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PROTEÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS – REALIDADE 
ATUAL DE PERSPECTIVAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 
 

Breno Vieira de Freitas1 

 
RESUMO 
 

A crise política que assola o país aliada aos casos de corrupção e desvio de dinheiro público acabam por 
contribuir para o déficit nas contas públicas, ou seja, a arrecadação do governo não cobre todas as despesas. E 
as despesas com a previdência social são apontadas como a principal causa do desequilíbrio das contas 
públicas. Diante deste cenário, os militares e os servidores públicos são apontados pelo governo como 
causadores do grande déficit da previdência no Brasil, induzindo a opinião pública a acreditar que os militares 
possuem “privilégios” previdenciários. Em meio a esse debate político e social, a proposta da Emenda 
Constitucional (PEC) nº 287/2016 ou popularmente conhecida como “Reforma Previdenciária”, reacende a 
discussão nacional sobre propostas a serem incluídas nas regras do Regime Geral de Previdência Social 
(RGPS). Dentre as sugestões apresentadas, discute-se a proposta de incluir os militares das Forças Armadas 
nessa reforma e modificar as regras para passagem à inatividade, entre outras alterações. A partir deste cenário, 
o objetivo do presente artigo é verificar se os militares das Forças Armadas devem ser incluídos na Reforma da 
Previdência, concentrando-se em apresentar as peculiaridades da profissão, o Sistema de Proteção Social dos 
Militares das Forças Armadas e alguns esclarecimentos sobre o déficit previdenciário. Esta problemática não é 
de simples conclusão. Por um lado, setores da sociedade defendem a necessidade da inclusão dos militares 
nessa reforma. Por outro lado, estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Ministério da Defesa apontam 
para a necessidade de manutenção do atual modelo previdenciário. Entretanto, ainda que existam estudos 
institucionais sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares é relevante realizar uma pesquisa de caráter 
científico no intuito de reunir todas essas informações institucionais disponibilizadas de forma esparsa e pouco 
sistematizada. Ao final, pretende-se, como resultado da pesquisa, demonstrar a necessidade de tratamento 
previdenciário diferenciado para os militares, apresentando os motivos que justificam a não inclusão da categoria 
na proposta governamental de revisão das regras previdenciárias. 
 
Palavras-chave: Reforma da Previdência. Sistema de Proteção Social das Forças Armadas. Militares. 

 
 
ABSTRACT 

 
The political crisis that afflicts the country allied to cases of corruption and misappropriation of public money end 
up contributing to the deficit in the public accounts, that is, the collection of the government does not cover all the 
expenses. And social security spending is seen as the main cause of the imbalance of public accounts. Given this 
scenario, the military and civil servants are appointed by the government as the cause of the great deficit of social 
security in Brazil, inducing public opinion to believe that the military have "privileges" social security. In the midst 
of this political and social debate, the proposal of Constitutional Amendment (PEC) No. 287/2016 or popularly 
known as "Social Security Reform" rekindles the national discussion on proposals to be included in the rules of 
the General Social Security Regime (RGPS) . Among the suggestions presented, we discuss the proposal to 
include the military of the Armed Forces in this reform and modify the rules to pass to inactivity, among other 
changes. From this scenario, the objective of this article is to verify if the military of the Armed Forces should be 
included in the Pension Reform, concentrating on presenting the peculiarities of the profession, the Social 
Protection System of the Armed Forces Military and some clarification on the social security deficit. This problem 
is not simple. On the one hand, sectors of society defend the need for the inclusion of the military in this reform. 
On the other hand, studies from the Getúlio Vargas Foundation (FGV) and the Ministry of Defense point to the 
need to maintain the current social security model. However, even though there are institutional studies on the 
Military Social Protection System, it is important to carry out a research of a scientific nature in order to gather all 
the institutional information available in a sparse and poorly systematized form. At the end, it is intended, as a 
result of the research, to demonstrate the need for differential social security treatment for the military, presenting 
the reasons that justify the non inclusion of the category in the governmental proposal to revise the social security 
rules. 
 
