibliotecas da Es-

cola de Comando e Estado-Maior do Exército e da Escola Superior de Guerra; o 

acervo particular do autor; noticiários de jornais e revistas; a legislação vigente e a 

legislação histórica, ligada ao assunto; manuais, normas e regulamentos do Ministé-

rio da Defesa, das Forças Armadas e, em especial do Exército Brasileiro; e a rede 

mundial de computadores. 
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2  SEGURIDADE SOCIAL  

2.1  EVOLUÇÃO 

Um dos aspectos mais longevos e que caracteriza a raça humana é o seu 

instinto de sobrevivência. O psicólogo Abraham H. Maslow, em seu artigo "A Theory 

of Human Motivation,", publicado em 1943, na Revista Psychological Review, cu-

nhou a teoria, hoje conhecida como “Teoria da hierarquia de necessidades de Mas-

low”, ou “Pirâmide de Maslow”. Tal pirâmide, conforme destacado ainda por McSHa-

ne e Von Glinow, (2014, p.121), “condensa e integra a longa lista de necessidades e 

impulsos que foram estudados anteriormente em uma hierarquia de cinco categorias 

básicas”, as quais somos motivados da inferior para a superior: 

- fisiológicas: necessidades básicas do ser humano como comida, ar, água, 

abrigo, etc; 

- segurança: necessidade de segurança e estabilidade, etc; 

- pertencimento/amor: necessidade de interação e afeto interpessoal; 

- estima: necessidade de autoestima e estima/status social; e  

- autorrealização: necessidade de sucesso pessoal e concretização do pró-

prio potencial. (McSHANE e VON GLINOW, 2014) 

Figura 1 - Hierarquia das Necessidades de Maslow.  
Fonte: MASLOW, 1943 apud MCSHANE e VON GLINOW, 2014, p.121). 

Na evolução para a vida em sociedade, estas necessidades básicas do indi-

víduo acabaram por migrar também para aqueles que o cercaram, ou seja, a comida 
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e a segurança da tribo também passaram a ser necessidades básicas. Deste modo, 

pode-se afirmar que com a evolução para a vida em sociedade, surgiu o rudimento 

do que viria a ser a previdência. 
Enquanto a sociedade se estruturava em torno de grupos familiares, dedi-
cados à atividade agropecuária, o mecanismo de ajuda nas necessidades 
provocadas por doença, invalidez, velhice ou mesmo morte foi sempre pro-
vido pela própria família ou por grupos vizinhos, mas da mesma comunida-
de. (FARO et al., 1993,p.3) 

Apesar disto, nem todos indivíduos possuíam esta proteção familiar e, em 

muitos casos, quando era presente, apresentava condições precárias. Neste mo-

mento, como destacou Ibrahim (2015, p,1), houve a “necessidade de auxílio externo, 

com natureza eminentemente voluntária de terceiros, muito incentivada pela Igreja, 

ainda que tardiamente”. Foi o momento em que surgiu a mútua assistência e a cari-

dade, como forma de “auxílio previdenciário” 

Com a evolução da sociedade, Santos e Lenza (2016, p.37) destacam que 

houve a desvinculação entre o auxílio ao necessitado e a caridade, marcada pela 

outorgação, pela Rainha Isabel I, da Inglaterra, em 1601, do Act of Relief of the Poor 

(Lei dos pobres). Esta lei determinou que era do estado o dever de amparar os com-

provadamente necessitados. 

No século seguinte, com a edição da Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão, em 1789, ocorre uma mudança na concepção da proteção ao indivíduo, 

assignando o princípio da Seguridade Social como direito subjetivo assegurado a 

todos. Neste momento, “já se está diante do chamado liberalismo político, influenci-

ado por movimentos de trabalhadores, o que vai acarretar a deflagração da ideia de 

previdência social, pública, gerida pelo Estado, com participação de toda a socieda-

de” (CASTRO e LAZZARI, 2017, p.32). 

Passou-se mais um século, e, em 1883, o Chanceler Prussiano, Otto Von 

Bismarck cria o que pode ser definido como o primeiro sistema previdenciário públi-

co (LUIZETTI e PAPASSIDERO NETO, 2008, p.31). O sistema criava um seguro so-

cial, com características análogas às de hoje, para atender exclusivamente ao even-

to de doença. Mais tarde, o propósito desse seguro social foi sucessivamente ampli-

ado, para incorporar acidentes de trabalho, invalidez e morte.  

Ainda sobre o sistema criado por Bismarck, Faro et al. (1993,p.4) explicam 

que:  
Financeiramente, o sistema de Bismarck baseava-se na concepção do se-
guro contra riscos, cujo mercado já funcionava livremente. A novidade foi a 
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decomposição do pagamento do prêmio - neste caso a contribuição ao fun-
do - em três componentes, pagos respectivamente pelo Estado, pelos em-
pregados e pelos empregadores. Rapidamente, o sistema expandiu-se por 
outros países da Europa, tendo sido adotado, por exemplo, na Áustria em 
1888; na França em 1894; na Itália em 1898 e na Hungria em 1900. A pró-
pria Inglaterra, onde dominava a filosofia liberal, adotou plano de previdên-
cia social semelhante em 1911.  

Finalmente, conforme destacou Castro e Lazzari (2017), da segunda metade 

do século XIX até o início do século XX, os países europeus, precursores da ideia de 

proteção estatal ao indivíduo vítima de infortúnios, estabeleceram, gradativamente, 

um sistema jurídico que garantiria aos trabalhadores normas de proteção em relação 

aos seus empregadores nas suas relações contratuais, e um seguro que garantia 

direito a uma renda em caso de perda da capacidade de trabalho, por velhice, doen-

ça ou invalidez, ou a pensão por morte, devida aos dependentes. “Assim se define 

uma nova política social, não mais meramente assistencialista – está lançada a pe-

dra fundamental da Previdência Social” (CASTRO; LAZZARI, 2017, p.33). 

Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo, novamente, passou por um pe-

ríodo de constantes mudanças e desenvolvimento, que culminaram em evolução do 

conceito para o que seria a seguridade ou proteção social. Como lembra Santos e 

Lenza (2016, p.37) “era, então, necessário um sistema de proteção social que al-

cançasse todas as pessoas e as amparasse em todas situações de necessidade, 

em qualquer momento de suas vidas”. Deste modo, incorporou-se à seguridade so-

cial, outros conceitos, como a assistência à saúde e a assistência social, além da 

previdência social. Atualmente, a seguridade social pode ser conceituada como: 
a rede protetiva formada pelo Estado e por particulares, com contribuições 
de todos, incluindo parte dos beneficiários dos direitos, no sentido de esta-
belecer ações para o sustento de pessoas carentes, trabalhadores em geral 
e seus dependentes, providenciando a manutenção de um padrão mínimo 
de vida digna. (IBRAHIM, 2015,p.5) 

Por fim, torna-se interessante destacar também que, na visão de Santoro 

(2001), poder-se-ia definir que o termo Proteção Social tem dois sentidos: um lato e 

um strictu: 
Proteção Social lato sensu significaria a conjugação de todos os mecanis-
mos sociais, do Estado e Sociedade, na busca do bem-comum. Stricto sen-
su englobaria, concretamente, as medidas tendentes à realização das ativi-
dades de Previdência (pública e privada), Assistência (pública e privada) e 
Programas Especiais de atenção a determinadas áreas (por exemplo: habi-
tação, saneamento). (SANTORO, 2001, p.14) 
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2.2  HISTÓRICO NO BRASIL 

Desde a independência do Brasil, e a partir de sua primeira Constituição, em 

1824, as ideias de previdência estavam contidas no texto constitucional. No que 

concerne à proteção social, a Carta continha, no item 31 do art. 179, o estabeleci-

mento da garantia constitucional dos socorros públicos a todos os cidadãos. (SAN-

TORO, 2001) 

Em 1835 foi criado o Montepio Geral de Economia dos Servidores do Estado 

(Mongeral), considerada a primeira instituição de Previdência do País. Seu propósito 

original era patrocinar aos seus associados, servidores do Estado, mediante contri-

buições, um conjunto de benefícios de natureza previdenciária. (FARO et al., 1993) 

Cabe ressaltar que a Mongeral sobrevive como empresa de previdência (privada) 

até os dias atuais, tendo em 2009 sido integrada ao Grupo Previdenciário Aegon, 

holandês (MONGERAL AEGON, 2018).

Um marco importante na proteção social no Brasil, como destacado por 

Amado (2016, p.72), foi a edição da Lei Eloy Chaves, em 24 de janeiro de 1923 (De-

creto-lei 4.682), que determinou a criação das caixas de aposentadorias e pensões 

para os ferroviários, mantidas pelas empresas, e não pelo Poder Público. Ressalta-

se que, atualmente, o dia 24 de janeiro é considerado oficialmente como o dia da 

previdência social no Brasil.  

 Posteriormente, o texto constitucional de 1934 promoveu a Previdência So-

cial Brasileira à condição de disposição constitucional, a qual permanece até os dias 

atuais. As Cartas de 1937, 1946 e 1967 também continuaram evoluindo o conceito 

relativo à Previdência e Proteção Social, que culminou no atual estamento jurídico 

em que se baseia a Seguridade Social do Estado Brasileiro, conforme a Constituição 

de 1988. 

2.3  A SEGURIDADE SOCIAL NO BRASIL ATUAL 

Segundo o prescrito na Constituição Federal de 1988, a “seguridade social 

compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social” (BRASIL, 1988, p.151). 

A organização da seguridade social cabe ao Poder Público, baseado em 

princípios como a universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e 
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equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, seletividade 

e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade dos benefí-

cios, equidade no custeio e diversidade de financiamento. Além disto, ressalta-se o 

caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripar-

tite nos órgãos colegiados: trabalhadores, empregadores, aposentados e Governo. 

A lei Nr 8.212/1991, Lei Orgânica da Seguridade Social (BRASIL, 1991), 

conceitua, em seus Art. 2º a 4º, cada um dos ramos da Seguridade Social, estipu-

lando ainda a quais princípios constitucionais cada um estará vinculado. Do texto da 

normativa pode-se destacar as seguintes definições: 

- Saúde: direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas so-

ciais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação.  

- Previdência Social: tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios in-

dispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo 

de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte da-

queles de quem dependiam economicamente. 

- Assistência Social: é a política social que provê o atendimento das neces-

sidades básicas, traduzidas em proteção à família, à maternidade, à infância, à ado-

lescência, à velhice e à pessoa portadora de deficiência, independentemente de 

contribuição à Seguridade Social.  

2.4  REGIMES PREVIDENCIÁRIOS NO BRASIL  

Apesar do princípio da uniformidade de prestações previdenciárias, constan-

te de nossa Carta Magna, existem diversos regimes previdenciários no âmbito da 

República Federativa do Brasil. Conforme Castro e Lazzari (2017, p.94), regime pre-

videnciário é 
aquele que abarca, mediante normas disciplinadoras da relação jurídica 
previdenciária, uma coletividade de indivíduos que têm vinculação entre si 
em virtude da relação de trabalho ou categoria profissional a que está sub-
metida, garantindo a esta coletividade, no mínimo, os benefícios essencial-
mente observados em todo sistema de seguro social – aposentadoria e 
pensão por falecimento do segurado. 

O sistema previdenciário brasileiro é composto por dois Regimes Básicos 

(Regime Geral de Previdência Social - RGPS e Regimes Próprios de Previdência de 
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Servidores Públicos e Militares - RPPS) e mais o Regimes Complementares de Pre-

vidência. 

O Regime Geral de Previdência Social, regido pela Lei n. 8.213/1991, intitu-

lada “Plano de Benefícios da Previdência Social” é o principal e maior dos regimes, 

organizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social, autarquia vinculada ao Ministé-

rio do Desenvolvimento Social. É responsável pela proteção da grande massa de 

trabalhadores brasileiros, abrangendo, obrigatoriamente todos os trabalhadores da 

iniciativa privada, ou seja:  
os trabalhadores que possuem relação de emprego regida pela Consolida-
ção das Leis do Trabalho (empregados urbanos, mesmo os que estejam 
prestando serviço a entidades paraestatais, os aprendizes e os 
temporários), pela Lei Complementar n. 150/2015 (empregados 
domésticos); e pela Lei n. 5.889/1973 (empregados rurais) os trabalhadores 
autônomos, eventuais ou não; os empresários, empresários individuais e 
microempreendedores individuais ou sócios de empresas e prestadores de 
serviços remunerados por “pro labore”; trabalhadores avulsos; pequenos 
produtores rurais e pescadores artesanais trabalhando em regime de eco-
nomia familiar; e outras categorias de trabalhadores, como garimpeiros, 
empregados de organismos internacionais, sacerdotes etc.(CASTRO,LAZ-
ZARI, 2017, p.94)  

Os Regimes Próprios de Previdência são aqueles mantidos pelos entes da 

União (Estados e Municípios), cujos beneficiários são os servidores públicos e milita-

res destes. Cabe ressaltar que, nestes casos, os servidores civis, ocupantes de car-

gos públicos efetivos, e os militares estaduais, não são abrangidos pelo RGPS, mas 

sim pelo regime próprio de previdência - RPPS, quando existente (principalmente no 

caso dos municípios).  