Keywords: Reform of Social Security. System of Social Protection of the Armed Forces. Military. 

 

 
                                                 
1 Capitão QCO Administração da turma de 2010. Mestrando em Administração Pública pelo Instituto 
Brasiliense de Direito Público - IDP. Especialista em Finanças Públicas pela Fundação Getúlio Vargas 
- FGV em 2015. Especialista em Aplicações Complementares às Ciências Militares pela Escola de 
Administração do Exército - EsAEx (atual EsFCEx) em 2010. 
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PROTEÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS – REALIDADE ATUAL DE 
PERSPECTIVAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O governo brasileiro estabeleceu como prioridade para o ano de 2018 a 

aprovação da reforma da Previdência Social. Em entrevista coletiva2, no dia 8 de 

janeiro de 2018, o então Ministro da Fazenda Henrique Meirelles argumentou que 

considera as alterações das regras previdenciárias como um fator fundamental para 

a economia brasileira, sendo necessária para o planejamento financeiro dos 

próximos anos. 

Ainda que a reforma da previdência seja uma prioridade da agenda do 

governo, o histórico das tramitações é marcado por intensos debates e disputas 

antes do Plenário e durante análise das duas casas do Congresso Nacional. A 1ª 

reforma da Previdência, do governo Fernando Henrique Cardoso, foi promulgada em 

15 de dezembro de 1998, após quase quatro anos de discussões no Congresso 

Nacional. Já a 2ª reforma da Previdência, proposta no início do governo Lula, teve 

uma tramitação muito mais rápida, de apenas oito meses, sendo promulgada em 19 

de dezembro de 2003. (NERY, 2016). 

A proposta de reforma atual completa dois anos no dia 5 de dezembro de 

2016, data que foi apresentada na Câmara dos Deputados, a Proposta de Emenda 

Constitucional (PEC) nº 287/2016, que altera artigos constitucionais acerca da 

Seguridade Social, propõe novas regras de transição e dá outras providências, e, 

atualmente, encontra-se na situação de pronta para pauta no Plenário, conforme 

consulta realizada no site da Câmara3. Esta PEC não faz menção a qualquer tipo de 

mudança da situação dos militares4, já que as alterações para esta categoria 

somente podem ser propostas por projeto de lei.  

                                                 
2 Disponível em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2018/01/prioridade-e-aprovar-reforma-
da-previdencia-diz-meirelles acesso em: 11/01/18 às 10:40. 
3 Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2119881 acesso em 11 
jul.2018. 
4 O termo militar será utilizado neste trabalho para se referir aos militares das Forças Armadas do 
Brasil, constituídas pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. Portanto, não 
incluindo os militares da Forças Auxiliares das Forças Armadas, constituídas pelas polícias militares e 
corpo de bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal. 
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Não obstante, há setores da sociedade, como parlamentares, jornalistas, 

membros do Governo Federal e outros especialistas, que defendem a inclusão dos 

militares na reforma previdenciária, sob o argumento de que grande parcela do 

déficit do Regime Geral da Previdência Social (RGPS) deve-se aos gastos que o 

Governo tem com o pagamento da remuneração dos militares da ativa e inativa, 

além das pensionistas. 

Entretanto, a ideia de que as Forças Armadas recebam tratamento 

previdenciário similar ao dos beneficiários do RGPS não consideram ou omitem, que 

a carreira militar possui peculiaridades, algumas singulares, em comparação as 

demais carreiras de servidores do Estado ou trabalhadores da iniciativa privada. 

Apresentadas as considerações iniciais, este artigo irá se concentrar em 

apresentar as peculiaridades da profissão, o Sistema de Proteção Social dos 

Militares das Forças Armadas e alguns esclarecimentos sobre o déficit 

previdenciário. Ao final, pretende-se demonstrar a necessidade de tratamento 

previdenciário diferenciado para os militares, apresentando os motivos que justificam 

a não inclusão da categoria na proposta governamental de revisão das regras 

previdenciárias.  