Destaca-se também que, somente com relação a esses regimes próprios é 

que Estados e Municípios poderão legislar, sendo a competência legislativa quanto 

ao RGPS exclusiva da União. Quanto a este aspecto, Ibrahim (2015, p.32) lembra 

que “diversos municípios brasileiros não possuem regime próprio de previdência, e, 

por isso, seus servidores são obrigatoriamente vinculados ao RGPS”.  

O Sistema de Proteção Social das Forças Armadas é o Regime Próprio dos 

Militares Federais, em que pese não ter caráter previdenciário, e será analisado 

oportunamente neste trabalho.  

Por fim, tem-se o Regime Complementar, privado e de adesão facultativa, 

gerido por entidades de previdência fiscalizadas pelo Poder Público. Castro e Lazari 

(2017), destacam que a Constituição Federal de 1988 previa, desde sua redação 

original, a existência de um regime complementar de previdência, cuja gestão seria 
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feita pela própria Previdência Social (remetendo para lei específica jamais editada, 

conforme o § 7º do art. 201 da Constituição), porém apenas em caráter supletivo. 

Entretanto, desde antes da Carta Magna de 1988, o regime complementar 

privado, que tem por prestadoras de benefícios previdenciários as entidades de pre-

vidência complementar, já existia, regidos pela Lei Nr 6.435/1977, regulamentada 

por dois Decretos: o Nr 81.240/1978 e o Nr 81.402/1978, que tratava das entidades 

abertas de mesmo gênero. Tais textos foram recepcionados pela referida Constitui-

ção.  

Posteriormente, a Emenda Constitucional Nr 20, inseriu o instituto da auto-

nomia do regime previdenciário complementar em face dos regimes públicos de pre-

vidência, prevendo a possibilidade de fundos de previdência complementar também 

para os agentes públicos ocupantes de cargos efetivos e vitalícios.  

Deste modo, importa ressaltar mais uma vez que, conforme foi bem desta-

cado por Amado (2016, p.80),  
a expressão "previdência social" tanto engloba os planos básicos quanto os 
complementares, pois o Regime Geral de Previdência Social e a previdên-
cia complementar privada são regidos na Seção 111 - Da Previdência Soci-
al, artigos 201 e 202, dentro do Capítulo da Seguridade Social na Constitui-
ção Federal de 1988.  

2.5  CUSTEIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Existem diversos modelos de custeio da Previdência Social, em âmbito 

mundial. Deste modo, classificam-se os sistemas previdenciários em relação ao cus-

teio, de acordo com a fonte de arrecadação da receita necessária à prestação do 

benefício a ser concedido. 

Castro e Lazari (2017), destacam que, quanto ao custeio, os sistemas previ-

denciários podem ser contributivos ou não contributivos, explicitando ainda o modelo 

do custeio do sistema Privado de Previdência, adotado inicialmente no Chile. 

O sistema contributivo é aquele financiado pelas chamadas contribuições 

sociais, entendidas aqui como aquelas destinadas exclusivamente a servir de base 

financeira para as prestações previdenciárias. Deste modo, a arrecadação dos re-

cursos financeiros para custeio do seguro social efetivar-se-á por meio de aportes 

diferenciados dos tributos em geral, de modo que aqueles previstos na legislação 

própria ficam obrigados a contribuir para o sistema previdenciário. Denota-se que, 

entre as pessoas legalmente obrigadas a contribuir estão os futuros beneficiários,  
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bem como outras pessoas – naturais ou jurídicas – pertencentes à sociedade a 

quem a lei preveja também participar no custeio do regime.  

Por outro lado, nos sistemas não contributivos, a arrecadação do financia-

mento não provém de um tributo específico, sendo, alternativamente, destinado uma 

parcela da arrecadação tributária geral. Neste tipo de sistema de custeio, os contri-

buintes do regime não são identificáveis. e qualquer pessoa que alguma vez tenha 

pago impostos estará, indiretamente, contribuindo para o custeio da Previdência.  

Por fim, surgiu, no Chile, em 1981, um modelo alternativo de custeio, no qual 

as contribuições dos segurados não mais seriam vertidas para um fundo público, 

mas compulsoriamente para entidades privadas, denominadas Administradoras de 

Fundos de Pensão. Ao estado, restaria portanto, o estabelecimento de regras de 

funcionamento e fiscalização, bem como a assunção das despesas com o passivo 

das aposentadorias e pensões públicas então extintas. Ressalta-se que mesmo as-

sim, foi previsto um benefício assistencial mínimo para aqueles que não conseguis-

sem contribuir o suficiente para ter direito à aposentadoria nos moldes vigentes.  

Destaca-se que  
O modelo chileno, totalmente privatizante da previdência – mantida pelo 
Estado apenas a assistência social – foi daí para frente paradigma para di-
versos estudos, ganhando adeptos no campo doutrinário e, na década se-
guinte, sendo implantado, com algumas alterações, em outros países latino-
americanos, como México, Argentina e Peru. Transformou-se, assim, no 
modelo preconizado pelo Banco Mundial (no estudo Averting the Old Age 
Crisis: Policies to Protect the Old and Promote Growth, 2004). (CASTRO e 
LAZARI, 2017, p. 51) 

Em que pese o modelo chileno ter ganho notoriedade mundial, em 2008 o 

país decidiu modificar substancialmente o sistema, passando a vigorar novas regras 

para aposentadoria, com a participação do Estado nos aportes. 

No caso específico do Brasil, Amado (2016, p.35), destaca que “em termos 

de previdência social, é tradicional no Brasil o tríplice custeio desde regimes consti-

tucionais pretéritos (a partir da Constituição Federal de 1934), com a participação do 

Poder Público, das empresas e dos trabalhadores em geral”.  

A carta Magna do País prevê, no inciso IV do Parágrafo único do Art. 194, 

dentre outros princípios da seguridade social, o princípio da diversidade da base de 

financiamento. Tal princípio significa que o custeio da seguridade social deverá ter 

múltiplas fontes, a fim de garantir a viabilidade sustentação do sistema e se evitar 

que alguma eventual crise em determinados setores comprometa demasiadamente 
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a arrecadação previdenciária, havendo, deste modo, uma participação de toda a so-

ciedade, de forma direta e indireta.  

Ainda sobre o custeio da seguridade social, além dos recursos da União, 

dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, o artigo 195 da Constituição Fe-

deral prevê ainda as seguintes fontes de contribuições sociais: 

- o empregador, a empresa e a entidade a ela equiparada na forma da lei, 

incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou cre-

ditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 

empregatício; a receita ou o faturamento; (Incluída pela EC n. 20/1998); e o lucro; 

– o trabalhador e demais segurados da previdência social, não incidindo 

contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previ-

dência social;  

– a receita de concursos de prognósticos e loterias.  

- o importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equi-

parar.  

O texto constitucional ressalva ainda que é permitida a criação de novas fon-

tes de custeio para a seguridade social, mas há exigência constitucional expressa de 

que tal instituto seja feito por intermédio de lei complementar, sob pena de inconsti-

tucionalidade formal da lei ordinária.  
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3  REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

3.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Em todo o mundo, países estão fazendo reformas em seus sistemas previ-

denciários, em diversos níveis de profundidade, desde simples ajustes à mudanças 

mais complexas. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho - OIT, 

entre 2010-2016, houveram, no mundo, 169 anúncios governamentais de reformas, 

conforme o demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Anúncio de Reformas Previdenciárias no Mundo. 
Fonte: OIT,2017, p.92. 

Desde a da promulgação da atual Constituição Brasileira, o país já executou 

seis reformas no sistema previdenciário (GUELLER, 2016). Foram elas: 

- EC nº 3/1993: instituiu contribuições da União e dos seus servidores para o 

custeio de suas aposentadorias e pensões; 

- EC nº 20/1998: conhecida como Reforma da Previdência, extinguiu a apo-

sentadoria proporcional do regime geral, instituiu idade mínima para aposentadoria 

de 48 anos para mulheres e 53 anos para os homens e regra de transição para ob-

tenção daquele benefício, instituiu a paridade entre vencimentos dos servidores em 

atividade e as pensões respectivas, criou o requisito de idade mínima para aposen-

tadoria dos servidores, em vigor desde então, de 55 anos para mulheres, além de 30 

anos de contribuição e 60 anos para homens e 35 anos de contribuição, e acabou 

com tempo fictício de contribuição, dentre outras modificações; 

- EC nº 41/2003: fixou, entre outras determinações, tetos máximos para ven-

cimentos, aposentadorias e pensões nas esferas federal, estadual e municipal, criou 

contribuições para os aposentados e pensionistas do serviço público, sobre o valor 
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de suas aposentadorias e pensões que superarem o teto máximo pago pelo regime 

geral, e determinou que o cálculo das aposentadorias e pensões fosse feito com 

base na média de todas as remunerações dos servidores; 

-EC nº 47/2005: criou critérios diferenciados para as aposentadorias do defi-

ciente, de pessoas que trabalhem sob condições especiais que prejudiquem a saúde 

e que exerçam atividades de risco e criou a figura do contribuinte de baixa renda; 

- EC nº 70/2012: determinou a revisão das aposentadorias por invalidez 

concedidas na vigência da CF/88 para que o cálculo passasse a ser feito com base 

na média aritmética das remunerações do servidor e não com base na ultima remu-

neração do servidor; e  

- EC nº 88/2015: alterou a idade para aposentadoria compulsória do servidor 

para 70 ou 75 anos de idade, nos termos da lei que a regulamentar. 

Ressalta-se que o Brasil já se encontra incluído nos países com mudanças 

previdenciárias levantado pela OIT, apresentado anteriormente na tabela 1, com as 

mudanças de 2012 e 2015.  

O Poder Executivo protocolou no Congresso Nacional, em 05 de dezembro 

de 2016, a Proposta de Emenda à Constituição 287 (PEC 287/16), doravante tam-

bém citada neste trabalho como Reforma da Previdência, a qual propõe alterações 

nos artigos 37, 40, 109, 149, 167, 195, 201 e 203 da Constituição Federal, para dis-

por sobre a seguridade social, regras de transição e outras providências (BRASIL,

2016a), cujas regras, se aprovadas, impactarão os trabalhadores dos setores públi-

co e privados. 

Apesar das propostas de mudança, cabe ressaltar que o Governo, no mo-

mento da apresentação da proposta de Emenda, em 05 de dezembro de 2016, re-

forçou que a mesma 
tem como um dos seus alicerces a proteção dos direitos adquiridos (seja 
daqueles segurados que já se encontram em gozo de benefício, seja daque-
les que já reuniram os requisitos para a eles fazer jus), bem como a criação 
de regras transitórias claras, de sorte a resguardar, o máximo possível, ex-
pectativas de direitos e situações mais próximas da consolidação.(BRASIL, 
2016a) 

A apresentação da reforma ensejou reações diversas na sociedade. Grande 

parte dos empresários e do mercado financeiro mostrou apoio às medidas apresen-

tadas, enquanto sindicatos e entidades representativas e de classe mostraram seu 

repúdio à PEC. No campo político, os partidos da base governista foram a favor, e 

os de oposição, contra (HAJE e SIQUEIRA, 2016).  
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Por fim, destaca-se que a proposta de Reforma da previdência apresentada 

não incluiu os militares. 

3.2  MOTIVAÇÃO 

A principal motivação que levou o governo a propor tal emenda foi o fortale-

cimento da sustentabilidade do sistema de seguridade social, por meio do aperfeiço-

amento de suas regras, notadamente no que se refere aos benefícios previdenciári-

os e assistenciais. Ao propor esta reforma, o governo alega querer “evitar que seja 

colocado em risco o recebimento de aposentadorias, pensões e demais benefícios 

por esta e as próximas gerações” (BRASIL, 2018e).  

As despesas do INSS estão em torno de 8% do Produto Interno Bruto. As 

projeções apontam que no ano de 2060 tal percentual poderá chegar a 18% do PIB, 

caso se mantenha a situação atual. Ressalta-se que tal índice que inviabilizaria não 

só a Previdência, como até o próprio país. 

No ano de 2016, o déficit do RGPS (coberto com recursos da Seguridade 

Social – da qual a Previdência faz parte) chegou perto de R$ 150 bilhões. Em 2017, 

o déficit subiu, atingindo a cifra de R$ 182,4 bilhões, crescimento de 21,8% em rela-

ção ao ano anterior (BRASIL, 2018d). Cabe destacar que a despesa deficitária cres-

ce ainda mais se forem adicionados os benefícios pagos aos servidores públicos da 

União, estados e municípios. 

Outro embasamento apresentado, para o questionamento da sustentabilida-

de do sistema, pelo Governo Federal, foi a mudança do perfil demográfico do país, 

que encontra-se em um processo acelerado de envelhecimento da população, cau-

sado pela queda da taxa de natalidade e pelo aumento da expectativa de sobrevida 

que ocorreu, principalmente, por conta das melhorias nas condições de vida da po-

pulação.  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!  
Figura 2 - Expectativa de Sobrevida por Faixa de Idade (em Anos). 
Fonte: BRASIL, 2016a 

Os dados apresentados na PEC (BRASIL,2016a) mostram que, de acordo 

com projeções populacionais realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-

tística (IBGE), a expectativa de sobrevida da população com 65 anos, que era de 12 

anos em 1980, aumentou para 18,4 anos em 2015, conforme a figura 2. Nesse sen-

tido, justifica o governo que a idade mínima de aposentadoria no Brasil já deveria ter 

sido atualizada. 

Os dados do IBGE mostram ainda que, em 2060, a população do Brasil se 

constituirá de 131,4 milhões de pessoas na chamada idade ativa (entre 15 e 64 anos 

de idade), que serão uma população menor do que os atuais 140,9 milhões de pes-

soas nesta faixa etária. Por fim, o Instituto estima que o número de idosos com 65 

anos ou mais de idade crescerá 262,7%, chegando a 58,4 milhões em 2060, con-

forme a figura 3.  

O Governo Federal conclui, baseado neste conjunto de dados, que a evolu-

ção demográfica aponta para uma maior quantidade de beneficiários do sistema 

previdenciário, recebendo benefícios por maior período de tempo, em contraponto 

com menor quantidade de pessoas contribuindo, com reflexos negativos, portanto, 

na sustentabilidade do sistema. 

Outra justificativa alegada para a edição da Emenda foram a existência de 

algumas distorções e inconsistências do atual modelo previdenciário, em especial as 

regras para concessão e financiamento dos benefícios rurais, a readequação dos 
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benefícios assistenciais, a persistência de regimes específicos para algumas catego-

rias; e a disparidade das regras que regem o RGPS e o RPPS. 

!  
Figura 3 - Pirâmides Etárias: 1990 / 2010 / 2030 / 2060. 
Fonte: BRASIL, 2016a. 

3.3  TRAMITAÇÃO 

O Poder Executivo deu entrada no Congresso Nacional, em 05 de dezembro 

de 2016, na Proposta de Emenda à Constituição 287 (PEC 287/16). Dada a reper-

cussão negativa e a dificuldade de se aprovar a reforma apresentada, posteriormen-

te, o Governo Federal apresentou dois substitutivos e uma emenda aglutinativa à 

PEC, modificando as propostas apresentadas, conforme a Tabela 2.  

DATA Tramitação

05/12/2016 Apresentação da Proposta de Emenda à Constituição n. 287/2016, 
Pelo Poder Executivo

08/12/2016 Parecer do Relator, Dep. Alceu Moreira (PMDB-RS), Pela 
Admissibilidade

14/12/2016 Aprovado o Parecer, Pela Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania
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Tabela 2 - Tramitação da PEC 287/2016.  
Fonte: O autor. 

A tramitação da reforma da previdência, em outubro de 2018 está suspensa, 

tendo em vista a edição do Decreto 9.288/2018, em 16 de fevereiro de 2018, que 

determinou a intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, até 31 de dezembro 

de 2018, com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública. 

Sobre o assunto, o Presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira, afirmou que “o 

mandamento constitucional determina que em intervenção federal nenhuma PEC 

poderá tramitar, ou seja, não pode haver mudança na Constituição” (AGÊNCIA SE-

NADO, 2018).  

3.4  PONTOS PRINCIPAIS 

Os principais pontos apresentados, para alteração do texto constitucional, 

 na PEC 287/16 foram os seguintes: 

- estabelecimento de uma idade mínima de aposentadoria; 

- aperfeiçoamento dos regimes próprios de previdência social: convergência 

das regras  previdenciárias e aumento do controle; 

- alterações nas aposentadorias especiais do RGPS e RPPS; 

19/04/2017 Apresentação de Substitutivo

19/04/2017 Parecer do Relator, Dep. Arthur Oliveira Maia (PPS-BA), com 
Aprovação/Rejeição de Emendas e  Pela Aprovação da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 287, de 2016, Tudo nos Termos do 
Substitutivo

03/05/2017 Apresentação de Substitutivo

03/05/2017 Parecer da Comissão Especial Destinada a Proferir Parecer à 
Proposta de Emenda à Constituição nº 287-a, de 2016, do Poder 
Executivo

10/05/2017 Substitutivo Adotado Pela Comissão Especial Destinada a Proferir 
Parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 287-a, de 2016, do 
Poder Executivo

22/11/2017 Apresentação da Emenda Aglutinativa Global à PEC 287-A/16

DATA Tramitação
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- igualdade de gênero no trato previdenciário; 

- mudança nas regras previdenciárias do trabalhador rural; 

- mudança nas regras pensão por morte; e 

- alteração nas regras do benefício assistencial de prestação continuada 

(BPC). 

Como já apresentado neste trabalho, dado às reações contrárias às mudan-

ças pretendidas, tanto de parte do meio político quanto da população, no dia 22 de 

novembro de 2017, quase um ano depois da apresentação da proposta original, foi 

apresentada a Emenda Aglutinativa Global(EAG) à PEC 287-A/16. Esta emenda 

aglutinativa foi o resultado de uma junção do texto original, do substitutivo adotado 

pela Comissão Especial e algumas emendas. 

O texto final apresentado pela EAG resultou em uma proposta mais branda 

que o originalmente apresentado, a fim de angariar maior apoio político e de opinião 

pública para o Governo no assunto, e, consequentemente, viabilizar a aprovação 

das mudanças intencionadas. 

Deste modo, após a apresentação da EAG/PEC 287-A/16, as principais mu-

danças apontadas no texto foram as seguintes: 

- fixação de idade mínima de 65 anos para homem e 62 anos mulher com a 

extinção da Aposentadoria por Tempo de Contribuição; 

- aumento da idade mínima na transição; 

- fim da integralidade na pensão por morte e reversibilidade da cota; 

- limitação da acumulação de pensão e aposentadoria até o valor de dois 

salários-mínimos (R$ 1.874); 

- eliminação das regras de transição aprovadas pelas EC 41/2003 e EC 

47/2005, ou seja, o servidor, mesmo tendo ingressado no serviço público antes de 

2003, para garantir aposentadoria integral com paridade, somente poderá se apo-

sentar por idade; 

- manutenção das regras diferenciadas para professores, com aposentadoria 

aos 60 anos de idade para professor e professora da educação básica, com requisi-

tos mais rígidos para o professor da rede pública – 25 anos de contribuição; 

- manutenção das regras diferenciadas para policiais, com aposentadoria 

aos 55 anos de idade para ambos os sexos, e com 25 anos de contribuição;   
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- extinção do caráter público da previdência complementar do funcionalismo, 

permitindo a contratação de seguradoras privadas para gerir planos de previdência 

abertos para servidores, exigida, apenas, licitação prévia; 

- manutenção do tempo mínimo de contribuição em 15 anos, para o RGPS, 

e de 25 anos de para o RPPS, para o segurado fazer jus ao benefício da aposenta-

doria até o teto do RGPS; 

 - mudança no cálculo do provento de aposentadoria, passado a considerar 

a média de 100% das contribuições desde 1994 e não apenas a média dos 80% 

maiores salários de contribuição; 

- possibilidade de que as idades mínimas para a aposentadoria sejam alte-

radas sem necessidade de nova EC, quando a expectativa de vida aos 65 anos au-

mentando, por lei, na proporção de um ano de acréscimo a cada ano de aumento da 

expectativa de sobrevida; 

- mudanças no BPC e aumento da idade na aposentadoria rural; 

- fim do direito à aposentadoria por idade não contributiva no meio rural e da 

contagem recíproca no RGPS; 

- desvinculação de Receitas da União (DRU) os recursos vinculados ao cus-

teio da seguridade social, previstas no art. 195 da Constituição Federal. 

Por fim, destaca-se que a proposta apresentada assegura o direito adquirido 

até a data da promulgação da Reforma como também apresenta a definição de re-

gra de transição nos diversos casos previstos. 
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4  A CARREIRA MILITAR 

O ensaísta português Guilherme Joaquim de Moniz Barreto, mais conhecido 

por Moniz Barreto, em Carta a El-Rei de Portugal, de 1893 escreveu o seguinte, so-

bre o militar brasileiro 
"Senhor, umas casas existem, no vosso reino onde homens vivem em co-
mum, comendo do mesmo alimento, dormindo em leitos iguais. De manhã, 
a um toque de corneta, se levantam para obedecer. De noite, a outro toque 
de corneta, se deitam obedecendo. Da vontade fizeram renúncia como da 
vida. Seu nome é sacrifício. Por ofício desprezam a morte e o sofrimento 
físico. Seus pecados mesmo são generosos, facilmente esplêndidos. A be-
leza de suas ações é tão grande que os poetas não se cansam de a cele-
brar. Quando eles passam juntos, fazendo barulho, os corações mais can-
sados sentem estremecer alguma coisa dentro de si. A gente conhece-os 
por militares...  
Corações mesquinhos lançam-lhes em rosto o pão que comem; como se os 
cobres do pré pudessem pagar a liberdade e a vida. Publicistas de vista 
curta acham-nos caros demais, como se alguma coisa houvesse mais cara 
que a servidão. Eles, porém, calados, continuam guardando a Nação do 
estrangeiro e de si mesma. Pelo preço de sua sujeição, eles compram a 
liberdade para todos e os defendem da invasão estranha e do jugo das pai-
xões. Se a força das coisas os impede agora de fazer em rigor tudo isto, 
algum dia o fizeram, algum dia o farão. E, desde hoje, é como se o fizes-
sem. Porque, por definição, o homem da guerra é nobre. E quando ele se 
põe em marcha, à sua esquerda vai coragem, e à sua direita a disciplina". 
(BRASIL,1995, p.15) 

Em que pese tal descrição ter sido escrita há mais de um século, a mesma 

continua atual em sua essência, caracterizando bem o trabalho do militar brasileiro, 

em todos os rincões deste nosso país. 

A importância das Forças Armadas, e principalmente, de seus integrantes é 

muito bem destacada na Publicação “A profissão militar”, editada pelo EMFA 
A profissão militar tem revelado, na grande aventura humana, aspectos de 
marcante singularidade, na razão em que os países sempre perceberam em 
suas Forças Armadas o elemento final - a ultima ratio - para a preservação 
de seus interesses vitais. 
A existência e o futuro das nações dependem, fundamentalmente, da capa-
cidade de suas Forças Armadas sustentarem as decisões estratégicas do 
Estado, bem como de atuarem contra ameaças à sua integridade política. 
Recursos humanos altamente qualificados, treinados, motivados e bem 
equipados são o fundamento da capacitação de qualquer Força Armada, 
refletindo o desejo da própria sociedade. (BRASIL,1995,p.10) 

A Fundação Getúlio Vargas(FGV) destaca que a profissão militar é mais que 

uma escolha por uma carreira, é uma opção de vida que envolve sacrifícios pessoais 

e sujeição a cadeia de comando de forma integral(FGV,2016). Destaca ainda que a 

profissão e a organização militar são inseparáveis e que  
A profissão militar das Forças Armadas engloba funções exclusivas do Es-
tado, e não de qualquer governo, de provimento da Defesa Nacional e 
ações de Garantia da Lei e da Ordem. Leva-se anos para construir um mili-
tar. Existem especificidades sem similar no meio civil, com regras de dedi-
cação e de comprometimento compatíveis com essa missão, genérica de 
lugar e de tempo, que implicam a disponibilidade permanente sem remune-
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ração extra, as mudanças constantes para toda a família, o comprometi-
mento de colocar em risco a própria vida, a restrição de direitos sociais e 
políticos. (FGV,2016) 

A seguir serão explicitadas algumas destas inúmeras peculiaridades, que 

particularizam a profissão militar e que repercutem sobremaneira no seu regime na 

inatividade. 

4.1  RISCO DE VIDA 

O dia-a-dia do militar é repleto de riscos. Seja na paz, ou na guerra, ele con-

vive com o perigo, materializado não só no exercício pleno da atividade militar e nas 

diversas operações reais, bem como em seu preparo, com utilização rotineira de 

armamento, munição, explosivos, e em seus serviços de escala. 