 

1.1 Problema 

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer contribuições 

úteis ao Exército Brasileiro (EB), calcado na metodologia científica, faz-se 

necessária a definição do problema para levantar possíveis sugestões e 

considerações para a questão da pensão militar. Isto posto, será apresentado, a 

seguir, como se chegou à definição deste problema.  

A crise política que assola o país aliada aos intermináveis casos de corrupção 

e desvio de dinheiro público acabam por contribuir para o déficit nas contas públicas, 

ou seja, a arrecadação do governo não cobre todas as despesas. E as despesas 

com a previdência social são apontadas como a principal causa do desequilíbrio das 

contas públicas. 

Diante deste cenário, os militares e os servidores públicos são apontados pelo 

governo como causadores do grande déficit da previdência no Brasil, induzindo a 

opinião pública a acreditar que os militares possuem “privilégios” previdenciários. 
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Em meio a esse debate político e social, a proposta da Emenda 

Constitucional (PEC) nº 287/2016 ou popularmente conhecida como “Reforma 

Previdenciária”, reacende a discussão nacional sobre propostas a serem incluídas 

nas regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Dentre as sugestões 

apresentadas, existe a ideia de incluir os militares das Forças Armadas nessa 

reforma e modificar as regras para passagem à inatividade, entre outras alterações.  

No limite, a Reforma da Previdência provoca uma vasta área de divergência 

de intepretações quanto à inclusão ou não dos militares das Forças Armadas em um 

regime único com os demais servidores. 

Esta problemática não é de simples conclusão. Por um lado, setores da 

sociedade defendem a necessidade da inclusão dos militares nessa reforma, com a 

alegação de que grande parcela do déficit das contas do RGPS deve-se às 

despesas que a União tem com o pagamento da remuneração da categoria. Por 

outro lado, estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Ministério da Defesa 

apontam para a necessidade de manutenção do atual modelo previdenciário. 

A análise sobre esses divergentes entendimentos mostra-se relevante nesse 

momento, sendo importante a produção de trabalhos científicos que possam avaliar 

esse cenário e servir de subsídios para o EB defender os interesses dos militares e 

pensionistas. 

A partir deste contexto, os militares das Forças Armadas devem ser incluídos 

na Reforma da Previdência? Considerando que não, quais são os argumentos e 

justificativas para a manutenção do atual modelo? 

 

1.2 Questões de Estudo 

Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste 

questionamento: 

a. O que é Previdência Social? 

b. O que é a Seguridade Social? 

c. O que é a Emenda Constitucional (PEC) nº 287/2016? 

d. Qual origem histórica da proteção social nas Forças Armadas? 

e. Quais as peculiaridades da carreira militar? 

f.  O que é o Sistema de Proteção Social da Forças Armadas? 

g. Qual o déficit previdenciário dos militares? 
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As respostas aos questionamentos anteriormente apresentados balizarão o 

presente trabalho, a fim de elucidar de uma maneira mais didática o presente 

problema apresentado. 

 

1.3 Objetivos 

Nesta seção serão apresentados os objetivos gerais e específicos deste 

projeto, estabelecendo a forma como será trabalhada a discussão sobre a inclusão 

dos militares das Forças Armadas na Reforma da Previdência. 

O objetivo geral do presente estudo é analisar se os militares das Forças 

Armadas devem ser incluídos na Reforma da Previdência, a partir do estudo das 

peculiaridades da carreira, do Sistema de Proteção Social das Forças Armadas e do 

Déficit Previdenciário. 

Para o alcance do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos:   

a. Definir o que é Previdência Social e Seguridade Social. 

b. Apresentar os principais aspectos da Emenda Constitucional (PEC) nº 

287/2016 e da discussão em torno do tema. 

c. Apresentar origem histórica da proteção social nas Forças Armadas, 

d. Apresentar as peculiaridades da carreira militar. 

e. Apresentar o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM). 

f. Verificar se há equilíbrio entre contribuição e resgate de benefícios da 

pensão militar? 

g. Verificar se é adequado que as Forças Armadas recebam tratamento 

previdenciário similar ao dos beneficiários do RGPS ou que se altere o SPSM. 

h. Levantar os estudos institucionais já realizados. 

i. Levantar o regime previdenciário dos militares em outros países. 

j. Concluir quanto a inclusão ou não dos militares na Reforma Previdenciária. 