Além disto, o militar é a única categoria profissional que possui o dever legal 

de sacrificar, se necessário, a própria vida na defesa do País, conforme o prescrito 

no Estatuto dos Militares, em seu Inciso I, art. 27  
Art. 27. São manifestações essenciais do valor militar: 
I o patriotismo, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar 
e pelo solene juramento de fidelidade à Pátria até com o sacrifício da pró-
pria vida; BRASIL(1980) 

4.1.2  Dedicação integral e exclusiva 

O militar não pode legalmente exercer qualquer outra atividade profissional, 

o que o torna dependente de seus vencimentos, historicamente reduzidos. Tal pre-

ceito está contido na Constituição Federal de 1988, principalmente no Art 142. Além 

disto, o Estatuto dos Militares (BRASIL,1980) em seu artigo 5º, explicita que: “A car-

reira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às fi-

nalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar”. Prevê ain-

da que  
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, 
bem como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compre-
endem, essencialmente: 
I - a dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições 
devem ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida (BRASIL,
1980) 

Tal dedicação, aliada a constante necessidade de aperfeiçoamento técnico-

profissional, específica da carreira militar, dificulta o seu ingresso no mercado de tra-

balho, quando na inatividade tornando-o extremamente dependente de sua remune-

ração. Sobre o assunto, o Exército Brasileiro destacou que  
O militar executa atividades específicas, tais como adestramento em cam-
panha, empregos reais em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) 
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e em Missões de Paz, além dos serviços de escala de 24 horas, que, ao 
final da carreira de 30 anos, equivaleriam, aproximadamente, a 45 anos do 
tempo de efetivo serviço, se comparado com o tempo de um servidor civil. 
Em média, o militar cumpre uma carga de 66 horas semanais. (BRASIL, 
2018a) 

4.1.3  Disponibilidade permanente 

Independentemente se feriado, data festiva ou final de semana, conforme 

bem destacado na Cartilha do SPSMFA o militar se mantém disponível para o servi-

ço permanentemente 
durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem direito a qualquer remu-
neração adicional ou qualquer compensação, podendo, mesmo, ter suas 
férias interrompidas nos casos de interesse da segurança nacional, de ma-
nutenção da ordem ou de extrema necessidade do serviço, sem direito a 
reivindicar qualquer remuneração extra, compensação de qualquer ordem 
ou cômputo de serviço especial(BRASIL, 2016, p. 7) 

Ainda sobre esta disponibilidade, e sobre a dedicação exclusiva, Garrido 
(2016), destaca que 


Os constantes serviços de 24 horas nos postos iniciais, sem que tenha 
qualquer tipo de folga; as jornadas no terreno, levando-o a ausentar-se roti-
neiramente dos seus familiares; os períodos de internato para formação bá-
sica dos jovens que prestam o serviço militar inicial, as atividades inopina-
das que cada vez mais são comuns (combate ao mosquito Aedes Aegypti, 
operações de garantia da lei e da ordem, combate ao desmatamento, o 
apoio a diversas ações governamentais, entre outras) somente são factíveis 
por conta da dedicação exclusiva, da disponibilidade permanente e do ele-
vado sentimento de cumprimento do dever que é desenvolvido nos militares 
desde seus passos iniciais na caserna. O militar está permanentemente 
pronto para cumprir a missão que lhe for determinada pelas autoridades 
competentes. Somente estas características permitem, em tempos de Jogos 
Olímpicos e Paralímpicos, que milhares de militares das Forças Armadas 
sejam deslocados de todo o território nacional para a cidade do Rio de Ja-
neiro, trabalhem dia e noite sem cessar, para prover a segurança e a paz a 
população e turistas do mundo inteiro, sem que ocorra qualquer tipo de con-
testação com condições de trabalho ou de remuneração. 

Ainda sobre o assunto, destaca-se que 
estudos realizados pelas FA em 2003 e revisados em 2016 comprovam que 
o tempo de serviço do militar é mais gravoso que o do civil.  
O Exército conduz, em média, oitenta (80) operações/dia em todos os cam-
pos de atuação de sua missão constitucional (Art. 142). Esse fato denota a 
PRONTIDÃO da Instituição. (BRASIL,2018a) 

4.1.4  Mobilidade geográfica 

O militar pode ser movimentado, ex-officio, ou seja, sem a necessidade de 

sua anuência, as chamadas transferências por necessidade do serviço. Tais transfe-

rências podem ocorrer em qualquer época do ano, para qualquer região do país, po-

dendo assim ir residir, em locais inóspitos e destituídos de infraestrutura básica e de 



�38

apoio tais como, educação, saúde, moradia, com reflexos negativos para sua famí-

lia.  

4.1.5  Vigor físico 

As atribuições que o militar desempenha, tanto na paz como na guerra, no 

seu preparo e no seu emprego, exigem que ele possua nível de saúde física e men-

tal. Durante toda a sua carreira o militar necessita de constante treinamentos físico 

militar, passando ainda por exames médicos e testes de aptidão física , que condici-

onam a sua permanência no serviço ativo. 

Não importa o local ou o clima, o militar possui uma rotina de, diariamente, 

dispor-se a superar o desconforto e buscar o aprimoramento físico e cuidar de sua 

saúde. Certamente, nas situações de combate, o combatente irá encontrar ambien-

tes extremos que lhe exigirão uma sadia condição física e mental para desenvolver 

suas aptidões.  

Ressalta-se ainda que a moderna doutrina de emprego militar implica em 

uma acentuada higidez física dos militares, para o efetivo cumprimento de suas mis-

sões. Por esse motivo, é previsto, no Estatuto dos Militares, as idades máximas de 

permanência no serviço ativo, prevendo ainda a renovação de pessoal, o que impli-

ca retiro precoce e gradual de parte dos militares para que as Forças Armadas cum-

pram a sua missão constitucional. 

4.1.6  Proibição à filiação a partidos políticos 
A Constituição Federal de 1988 prevê, no inciso V do §3º do Art. 142, que “o 

militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos(BRASIL,

1988,p.118). Tal proibição aplica-se, também, a participação em atividades políticas, 

especialmente as de cunho partidário.  

Tal proibição reforça o papel das Forças Armadas como Instituições de Es-

tado, e não de Governo, mantendo sua isenção da política partidária e garantido 

uma atuação isenta e dentro dos interesses da nação. Ressalta-se porém, como 

bem levantado na Cartilha do SPSMFA, que “tal vedação representa uma redução 

drástica nos direitos políticos dos militares” (BRASIL, 2018a).  
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4.1.7  Vínculo com a profissão, na inatividade 

Mesmo estando na inatividade, o militar permanece vinculado à sua profis-

são. Os militares inativos, quando não reformados, constituem a "reserva" de 1ª 

Classe das Forças Armadas, devendo se manter em condições de serem convoca-

dos em caso de necessidade para retomo ao serviço ativo, compulsoriamente. 

Além disto, mesmo na inatividade, o Estatuto dos Militares (BRASIL, 1980) 

prevê, em seu Art. 28, que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do 

respeito e do decoro militar, e que o militar abstenha-se de fazer uso do posto ou da 

graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar 

negócios particulares ou de terceiros e que abstenha-se do uso das designações hi-

erárquicas em: 

- atividades político-partidárias; 

- atividades comerciais; 

- atividades industriais;  

- para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos 

políticos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, se de-

vidamente autorizado; e  

- no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da Ad-

ministração Pública.  

4.1.8  Supressão de direitos sociais e trabalhistas 
O militar não possui alguns direitos sociais e trabalhistas, de caráter univer-

sal, que são assegurados constitucionalmente e por legislação trabalhista aos de-

mais trabalhadores. 

Dentre estes pode-se citar: 

- remuneração do trabalho noturno superior à do trabalho diurno; 

- jornada de trabalho diário limitada a oito horas; 

- obrigatoriedade de repouso semanal remunerado;  

- remuneração de serviço extraordinário, devido a trabalho diário superior a 

oito horas diárias; 

-  filiação a sindicatos; 

- direito à greve; 
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- seguro de acidentes de trabalho; 

- adicional de atividades penosas, insalubres ou perigosas; e 

- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

4.1.9  Preceitos rígidos de disciplina e hierarquia  

A hierarquia e a disciplina são os pilares básicos das Forças Armadas, e, 

consequentemente, da carreira militar. Desde os primeiros momentos de sua carrei-

ra, o militar submete-se a normas disciplinares exigentes e a rigorosos princípios hi-

erárquicos. Este arcabouço acaba por moldar todo o seu caráter profissional e pes-

soal, com reflexos sentidos no seu cotidiano. 

O Estatuto dos Militares é o principal estamento legal regulador da situação, 

das obrigações, dos deveres, dos direitos e das prerrogativas dos membros das 

Forças Armadas.  
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5  SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS 

5.1  CONSIDERAÇÕES GERAIS  

A Emenda Constitucional Nr 18, de 05 de fevereiro de 1998 (BRASIL,1998), 

que dispõe sobre o regime constitucional dos militares, preconiza que os militares 

não são mais considerados servidores públicos, como até então o eram, criando tra-

tamento diferenciado para os membros das Forças Armadas em vários aspectos, e 

encerrando o tratamento isonômico exigido pelo texto original da Constituição de 

1988 entre os servidores civis e militares. 

Deste modo, ressalta-se a inexatidão do uso dos termos "aposentadoria" e 

“previdência”, quando aplicados para definir a situação de inatividade aos militares.-

Conforme aclarado na Cartilha da Proteção Social (Ideias-força do Sistema de Pro-

teção Social dos Militares das Forças Armadas) editada pelo Exército:  
“Aposentadoria” e “inatividade militar” são situações jurídicas diferentes. 
Enquanto o aposentado desvincula-se totalmente da profissão, o militar na 
inatividade permanece vinculado à instituição e “em disponibilidade”, po-
dendo, inclusive, ser convocado para o serviço ativo em caso de necessida-
de de enfrentamento de uma agressão estrangeira ou outras situações pre-
vistas em lei” (BRASIL, 2018a, p.10) 

Do mesmo modo, não há que se falar em previdência dos militares. Confor-

me já citado anteriormente neste trabalho, considera-se o Sistema de Proteção So-

cial das Forças Armadas como o Regime Próprio dos Militares Federais, sendo to-

talmente dissociado do RGPS. Como foi destacado por Goés (2014, p. 725), “os mili-

tares não estão sujeitos, a não ser de forma subsidiária, às regras de passagem 

para a inatividade destinadas aos servidores civis”. 

Conforme definido pela Secretaria de Economia e Finanças do Exército Bra-

sileiro, o Sistema de Proteção Social das Forças Armadas é constituído por um con-

junto integrado de instrumentos legais e ações afirmativas permanentes e interati-

vas, que visam a assegurar o amparo social aos militares das Forças Armadas e 

seus dependentes, haja vista as peculiaridades da carreira militar (BRASIL, 2016, p.

5).  

O SPSMFA, regime constitucional, que abrange a remuneração, a saúde e a 

assistência social tem por base o reconhecimento da sociedade brasileira para com 

as Forças Armadas, diante das limitações que são impostas aos seus integrantes, 

que também sofrem supressão de direitos e garantias comuns aos demais cidadãos 
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brasileiros, propiciando, assim, as condições para o pleno exercício da carreira mili-

tar e o bom cumprimento da sua destinação constitucional.  

Os militares, mesmo na reserva remunerada, poderem ser convocados para 

o serviço ativo, como já explicitado. Por isto, conforme o ressaltado na Cartilha do 

SPSMFA (BRASIL, 2016), não há a expectativa “do gozo de um suposto benefício 

previdenciário por parte dos militares das Forças Armadas”. Isso se deve, dentre ou-

tros aspectos, às peculiaridades próprias da carreira militar, que inviabilizam a confi-

guração de um sistema amparado no conceito de sustentabilidade econômica, em 

que os recursos financeiros para atender às despesas seriam gerados, endogena-

mente, no próprio sistema (BRASIL, 2016).      

5.2  HISTÓRICO 

A origem da concepção dos modernos Sistemas de Proteção Social que 

hoje regem os militares de quase todos os países do globo remonta à idade antiga, 

tendo suas raízes no Império Romano. Gonçalves (2018), cita que foram empreen-

didas reformas no exército romano, com o objetivo de profissionalizá-lo, tendo a ex-

pansão do Império Romano, como uma de suas consequências. 

Posteriormente, durante a idade média, cita ainda Gonçalves(2018), que tais 

princípios doutrinários foram ratificados e estendidos pelos reis espanhóis, que am-

pliaram os benefícios para além das compensações financeiras, incluindo o amparo 

aos feridos, viúvas e órfãos. Posteriormente, na idade moderna, o autor continua 

destacando que, mesmo acontecimentos com capacidade de alterar todo o ordena-

mento institucional e jurídico de uma Nação, como foi o caso da Revolução France-

sa, mantiveram a alma da doutrina de concepção e existência dos Sistemas de Pro-

teção Social Militar. 

No Brasil, a previdência dos militares remonta há mais de duzentos anos. 

Conforme Oliveira (2008), as pensões atualmente em vigor tiveram suas origens nas 

tenças portuguesas, posteriormente reguladas pela Lei de Remuneração dos Ofici-

ais do Exército de Portugal, de 16 de dezembro de 1790, e pelo Alvará de 23 de se-

tembro de 1795, que aprovou o Plano de Montepio dos Oficiais da Armada Real Por-

tuguesa. 

Oliveira destaca ainda que  
Ao longo do tempo a legislação, antes confusa e complexa, foi sendo aper-
feiçoada até chegar ao Estatuto dos Militares, baixado em 1º de março de 
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1941 com o Decreto-Lei nº 3.084, documento que consolidou as diretrizes 
básicas dos direitos dos militares e seus herdeiros. Aquele Decreto-Lei foi 
aperfeiçoado no Governo Vargas, daí resultando a emissão do Decreto-Lei 
nº 8.698 (novo Estatuto dos Militares), de 2 de setembro de 1946, comple-
mentado depois pela Lei de Remuneração de 1951 e pelo Decreto nº 
32.389, de 9 de março de 1953. Aliás, este Decreto nº 32.389, de 1953, re-
presenta um marco importante na história da Pensão Militar, porque conso-
lida pela primeira vez todas as disposições legais existentes sobre o assun-
to. (OLIVEIRA, 2008) 

Em 1951 a Lei nº 1.316, de 20 de janeiro (Código de Vencimentos e Vanta-

gens dos Militares - CVVM), detalhou o direito e estabeleceu o cálculo dos proventos 

do militar na inatividade. Em 9 de março de 1953 o Governo baixou o Decreto nº 

32.389, que consolidou todas as disposições legais existentes sobre pensão militar, 

documento que mais tarde seria revisado e geraria a atual Lei nº 3.765, de 1960, Lei 

das Pensões Militares. 

Historicamente, tanto no Brasil, como na maioria dos países do mundo, o 

Sistema de Proteção Social dos Militares é separado do regime previdenciário dos 

trabalhadores em geral. Conforme estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV, 2016), 

a regra internacional válida atualmente é a dos militares não possuírem regime de 

previdência comum.  

O referido estudo destaca que as principais nações do mundo possuem sis-

tema próprio de proteção social dos militares, dentre elas França, Espanha, Estados 

Unidos, Alemanha, Chile, Peru, Argentina, Paraguai, Austrália, Grã-Bretanha, África 

do Sul, Rússia, China, Coréia do Sul, Itália, Turquia, República Checa, Polônia, No-

ruega, Bélgica e Portugal. O estudo identifica ainda que apenas oito países do mun-

do contemplam um regime previdenciário às suas Forças Armadas: Laos, Síria, 

Kuwait, Vietnã, Bulgária, Lituânia, Luxemburgo e Romênia. 

5.3  FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

O embasamento legal do SPSMFA é a Constituição Federal de 1988, a Lei 

Nr 3.765/1960, Lei das Pensões Militares (LPM), a Lei Nr 6.880/1980, Estatuto dos 

Militares(E1) e a Medida Provisória Nr 2.215-10/2001, que dispõe sobre a reestrutu-

ração da remuneração dos militares. Cabe ressaltar que, embora anteriores cronolo-

gicamente, as leis Nr 3.765/1960 e 6.880/1980 foram recepcionadas pela CF/88. 

A Carta Magna de nosso País garante aos militares um regime próprio para 

a inatividade, apesar da determinação Constitucional prevista no art. 40, § 20, a qual 

veda a existência de mais de um regime de previdência:  
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§ 20. Fica vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência 
social para os servidores titulares de cargos efetivos, e de mais de uma uni-
dade gestora do respectivo regime em cada ente estatal, ressalvado o dis-
posto no art. 142, § 3o, X. (Incluído pela EC n. 41/2003) (BRASIL,1988, p.
56) 

Porém, como bem destacou Feijó (2017, p.41), “É importante ressaltar que a 

CF/88 estabeleceu uma reserva legal para a previdência dos militares, nos termos 

do inciso X, § 3º do art. 142”, recepcionando a legislação militar sobre o assunto. A 

Constituição prescreve que 
Art.142. [...] 
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplican-
do-se lhes, além das que vierem a serem fixadas em lei, as seguintes dis-
posições: (Incluído pela EC no 18, de 1998). 
[…] 
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inativi-
dade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras si-
tuações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas 
atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos interna-
cionais e de guerra (Incluído pela Emenda Constitucional no 18, de 1998). 
(BRASIL,1988,p.118) 

Em que pese o regime próprio dos militares estar previsto no já citado Art 

142 do documento constitucional, o mesmo diploma legal ainda amarra que o mes-

mo depende de lei, de iniciativa do Presidente da República, conforme o prescrito no 

art. 61, § 1°, II, letra "f" 
§ 1o São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
(...) 
II – disponham sobre:  
(...) 
f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento de cargos, 
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para a re-
serva. (Incluída pela EC n. 18/1998) (BRASIL,1988, p.68) 

O Estatuto dos Militares define, em seu art. 3°, § I°, letra "b", que os militares 

na inatividade são  
I os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Ar-
madas e percebam remuneração da União, porém sujeitos, ainda, à presta-
ção de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização; e 
II os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores 
estejam dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, 
mas continuem a perceber remuneração da União. 
lll os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os reformados, executa-
do tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Arma-
da. (Redação dada pela Lei no 9.442, de 14.3.1997) (Vide Decreto no 
4.307, de 2002) (BRASIL,1980) 

Sobre a remuneração na inatividade, o E1 prevê, em seu Art 50, na enume-

ração dos direitos dos militares 
II o provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação 
que possuía quando da transferência para a inatividade remunerada, se 
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contar com mais de trinta anos de serviço; (Redação dada pela Medida Pro-
visória no 2.21510, de 31.8.2001)  
III o provento calculado com base no soldo integral do posto ou graduação 
quando, não contando trinta anos de serviço, for transferido para a reserva 
remunerada, ex officio, por ter atingido a idade limite de permanência em 
atividade no posto ou na graduação, ou ter sido abrangido pela quota com-
pulsória; e (Redação dada pela Medida Provisória no 2.21510, de 
31.8.2001) (BRASIL,1980) 

A LPM determina, em seu Art 1º, que  excetuando-se  o aspirante da Mari-

nha, o cadete do Exército e da Aeronáutica e o aluno das escolas, centros ou núcle-

os de formação de oficiais e de praças e das escolas preparatórias e congêneres e  

cabos, soldados, marinheiros e taifeiros, com menos de dois anos de efetivo serviço, 

são contribuintes obrigatórios da pensão militar, mediante desconto mensal em folha 

de pagamento, todos os militares das Forças Armadas.  

Ainda sobre a pensão Militar, a LPM determina que a alíquota de contribui-

ção individual é de sete e meio por cento do soldo, e que esta contribuição incidirá 

inclusive sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade. 

Analisando-se o embasamento legal do SPSMFA, verifica-se que o mesmo 

assegura a inatividade. Porém como bem destacado pela Advocacia-Geral da União 

(Brasil, 2015), a legislação assegura ao militar o direito da inatividade remunerada, 

no entanto, com exceção da contribuição para a pensão por morte, não há lei que 

discipline a contribuição para assegurar o provento da inatividade, fato este que tem 

gerado gestões do Tribunal de Contas da União no sentido de se verificar há equilí-

brio financeiro e atuarial no sistema de inatividade dos militares (BRASIL, 2012). 

Por fim, destaca-se que o já citado Parecer n. 00016/2015/ASSEICGU/AGU, 

aprovado pelo Advogado-Geral da União, conclui que  
2. A avaliação atuarial de um regime próprio de previdência, depende da 
existência de um Plano de Benefícios e de um Plano de Custeio.  
3. Os proventos da reserva remunerada dos Militares das Forças Armadas, 
não possui fonte de custeio específica nos moldes de um regime próprio de 
previdência (art. 1º da lei Nr 9.717/98). (BRASIL,2015) 

5.4  CONSTITUIÇÃO DO SPSMFA 

A Cartilha do SPSMFA (Brasil, 2016), define que o Sistema de Proteção So-

cial das Forças Armadas é um conjunto integrado de instrumentos legais e ações 

afirmativas permanentes e interativas, que visam a assegurar o amparo social aos 

militares das Forças Armadas e seus dependentes, haja vista as peculiaridades da 

carreira militar. 
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Conforme já explicitado neste trabalho, o SPSFA abrange a remuneração 

dos ativos, inativos e pensionistas, a saúde e a assistência social dos militares e 

seus dependentes, sempre atendendo os aspectos específicos da carreira das ar-

mas. 

5.4.1  Remuneração 

Como já apresentado, o Art. 142 da Constituição Federal prevê que compete 

à Presidência da República a iniciativa de Lei sobre a remuneração do militar das 

Forças Armadas.  Atualmente, a Medida Provisória n° 2.215-10/2001, regulamentada 

pelo Decreto nº 4.307/2002, define os direitos pecuniários dos militares.  

Quanto aos militares inativos, também é prescrito pela Carta Magna a defini-

ção da iniciativa da Presidência da República para a edição da Lei que trata das re-

gras para a inativação dos militares e de seus respectivos direitos pecuniários. Deste 

modo, a Lei n° 6.880/80, o Estatuto dos Militares, define as condições para a transfe-

rência do militar para a inatividade, enquanto a Medida Provisória n° 2.215-10/2001 

define os respectivos proventos.  

A remuneração dos militares tem como um dos seus propósitos primários a 

valorização da profissão militar, em consonância com a Estratégia Nacional de Defe-

sa. Ela deve ser capaz de prover a dignidade para o militar e sua família e ser um 

fator para a retenção de pessoal devidamente qualificado e capacitado, com vistas a 

exercer as atividades de defesa da Pátria e soberania, exclusivas das Forças Arma-

das. 

Historicamente, os militares das Forças Armadas têm uma remuneração 

modesta, particularmente quando consideramos as especificidades de sua profissão 

e a comparação com outras carreiras estatais.  

De acordo com o dados constantes no Boletim Estatístico de Pessoal e In-

formações Organizacionais, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Ges-

tão (Figura 4), publicação demonstrativa do Governo Federal com dados sobre a 

despesa de pessoal da União, o patamar médio de remuneração per capta dos mili-

tares é um dos menores de todo o Governo Federal, se comparado com os funcio-

nários do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Banco Central do Brasil, Empre-

sas Públicas e Sociedades de Economia Mista, chegando a ser 1/3 da remuneração 

da metade das outras categorias. 
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Figura 4 – Despesa Média Total por Poder da União e GDF (R$ Correntes). 
Fonte: BRASIL, 2017, p.42. 

Considerando todas as peculiaridades da carreira militar, principalmente no 

que tange a restrição de direitos e necessidade de mobilidade nacional, bem como a 

dedicação exclusiva, verifica-se que a remuneração dedicada a esta categoria pro-

fissional não contempla à justa valorização que a nação deveria dar aos que pres-

tam o compromisso extremo de dedicação incondicional à Pátria, inclusive com o 

sacrifício da própria vida.  

Por fim, ressalta-se a existência de dois institutos, previstos aos militares 

inativos, a integralidade e a paridade, ambos com previsão e garantia legal. A inte-

gralidade é caracterizada pelo vencimento do militar, ao passar para a inatividade, 

ser igual ao que o mesmo possuía quando no serviço ativo, o que também acontece 

quando da instituição da pensão militar, quando do falecimento do militar. A paridade 

é caracterizada com a isonomia dos percentuais de reajustes remuneratórios entre 

os militares ativos, inativos e pensionistas. 

5.4.2  Pensão Militar 
A Pensão tem sua motivação histórica na participação de efetivos profissio-

nais em diversas campanhas, batalhas e contra-insurgências ao longo da consolida-

ção da nação brasileira, e a consequente demanda de uma garantia para o sustento 

das famílias dos militares mortos em combate. 
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Deste modo, Pensão Militar é o montante pago, mensalmente, aos benefi-

ciários do militar falecido ou assim considerado, conforme os termos previstos na Lei 

Nr 3.765, de 04 de maio de 1960, que dispõe sobre as Pensões Militares. Sua ori-

gem data de 1795, a partir do Plano de Montepio Militar dos Oficiais do Corpo da 

Marinha, pioneiro na concessão desse tipo de benefício no Brasil (BRASIL,2018). 

Ressalta-se que essa data é anterior ao marco de criação da previdência no país, a 

Mongeral, em 1835, conforme já explicitado neste trabalho.  

Desde sua origem, todos os militares da união, tanto da ativa quanto e inati-

vos, sempre contribuíram para a pensão militar. Objetivava-se a constituição de um 

patrimônio, a partir da própria remuneração do militar, que seria legado aos seus de-

pendentes após a sua morte. De mesmo modo, atualmente, todos os militares da 

união, da ativa e inativos, contribuem, mensalmente, com 7,5% de seus soldos para 

a pensão militar. 