 

1.4. Justificativa 

O presente estudo se justifica diante da atual discussão que predomina no 

governo e em alguns segmentos da sociedade quanto à reformulação do sistema 

previdenciário brasileiro.  



10 

 

Ainda que existam diversos estudos institucionais realizados pelas Forças 

Armadas e pelo Ministério da Defesa sobre o Sistema de Proteção Social dos 

Militares, que rebatem a possibilidade de incluir os militares das Forças Armadas na 

Reforma da Previdência é relevante realizar uma pesquisa de caráter científico no 

intuito de reunir todas essas informações institucionais disponibilizadas de forma 

esparsa e pouco sistematizada.  

Desta forma, conhecer todos os nuances da carreira dos militares das Forças 

Armadas mostra-se relevante e necessário, no momento que se discute mudanças 

no regime previdenciário brasileiro. 

Além disso, este estudo tem o objetivo de contribuir ao meio acadêmico e a 

sociedade, para que possam compreender mais detalhadamente o Sistema de 

Proteção Social dos Militares, características da profissão militar e sobre o suposto 

déficit previdenciário.  

Apresentam-se, ainda, como reais beneficiários do presente trabalho, o 

Exército Brasileiro, que tem como objetivo institucional permanente a proteção social 

da família militar, além dos próprios militares (ativa e inativa) e pensionistas, que 

podem a partir deste estudo terem mais argumentos nas discussões sobre o tema 

previdência. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Seguridade Social 

A Constituição Federal de 1988, no artigo 194, caput, define seguridade 

social: “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). 

A previdência social, a assistência social e a saúde formam o tripé da 

seguridade social, conforme reforçado por Torres (2012):  

“um sistema de proteção social que abrange os três programas sociais de 
maior relevância: a previdência social, a assistência social e a saúde. O 
sistema de seguridade social, em seu conjunto, visa a garantir que o cidadão 
se sinta seguro e protegido ao longo de sua existência.” (TORRES, 2012)  

 

Delgado (2010) ressalta o aspecto inovador da Constituição de 1988 com a 

inclusão do conceito de seguridade social: “A definição da Seguridade Social como 
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conceito organizador da proteção social brasileira foi uma das mais relevantes 

inovações do texto constitucional de 1988.” (DELGADO, 2010, p.1)  

 Neste artigo iremos detalhar apenas a previdência social, tendo em vista o 

objetivo da pesquisa. 

 

2.2 Previdência Social 

A Previdência Social é um direito social, previsto na Constituição Federal de 

1988 entre os Direitos e Garantias Fundamentais, conforme afirma Cutrim (2017): 

A Previdência Social é o segmento autônomo da seguridade social que se 
ocupa estritamente com os trabalhadores e seus dependentes econômicos. É 
um direito social, previsto no art. 6º da Constituição Federal no título dos 
Direitos e Garantias Fundamentais, que visa, entre várias garantias, a renda 
não inferior ao salário mínimo ao trabalhador e a sua família nas situações 
previstas no rol do artigo 201 da Carta Magna. (CUTRIM, 2017, p.3)  

 

Amado (2016) aponta que o caráter contributivo diferencia a previdência 

social da assistência e da saúde: 

No Brasil, um dos grandes traços que diferenciam a previdência social da 
assistência e da saúde pública é o seu caráter contributivo, pois apenas terão 
cobertura previdenciária às pessoas que vertam contribuições ao regime que 
se filiaram, de maneira efetiva ou nas hipóteses presumidas por lei, sendo 
pressuposto para a concessão de benefícios e serviços aos segurados e seus 
dependentes. (AMADO, 2016, p.35) 

 

O termo “previdência social” refere-se a todos regimes previdenciários 

existentes no Brasil, embora também seja utilizado com iniciais maiúsculas para se 

referir as organizações responsáveis pela gestão previdenciária. (AMADO, 2016) 