Atualmente, a lei de pensões prevê a relação dos beneficiários a quem o mi-

litar pode instituir como habilitados à Pensão Militar: 
I - primeira ordem de prioridade: 
a) o cônjuge; 
b) o companheiro ou companheira designada ou que comprove união está-
vel como entidade familiar; 
c) a pessoa desquitada, separada judicialmente, divorciada do instituidor ou 
a ex-convivente, desde que percebam pensão alimentícia; 
d) os filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro 
anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar 
a invalidez; e 
e) o menor sob guarda ou tutela até vinte e um anos de idade ou, se estu-
dante universitário, até vinte e quatro anos de idade ou, se inválido, enquan-
to durar a invalidez. 
II - segunda ordem de prioridade: a mãe e o pai que comprovem dependên-
cia econômica do militar; 
III - terceira ordem de prioridade: 
a) o irmão órfão, até vinte e um anos de idade ou, se estudante universitá-
rio, até vinte e quatro anos de idade, e o inválido, enquanto durar a invali-
dez, comprovada a dependência econômica do militar; 
b) a pessoa designada, até vinte e um anos de idade, se inválida, enquanto 
durar a invalidez, ou maior de sessenta anos de idade, que viva na depen-
dência econômica do militar. (BRASIL, 1960) 

Ainda quanto a Pensão Militar, um fato que repercute na sociedade é o direi-

to de manutenção da mesma para as filhas solteiras. Atualmente, para os militares 

que ingressaram nas Forças Armadas a partir de 2001, não existe mais a possibili-

dade de deixar a pensão para a filha, em razão das reformas realizadas pela Medida 

Provisória n° 2.215-10/2001, porém para aqueles que ingressaram antes, a legisla-
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ção permitiu a opção pela manutenção desse direito mediante uma contribuição adi-

cional de 1,5% da remuneração básica. 

5.4.3  Saúde 
O Estatuto dos Militares prevê, em ser Art. 50, dentre os direitos do militar, 

que está garantida a assistência médico-hospitalar para o militar e seus dependen-

tes, sendo a mesma entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a 

prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissio-

nais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como o fornecimento, a aplicação 

de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários. 

Tal assistência é prestada a família militar por meio dos Sistemas de Saúde 

do Ministério da Defesa (Hospital das Forças Armadas) e dos Comandos Singulares, 

e também através dos Fundos de Saúde de cada Força, que possibilitam os contra-

tos e convênios com organizações civis de saúde.  

As peculiaridades da carreira militar, sua capilaridade em todo território naci-

onal, bem como as necessidades da saúde operacionais justificam a existência da 

rede própria de saúde das Forças Armadas. Por muitas vezes, a rede civil de saúde 

não possui condições de apoiar a família militar, principalmente em regiões inóspi-

tas, no interior do país ou em área amazônicas e de fronteira. 

Ressalta-se que o Sistema de Saúde dos militares recebe contribuição men-

sal de todos militares da ativa, inativos, reformados e pensionistas em percentuais 

que variam de 2,7% até 3,5% de sua remuneração, independente do uso ou não, 

por parte do militar ou de seus dependentes, do sistema no período. Além disto, há a 

indenização, por parte do militar, de 20% de todos os procedimentos médicos-hospi-

talares realizados 

5.4.4  Assistência Social 

 A Assistência Social nas Forças Armadas é disciplinada por meio da Porta-

ria Normativa Nº 1173/MD, de 06 de Setembro de 2006, que aprova a Política de As-

sistência Social das Forças Armadas (PASFA). Tal assistência se materializa, princi-

palmente, por meio atividades e programas de auxílio, prevenção, redução ou reso-

lução de situações sociais que possam representar prejuízos na qualidade de vida 

dos integrantes da Família Militar. 
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As atividades de assistência social nas Forças Armadas são orientadas para 

atender às demandas socioassistenciais, preventivas e promocionais do seu pesso-

al. Sua execução sempre leva em consideração as especificidades da carreira e os 

reflexos que as mesmas tem na vida particular do militar e a de seus dependentes. 

Conforme a PASFA (Brasil, 2006), a execução das atividades de Assistência 

Social é buscada de maneira harmônica com as Políticas de Assistência Social es-

tabelecidas pelo Governo Federal, e são conduzidas de modo a assegurar o bem-

estar social do seu pessoal, prevenindo e minimizando as situações que possam 

prejudicar a sua obtenção ou manutenção. 

Tal documento ressalta ainda que a eficácia das ações direcionadas à im-

plementação de programas e projetos de assistência social nas Forças Armadas re-

sulta diretamente do grau de conscientização alcançado pelas organizações e pes-

soas envolvidas e da identificação da demanda social das diferentes Organizações 

Militares 

Dentre os programas de assistência social existentes nas Forças, pode-se 

citar, dentre outros: 

- Programa Valorização da Vida(PVV); 

- Programa de Prevenção à Dependência Química (PPDQ); 

- Programa de Apoio Socioeconômico (PASE); 

- Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (PAPD); 

- Programa de Atendimento Social à Família dos Militares e Servidores Civis 

participantes de Missões Especiais (PASFME). 
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6  A REFORMA DA PREVIDÊNCIA E O SPSMFA 

Conforme já citado neste trabalho, a proposta de Reforma da previdência 

apresentada não incluiu os militares das Forças Armadas. Segundo o Governo Fe-

deral, “os integrantes das Forças Armadas serão regidos por regras próprias de Pre-

vidência que serão determinadas futuramente por meio de um projeto de lei” (POR-

TAL G1, 2016). 

Inicialmente, havia o planejamento de se editar este projeto de lei após a 

aprovação do projeto de reforma da previdência apresentado (EXAME,2017), porém 

sem divulgação dos detalhes da proposta a ser enviada. Com a suspensão do trâmi-

te da PEC 287-2016, dada a Intervenção Federal no Rio de Janeiro, o tema da re-

forma para os militares também saiu da pauta das discussões, porém o mesmo peri-

odicamente é citado na imprensa do país. 

Cabe ressaltar, entretanto, que, diversos setores da sociedade defendem a 

inclusão dos militares das Forças Armadas na PEC apresentada (CORREIO BRAZI-

LIENSE, 2018). 

A seguir, será feita uma análise dos possíveis reflexos, conforme a tabela 3, 

caso fossem aplicados, aos militares, parâmetros similares aos propostos na refor-

ma dos civis. 

Parâmetro Como é atualmente Reflexo

Idade mínima de 65 anos 
para homem e 62 anos 
mulher com a extinção da 
Aposentadoria por Tempo 
de Contribuição;

Não há idade mínima
Maior tempo de 

permanência dos militares 
no serviço ativo

Aumento da idade mínima 
na transição; Não há idade mínima

Maior tempo de 
permanência dos militares 

no serviço ativo

Fim da integralidade na 
pensão po r mor te e 
reversibilidade da cota

Integralidade na pensão 
por morte, sem 

reversibilidade da cota
Perda da integralidade

Limitação da acumulação 
d e p e n s ã o e 
aposentadoria até o valor 
de dois salários-mínimos 
(R$ 1.874)

Não há limitação da 
acumulação de pensão e 

aposentadoria

Perda do poder aquisitivo 
dos(as) pensionistas
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Eliminação das regras de 
de transição aprovadas 
pelas EC 41/2003 e EC 
47 /2005 , ou se j a , o 
servidor, mesmo tendo 
ingressado no serviço 
público antes de 2003, 
p a r a g a r a n t i r 
aposentadoria integral 
com paridade, somente 
poderá se aposentar por 
idade;

Direito de Ingresso na 
inatividade por tempo de 
serviço, com garantia de 
paridade e integralidade

-Maior tempo de 
permanência dos militares 

no serviço ativo 
-Perda do poder aquisitivo 

dos militares inativos

Manutenção das regras 
d i f e r e n c i a d a s p a r a 
p o l i c i a i s , c o m 
aposentadoria aos 55 
anos de idade para ambos 
os sexos, e com 25 anos 
de contribuição;  

Não há idade mínima

Maior tempo de 
permanência dos militares 

no serviço ativo 
Envelhecimento dos 

quadros, com reflexos na 
perda de operacionalidade

Manutenção do tempo 
mínimo de contribuição 
em 15 anos, para o 
RGPS, e de 25 anos de 
para o RPPS, para o 
segurado fazer jus ao 
b e n e f í c i o d a 
aposentadoria até o teto 
do RGPS;

Tempo mínimo de 30 anos 
de contribuição, com 

garantia de paridade e 
integralidade

Perda do poder aquisitivo 
dos militares inativos

Mudança no cálculo do 
p r o v e n t o d e 
aposentadoria, passado a 
considerar a média de 
100% das contribuições 
desde 1994 e não apenas 
a média dos 80% maiores 
salários de contribuição;

Tempo mínimo de 30 anos 
de contribuição, com 

garantia de paridade e 
integralidade

Perda do poder aquisitivo 
dos militares inativos

Parâmetro Como é atualmente Reflexo
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Tabela 3 - Alterações nas aposentadorias especiais do RGPS e RPPS. 
Fonte: o autor. 

Das informações levantadas na tabela 3, verifica-se que, caso aplicados os 

parâmetros da reforma dos civis aos militares, a primeira grande consequência, para 

as Forças Armadas, será um maior tempo de permanência dos militares no serviço 

ativo, e, consequentemente, um envelhecimento dos quadros profissionais das For-

ças Armadas.  

A dilação do tempo de permanência no serviço ativo, terá, como consequên-

cia imediata o aumento dos interstícios para promoção e da permanência do milita-

res nos diversos postos e graduações. Tal fato certamente influenciará negativamen-

te a motivação dos militares. 

Do mesmo modo, tal envelhecimento dos quadros terá impacto direto na hi-

gidez e vitalidade da tropa, natural pelo avançar da idade, e que são características 

fundamentais para a área militar. Deste modo, restará prejudicada a efetividade da 

ação das Forças Armadas, com consequente diminuição da operacionalidade e con-

dicionantes de emprego.  

Ainda haverão prejuízos no contínuo processo de renovação de pessoal, 

que se tornará mais longo, já que os militares permanecerão no serviço ativo por 

mais tempo. É importante ressaltar que esta renovação contribui na manutenção do 

efetivo estado de operacionalidade da tropa, bem como em todo o fluxo de carreira 

dos militares. 

Possibilidade de que as 
idades mínimas para a 
aposen tador ia se jam 
a l t e r a d a s s e m 
necessidade de nova EC, 
quando a expectativa de 
v i d a a o s 6 5 a n o s 
aumentando, por lei, na 
proporção de um ano de 
acréscimo a cada ano de 
aumento da expectativa 
de sobrevida;

Não há idade mínima
Maior tempo de 

permanência dos militares 
no serviço ativo

Parâmetro Como é atualmente Reflexo
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Deste modo, vislumbra-se que esta medida, caso tomada, terá impacto dire-

to na capacidade das Forças Armadas de defender a pátria, a soberania, os poderes 

constitucionais, a lei e a ordem.  

Outro aspecto que terá consequências é a perda do poder aquisitivo do mili-

tar inativo e dos seus pensionistas, como consequência da perda da paridade e in-

tegralidade. A carreira militar possui diversas peculiaridades e supressões de direitos 

constitucionais, já apresentadas no capítulo 5, e por isto mesmo, um dos fatores de 

atração de novos quadros é, além da vocação para a carreira das armas, a possibili-

dade da paridade e integralidade na inatividade. 

Historicamente, os militares são uma carreira com baixa remuneração. Con-

forme dados levantados pelo Ministério da Defesa (SILVA E LUNA, 2018) a carreira 

militar é aquela, dentre as carreiras do executivo, com menor patamar de salários. 

Ressalta-se que o salário final da carreira é menor que o salário inicial de todas as 

demais, com excessão de uma, conforme demonstrado na tabela 4. 

Tabela 4 - Comparação Salarial entre Carreiras – Nível Superior 
Fonte: SILVA E LUNA, 2018 

Certamente a eventualidade da perda da integralidade e da paridade, bem 

como a perda do poder aquisitivo dos militares inativos, e daqueles pensionistas a 

serem instituídos, além de ser um evidente fator de desânimo para os militares ati-

vos, será também um fator que diminuirá a retenção de quadros já existentes e o re-

crutamento de novos quadros, com consequências, novamente na capacidade das 

Forças Armadas de defender a pátria, a soberania, os poderes constitucionais, a lei 

e a ordem. 
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Por fim, como bem dito pela Fundação Getúlio Vargas em estudo divulgado 

em dezembro de 2016, a inclusão dos militares na reforma apresentada criaria dis-

torções de grande impacto.  
“Parece haver um desconhecimento das especificidades acerca da profis-
são e da carreira militar. Ao se realizar tais mudanças, gerar-se-ia grave 
aumento do desequilíbrio já vigente, podendo implicar a redução acentuada 
da capacidade operacional das Forças Armadas a curto prazo” (FGV, 2016). 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7  NÃO APLICABILIDADE DA REFORMA DA PREVIDÊNCIA AO SPSMFA 

7.1  NATUREZA NÃO PREVIDENCIÁRIA DO SPSMFA 

Como já destacado neste trabalho, a principal motivação que levou o gover-

no a propor a emenda com a reforma da previdência foi o fortalecimento da susten-

tabilidade do sistema de seguridade social. Neste diapasão reforça-se novamente, a 

definição da natureza não previdenciária do sistema de proteção social dos militares 

das Forças Armadas, o que justifica a não aplicabilidade da mesma ao SPSMFA. 

Sobre isto, o Professor Fabio Zambitte Ibrahim, discorreu que 
Em verdade, acredito que nem seria correto falar-se em regime previdenciá-
rio dos militares, pois estes simplesmente seguem à inatividade remunera-
da, custeada integralmente pelo Tesouro, sem perder a condição de militar. 
As especificidades desta categoria dificilmente permitirão a criação de um 
regime securitário atuarialmente viável, pois o afastamento do trabalho é 
frequentemente precoce, seja pelas rigorosas exigências físicas da ativida-
de militar ou mesmo por critérios de hierarquia, quando, por exemplo, um 
oficial general é compulsoriamente aposentado em razão de ter sido prete-
rido na promoção por oficial mais moderno. Ibrahim (2015, p.33). 

Destaca-se mais uma vez o previsto no Estatuto dos Militares - Lei 6.880 de 

9 dezembro de 1980, Art. 3º §1º, item B,
Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação 
constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são 
denominados militares.  
§ 1° Os militares encontram-se em uma das seguintes situações: (...) 
b) na inatividade:  
I - os da reserva remunerada, quando pertençam à reserva das Forças Ar-
madas e percebam remuneração da União, porém sujeitos, ainda, à presta-
ção de serviço na ativa, mediante convocação ou mobilização; e  
II - os reformados, quando, tendo passado por uma das situações anteriores 
estejam dispensados, definitivamente, da prestação de serviço na ativa, 
mas continuem a perceber remuneração da União.  
III - os da reserva remunerada, e, excepcionalmente, os reformados, execu-
tado tarefa por tempo certo, segundo regulamentação para cada Força Ar-
mada."(Redação dada pela Lei no 9.442, de 14.3.1997)”.  

O diploma legal citado prevê, portanto, que os militares das Forças Armadas, 

ao ingressarem na reserva e na reforma, permanecem na condição de militares, cuja 

responsabilidade de pagamento é da União, conforme a legislação vigente já citada. 

Destaca-se portanto, neste caso, a natureza não previdenciária do SPSMFA. 

Paralelamente, diversos juristas são de parecer semelhante quanto a esta 

natureza. Em artigo versando sobre “Princípio do Equilíbrio Financeiro e Atuarial no 

Sistema Previdenciário Brasileiro”, Vaz (2009, p.8) define que  
Os Militares da União não têm um regime previdenciário, o que acontece é 
que esses militares passam para a inatividade e são remunerados por re-
cursos da União. A única contribuição que existe para o sistema dos milita-
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res é a contribuição para as pensões devidas aos dependentes, conforme 
artigo 1o e 3o-A, da Lei no 3.765 de 1960. Assim, os proventos percebidos 
na inatividade pelos Militares da União são custeados totalmente com re-
cursos da União, sem participação alguma dos militares. Somente as pen-
sões devidas aos dependentes recebem as contribuições dos militares.  

Posteriormente, no mesmo artigo, o autor ainda conclui que 
Assim, a única categoria que está excluída da aplicação do Princípio do 
Equilíbrio Financeiro e Atuarial é a categoria dos Militares da União, que 
abrange os membros da Marinha, Exército e Aeronáutica. Na verdade, con-
forme visto, juridicamente não existe um regime de previdência para os Mili-
tares da União. (VAZ, 2009, p. 32) 

Cordeiro Filho e Silva (2015, p.5), ao discorrer, na Revista Brasileira de Pre-

vidência sobre “Previdência: estratégia e perseverança uma visão diferente”, explici-

tam que  
entende-se que vale esclarecer que, conforme a legislação vigente, não 
existe um regime próprio de “previdência militar”, mesmo porque ele não é 
contributivo como outros sistemas previdenciários. O que realmente existe é 
um sistema, sem uma nominação de sigla definida, que tem o foco em um 
sistema de pensões e que visa amparar os beneficiários dos militares mor-
tos. 
Ao contrário de outras categorias profissionais, os militares não dispõem de 
um sistema de previdência, ou seja, de acordo com a legislação vigente não 
existe um Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do smilitares. 

O Embaixador José Viegas Filho – Ministro da Defesa no período 2003 a 

2004, destacou ainda que 
Portanto, não há regime previdenciário dos militares e, logicamente, não há 
o que referir a equilíbrio atuarial do regime previdenciário dos militares fede-
rais, porque ele não existe, e por essa razão, quase que ontológica, porque 
não existe, não pode ser predicado e, consequentemente, não pode ser 
contributivo, nem de repartição. A remuneração dos militares na inatividade, 
dos reformados e os da reserva, é total e integralmente custeada pelo Te-
souro Nacional. (VIEGAS FILHO, 2003) 

Os próprios integrantes do plenário do Tribunal de Contas da União também, 

no curso de seus trabalhos, já se pronunciaram sobre o assunto. No Acórdão 

1295/2017 – Plenário, versando sobre levantamento do Sistema Brasileiro de Previ-

dência - apuração de informações acerca do déficit e do financiamento do Sistema 

Previdenciário, o relator, Ministro José Múcio Monteiro pronunciou-se que 
No caso dos militares, considerando que não há previsão legal de contribui-
ção previdenciária para custear os encargos com a inatividade, mas apenas 
para pensão (Lei 3.765/1960) , cabe à União custear a integralidade da re-
muneração daqueles que estão na inatividade, seja na reserva remunerada, 
seja na reforma, nos termos do art. 3o da Lei 6.880/1980(BRASIL, 2017b, p.
13) 
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Neste mesmo diapasão, ainda pronunciando-se sobre o assunto, dentro de 
TCU, em sessão realizada em 21 de junho de 2017, o Ministro-Substituto ANDRÉ LUÍS 
DE CARVALHO, destacou que 

De todo modo, em relação à situação das Forças Armadas ( FA), peço li-
cença para destacar que, em boa parte, o sistema de proteção social dos 
militares das  FA deveria ser tratado como encargo financeiro da União, sem 
o suscitado caráter contributivo-atuarial do suposto regime previdenciário, 
não só porque, a partir da alteração promovida pela Emenda Constitucional 
n.º 41, de 2003, o art. 142 da CF88 não mais faz qualquer referência direta 
à aplicação do art. 40 da CF88 aos militares das  FA, mas também porque 
os militares das Forças Armadas não contam com programas de aposenta-
doria, mas, sim, com programas de inatividade sob a forma de reforma ou 
de reserva, estando, neste último caso, o membro das  FA suscetível, inclu-
sive, à eventual convocação para o exercício de atividades propriamente 
militares, nos termos da lei, em sintonia com os arts. 142, § 3º, X, e 53, § 7º, 
da CF88, entre outros. (BRASIL, 2017c, p.202)  

7.2  ESPECIFICIDADES DA CARREIRA 
Anteriormente, no Capítulo 4 deste trabalho, foram citados e explicitados as 

especificidades da carreira militar, que a tornam tão singular e especial. Os aspectos 

atinentes à profissão militar tornam a carreira totalmente diferente das carreiras civis, 

em diversos aspectos, inicialmente pelo inerente risco de vida, e tanto do ponto de 

vista da dedicação, treinamentos continuados e grande vigor físico, quanto nos as-

pectos intelectuais, psicológicos e motivacionais. 

O antigo Ministro de Estado da Defesa, Embaixador José Viegas Filho, du-

rante sessão na Comissão Especial da Reforma da Previdência do Congresso Naci-

onal, em 03 de abril de 2003, analisou e bem sintetizou estas especificidades: 
O Brasil, por suas dimensões continentais, pela complexidade de sua soci-
edade, pelas imensas riquezas que possui, não pode, de modo algum, abrir 
mão de uma estrutura que esteja voltada, em última instância, para defen-
der a sua soberania e sua identidade. As nossas amplas dimensões geográ-
ficas, de enormes vazios demográficos, a nossa extensa costa marítima e o 
nosso espaço aéreo exigem, obrigatoriamente, que o estado brasileiro dis-
pense recursos e atenção, compatíveis à magnitude dessas questões, que 
se relacionam à sobrevivência nacional. No que se refere às Forças Ar-
madas brasileira, mais importantes do que o seu equipamento são os 
seus recursos humanos que devem estar permanentemente prontos a 
atender a uma emergência, que pode surgir inesperadamente. Essa 
condição exige homens capacitados, educados e treinados, motivados 
e em condições psicológicas de cumprirem os mandamentos constitu-
cionais, com eficiência, e as determinações do Comandante Supremo 
das Forças Armadas, o Presidente da República. (VIEGAS FILHO, 2003, 
grifo nosso). 

Ressalta-se ainda que os militares das Forças Armadas possuem dedicação 

integral e exclusiva, com disponibilidade permanente e mobilidade geográfica, vincu-

lando-se com a carreira e com a instituição inclusive na inatividade. E, ao contrário 

dos demais cidadãos do país, é a única categoria de trabalhadores com supressão 
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de direitos sociais e trabalhistas e supressão de direitos sociais e trabalhistas e proi-

bição à filiação a partidos políticos.  

Tais aspectos dificultam, quando na ativa, o exercício de atividades remune-

radas pelos familiares dos militares, e, quando na inatividade, o seu ingresso no 

mercado de trabalho. Deste modo, a aquisição de patrimônio fica prejudicada, tor-

nando o militar extremamente dependente de sua remuneração, que historicamente 

inferior a de outras carreiras, como já destacado. 

Figura 5 - Perda do Poder de Compra dos Militares das FA de 2010 a 2018 
(BRASIL, 2018c, p.G1) 

A título de ilustração, a figura 5 apresenta a perda salarial dos militares, ati-

vos e inativos, e pensionistas de 2010 a 2018, em valores reais, conforme apresen-

tado no “ANEXO G - PERDA DO PODER DE COMPRA DOS MILITARES E PENSI-

ONISTAS DAS FORÇAS ARMADAS”, do documento “IV.8 - Avaliação Atuarial do 

Sistema de Pensões Militares das Forças Armadas”, do Anexo IV “Metas Fiscais”, ao 

Projeto de Lei 2/2018, de 13 de abril de 2018, projeto este que “Dispõe sobre as di-

retrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras pro-

vidências”, e que dará origem a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.  Para este 

cálculo foram considerados a inflação pelo INPC e a reposição parcial da inflação, 

provida pela Lei nº 12.778, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 13.321/2016, de 27 

de julho de 2016, chegando-se a um percentual total de 10,18%, somente no perío-

do considerado (BRASIL, 2018c, p.G1). 

O referido documento destaca ainda que  
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Os militares possuem cerceamento voluntário de direitos constitucionais, 
para o exercício de sua profissão. Dentre os direitos que lhe são negados 
estão a formação de sindicatos e realização de greves, instrumentos legais 
que permitem aos demais assalariados, propor ou reivindicar benefícios e 
aumentos salariais, ou definição de dissídios. 
Portanto, os militares necessitam de tratamento diferenciado, com uma polí-
tica de remuneração, que proteja o poder de compra dos componentes das 
Forças Armadas brasileiras e seus pensionistas, assim como ocorre em ou-
tros países do mundo. (BRASIL, 2018c, p.G1) 

Deste modo, nada mais justo que assegurar ao militar o seu provento na ina-

tividade, conforme já previsto em lei, em especial no Estatuto dos militares. Confor-

me destacado pela Força Aérea Brasileira  
O pagamento dos militares inativos faz parte de um conjunto de medidas 
que têm como principais objetivos:  
- atrair e reter aqueles que voluntariamente se dedicam a servir o Estado; 
- compensar os sacrifícios praticados durante a carreira; 
- remunerar aqueles que, mesmo na reserva, permanecem disponíveis ao 

serviço do Estado;  
- proporcionar dignidade àqueles que se dedicaram à prontidão para o 

combate e que, por características da profissão, não estão mais aptos 
para o serviço militar e tampouco encontram disponibilidade no mercado 
de trabalho.(BRASIL, 2018b) 

    Deste modo, mais uma vez vislumbra-se a não aplicabilidade da reforma da 

previdência ao SPSMFA. 

7.3  SUPRESSÃO DE BENEFÍCIOS EM 2001 

Desde 2001, com a edição da Medida Provisória (MP) nº 2.131, de 28 de 

dezembro de 2000, os militares já estão contribuindo com o esforço da diminuição 

das despesas do país. Tal diploma legal implantou mudanças na estrutura remunera-

tória das Forças Armadas, extinguindo vários benefícios incluídos na inatividade dos 

militares. 

Cabe ressaltar que tal mudança remuneratória e de direitos foi implementa-

da sem regras de transição, tendo efeitos imediatos a partir da publicação da MP 

2.215-10, de 2001. 

Dentre outras, a referida MP introduziu as seguintes mudanças: 

- fim do adicional de tempo de serviço e do auxílio-moradia; 

- aumento do valor da contribuição destinada à constituição de pensões de 

1,5% para 7,5% da remuneração bruta, e de 3,5%, para a saúde. 

- fim do direito à remuneração de um posto acima, por ocasião da passagem 

para a inatividade;  
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- extinção do direito de contribuição para a pensão militar correspondente a 

um posto acima do militar;  

- impossibilidade da contagem em dobro o tempo correspondente à licença 

especial não gozada, para fins de passagem para a inatividade; e  

- extinção do direito de habilitação da filha do militar à pensão vitalícia.  

Sobre estas mudanças, Garrido (2017), destaca que 
O esforço dos militares das Forças Armadas para a contenção de gastos do 
Governo pode ser traduzido em números. Entre 2003 e 2015, os gastos 
com inativos militares e pensionistas foram reduzidos em 20% em relação 
ao Produto Interno Bruto (PIB), passando de 0,73% para 0,51% do PIB. 
Para o mesmo período, os gastos com aposentados e pensionistas do 
RGPS, por exemplo, aumentaram em, aproximadamente, 19%,passando de 
6,24% para 7,42% do PIB. 

Ainda sobre este percentual do PIB, no Sumário executivo sobre “Previdên-

cia Social no Brasil - Situação financeira, estrutura e gestão dos regimes federais”, 

editado pelo Tribunal de Contas da União, foi destacado que 
Com as ressalvas que se fazem necessárias, conforme dados das proje-
ções atuariais que embasaram o projeto de LDO referente ao exercício de 
2017, o RGPS seria o único dos regimes a apresentar substancial cresci-
mento de suas despesas em relação ao PIB projetado até 2060, quando 
chegariam a 17,2% do PIB, enquanto as despesas com o RPPS diminuiriam 
para 0,5% e as pensões militares para 0,02% do PIB. (BRASIL, 2017d. p18) 

Corroborando estas estimativas, o documento “IV.8 - Avaliação Atuarial do 

Sistema de Pensões Militares das Forças Armadas”, do Anexo IV “ Metas Fiscais”, 

ao Projeto de Lei 2/2018, de 13 de abril de 2018, projeto este que “Dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019 e dá outras 

providências”, e que dará origem a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 apre-

senta mais alguns dados significativos sobre o assunto. 

Sobre a pensão Militar, o relatório apresentou dados do Grupo de Trabalho 

Interministerial instituído pela Portaria Interministerial da Casa Civil, Ministério da 

Fazenda, Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Ministério da De-

fesa no 55, de 1º de março de 2017, que avaliou o valor dos compromissos da União 

em relação às atuais pensões militares das Forças Armadas, num horizonte de 16 

anos, utilizando os dados fornecidos pelas Forças em 2017. Após processados os 

dados, concluiu-se, conforme a figura 6, que as projeções de custos com pensões 

para as atuais pensionistas, num horizonte de 16 anos, tendem ser decrescentes ao 

longo do tempo, pois a população de pensionistas tende a se extinguir (BRASIL, 

2018c p.22). 
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Figura 6 – Projeção Para Pensionistas das  FA- 2017 
(BRASIL, 2018c, p.G1) 

Quanto à Pensão das filhas de militares, o relatório apresentou que está 

ocorrendo uma constante diminuição da contribuição e, consequentemente, a dimi-

nuição do quantitativo de militares com direito de deixar pensão para filha. A figura 7, 

referente aos ativos contribuintes de 1,5%, assim como figura 8, referente aos inati-

vos contribuintes, apresentam a redução histórica de contribuintes que terão o direito 

de deixar pensão para filha.  

O referido relatório ressalta ainda que a retração significativa de ativos con-

tribuintes com 1,5% se justifica pela não possibilidade de optar pelo desconto para 

quem entrou nas FA após 2001. Do total de militares ativos contribuintes houve a re-

dução expressiva de 10,99% em 2016 para 9,88% em 2017. A retração de inativos 

contribuintes com 1,5% de 67,51% em 2016 para 65,03% em 2017 se justifica pela 

edição da Medida Provisória nº 2.215-10/2001.  
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Figura 7 - Evolução Histórica Percentual da Contribuição de 1,5% - Ativos -  FA 2017. 
Fonte: BRASIL, 2018c, Pag B5. 

Figura 8 - Evolução Histórica Percentual da Contribuição de 1,5% - Inativos -  FA – 2017. 
Fonte: BRASIL, 2018c, Pag B6. 
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Por fim, conclui-se com as observações do General Eduardo Garrido, que 

bem expressa a situação vigente: 
É indiscutível uma diminuição dos gastos públicos e de uma melhor eficiên-
cia e efetividade no emprego de seus recursos públicos, mas no que se re-
fere aos militares das Forças Armadas, faz 16 anos – desde dezembro de 
2000 – que as medidas necessárias para a redução de gastos com inativos 
e pensionistas foram tomadas, com reflexos bastante significativos, que im-
plicaram na supressão de vários direitos dos militares das três Forças, com 
a consequente perda de poder aquisitivo, de renda e de formação de pa-
trimônio da categoria. (GARRIDO, 2017) 
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8  CONCLUSÃO 

O Brasil passa por um período de desequilíbrio fiscal em seu orçamento. O 

maior motivador de tal déficit, no qual as receitas arrecadadas são menores que as 

despesas do Governo Federal como um todo é a Previdência Social, que apresen-

tou, em 2017, um déficit previdenciário recorde de R$ 268,8 bilhões. 

No esforço de contenção deste déficit, o Poder Executivo Federal, dentro de 

sua política de ajuste do equilíbrio orçamentário remeteu ao Congresso a Proposta 

de Emenda à Constituição 287, popularmente conhecida como “reforma da previ-

dência civil”. Caso aprovada, a Emenda implantará profundas mudanças na previ-

dência dos trabalhadores civis dos setores público e privado.  

No primeiro momento, o Governo excluiu os militares de tal reforma, porém 

explicitando que a categoria seria regidos por regras próprias de previdência, que 

seriam determinadas futuramente por meio de um projeto de lei, a ser apresentado 

após a aprovação da PEC 287-2016. Na evolução da discussão do assunto, alguns 

setores da sociedade, porém, arvoraram a inclusão dos militares das Forças Arma-

das na PEC já apresentada.  

Diversos fatos posteriores à apresentação da PEC influenciaram a tramita-

ção da mesma, inclusive a Intervenção Federal na área de segurança no Estado do 

Rio de Janeiro, que impede que o texto constitucional seja alterado, durante sua vi-

gência. Porém, a discussão, em âmbito nacional e em todos os níveis da sociedade, 

quanto à esta reforma, inclusive quanto à inclusão ou não dos militares na mesma, 

continua viva e em constante evolução.  

Deste modo, o presente trabalho, fruto de uma pesquisa exploratória, procu-

rou levantar quais os impactos e reflexos das mudanças previstas na proposta de 

reforma da previdência dos civis, caso os mesmos parâmetros sejam aplicados ao 

Sistema de Proteção Social dos Militares das Forças Armadas, bem como quais se-

riam as justificativas para a não inclusão dos militares nesta reforma. 

Inicialmente foi feita uma análise da Seguridade Social. Verificou-se sua evo-

lução histórica até o modelo atual, que incorpora conceitos, como a assistência à 

saúde e a assistência social, além da previdência social. Posteriormente, levantou-

se uma síntese histórica da mesma no país, bem como o estado da seguridade so-

cial no Brasil atual, seus regimes previdenciários e o custeio da previdência social. 
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Posteriormente analisou-se a Reforma da Previdência, conforme proposto 

pela PEC 287-2016. Levantou-se que, segundo dados da OIT, houveram, no mundo, 

169 anúncios governamentais de reformas previdenciárias, em diversos graus de 

profundidade, no mundo, bem como que o Brasil, desde a promulgação de sua atual 

Carta Magna, já executou seis reformas no seu sistema previdenciário. Quanto a 

motivação da atual proposta, verificou-se que a mesma se baseou na alegação do 

governo de evitar que seja colocado em risco o recebimento de aposentadorias, 

pensões e demais benefícios por esta e as próximas gerações, fundamentada na 

mudança do perfil demográfico do país e na existência de algumas distorções e in-

consistências do atual modelo previdenciário. 

Quanto a reforma, verificou-se ainda a tramitação da mesma, desde sua 

apresentação até o mês de Outubro de 2018, quando da finalização deste trabalho, 

e destaca-se que mesma está suspensa, tendo em vista a edição do Decreto 

9.288/2018, em 16 de fevereiro de 2018, que determinou a intervenção federal no 

Estado do Rio de Janeiro, até 31 de dezembro de 2018, como já citado. Os pontos 

principais da proposta foram levantados, e dentre eles destacam-se as mudanças na 

idade mínima de contribuição, alterações nas aposentadorias especiais do RGPS e 

RPPS e as mudanças nas regras de integralidade. Do mesmo modo, verificou-se 

que a proposta apresentada assegura o direito adquirido até a data da promulgação 

da Reforma como também apresenta a definição de regra de transição nos diversos 

casos previstos. 

No prosseguimento foram explicitados as características e peculiaridades 

inerentes à carreira militar, que particularizam e tornam especial a profissão militar, e 

que repercutem sobremaneira no seu regime de inatividade. Dentre outras desta-

cam-se o risco de vida, a dedicação integral e exclusiva, a supressão de direitos so-

ciais e trabalhistas e o vínculo com a profissão, na inatividade. 

Na sequência foi estudado o Sistema de Proteção Social dos Militares das 

Forças Armadas. Inicialmente verificou-se a inexatidão do uso dos termos "aposen-

tadoria" e “previdência” para definir a situação de inatividade aos militares, e que o 

SPSMFA é o regime constitucional dos militares, e tem por base o reconhecimento 

da sociedade brasileira para com as Forças Armadas, diante das limitações que são 

impostas aos seus integrantes, propiciando, assim, as condições para o pleno exer-

cício da carreira militar e o bom cumprimento da sua destinação constitucional.  
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Posteriormente, levantou-se o histórico do SPSMFA, que conta com mais de 

dois séculos de existência, a sua fundamentação legal, bem como que , historica-

mente, tanto no Brasil, como na maioria dos países do mundo, o Sistema de Pro-

teção Social dos Militares é separado do regime previdenciário dos trabalhadores 

em geral. Por fim, foi explicitada a constituição do SPSMFA, que abrange a remune-

ração, a saúde, a pensão militar e a assistência social dos militares das Forças Ar-

madas. 

Em continuação, realizou-se uma análise dos possíveis reflexos e con-

sequências, caso fossem aplicados, aos militares, parâmetros similares aos propos-

tos na reforma dos civis. Desta análise concluiu-se que o primeiro reflexo será um 

maior tempo de permanência dos militares no serviço ativo, e, consequentemente, 

um envelhecimento dos quadros profissionais das Forças Armadas. Tal reflexo terá 

consequências diretas na motivação dos militares, dado o aumento dos interstícios 

para promoção e da permanência do militares nos diversos postos e graduações, 

impacto direto na higidez e vitalidade da tropa, natural pelo avançar da idade, bem 

como no contínuo processo de renovação de pessoal, que se tornará mais longo. 

Do mesmo modo verificou-se um segundo reflexo, a perda do poder aquisiti-

vo do militar inativo e dos seus pensionistas, como consequência da perda da pari-

dade e integralidade. Como consequência vislumbrou-se que, além do fato de ser 

um evidente fator de desânimo para os militares ativos, será também um fator que 

diminuirá a retenção de quadros já existentes e o recrutamento de novos quadros. 

Dos reflexos e consequências levantados, conclui-se que aplicação dos pa-

râmetros da reforma da previdência dos civis, caso efetivada similarmente para os 

militares, terá impacto direto na operacionalidade das Forças Armadas, influindo ne-

gativamente na capacidade das mesmas de defender a pátria, a soberania, os pode-

res constitucionais, a lei e a ordem.  

Finalizando o presente trabalho, levantou-se as justificativas para a não apli-

cabilidade da reforma da previdência ao SPSMFA. Destacou-se a natureza não pre-

videnciária do Sistema, baseada na legislação e no ponto de vista de estadistas, 

membros do Tribunal de Contas da União, juristas e estudiosos do assunto. Posteri-

ormente, destacou-se novamente as especificidades da carreira, e, por fim, explici-

tou-se as consequências da edição da Medida Provisória (MP) nº 2.131, de 28 de 

dezembro de 2000, que alterou a estrutura remuneratória das Forças Armadas, ex-
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tinguindo vários benefícios incluídos na inatividade dos militares, e que apresenta 

resultados concretos na diminuição das despesas do país.  

________________________________________________ 

LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS LOPES - Cel Int 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