O termo “Previdência” refere-se ao conjunto dos regimes previdenciários dos 

trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público. (NERY, 2016) 

A Previdência Social é organizada em três regimes distintos, independentes 

entre si: o Regime Geral, o Regime Próprio e o Regime Complementar, conforme 

Brasil (2018): 

Regime Geral – Benefícios da Previdência Social (art. 201, CF/88) - O 
Regime Geral de Previdência Social (RGPS) retem suas políticas elaboradas 
pelo Ministério da Previdência Social (MPS) e executadas pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), autarquia federal a ele vinculada. Este 
Regime possui caráter contributivo e de filiação obrigatória. Dentre os 
contribuintes, encontram-se os empregadores, empregados assalariados, 
domésticos, autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais.  
Regime Próprio – Servidores Públicos (art. 40, CF/88) - O Regime de 
Previdência dos Servidores Públicos, denominado Regime Próprio de 
Previdência Social (RPPS) tem suas políticas elaboradas e executadas pelo 
Ministério da Previdência Social (MPS). Neste Regime, é compulsório para o 
servidor público do ente federativo que o tenha instituído, com teto e subtetos 
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definidos pela Emenda Constitucional nº 41/2003. Excluem-se deste grupo os 
empregados das empresas públicas, os agentes políticos, servidores 
temporários e detentores de cargos de confiança, todos filiados obrigatórios 
ao Regime Geral. 
Regime Complementar – Previdência Complementar (art. 202, CF/88). O 
Regime de Previdência Complementar (RPC) tem suas políticas elaboradas 
pelo Ministério da Previdência Social (MPS) e executadas pela 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). Este 
Regime é facultativo, organizado de forma autônoma ao RGPS. No Brasil o 
RPC é organizado em dois segmentos: o segmento operado pelas entidades 
abertas – com acesso individual, e o segmento operado pelas Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar – EFPCs, também conhecidas como 
fundos de pensão, que operam Planos de Benefícios destinados aos 
empregados de empresa ou grupo destas, denominadas patrocinadoras, bem 
como aos associados ou membros de associações, entidades de caráter 
profissional, classista ou setorial, denominados de instituidores. (BRASIL, 
2018) 

 

A reforma da Previdência é a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 

287/2016 e os futuros projetos de lei, que alteram as regras de acesso a benefícios, 

forma de cálculo e financiamento dos regimes previdenciários. (NERY, 2016) 

O objetivo principal da reforma é alterar o Regime Geral de Previdência Social 

(RGPS) e o Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS). O “regime” dos 

militares não é a prioridade do governo, mas pode ser alvo de modificações, através 

de projetos de lei. (NERY, 2016)  

O regime dos militares das Forças Amadas não pode ser definido como um 

regime de previdência por conta das particularidades da carreira militar e, portanto, 

não pode ser objeto da PEC nº 287/2016, embora alguns de seus parâmetros 

possam ser modificados por projeto de lei. (NERY, 2016) 

Apresentadas os conceitos iniciais sobre seguridade social e previdência 

social, nas próximas seções deste capítulo irá se concentrar em apresentar as 

principais peculiaridades da profissão militar e do Sistema de Proteção Social dos 

Militares das Forças Armadas. 

 

2.3 Peculiaridades da Carreira Militar 

O Parecer “As Forças Armada e a PEC da Previdência” da Fundação Getúlio 

Vargas (FGV) define com propriedade a profissão do militar das Forças Armadas:  

A profissão militar das Forças Armadas engloba funções exclusivas do 
Estado, e não de qualquer governo, de provimento de Defesa Nacional e 
ações de Garantia da Lei e da Ordem. Leva-se anos para construir um militar. 
Existem especificidades sem similar no meio civil, com regras de dedicação e 
comprometimento compatíveis com essa missão, genérica de lugar e de 
tempo, que impliquem a disponibilidade permanente sem remuneração extra, 
as mudanças constantes para toda a família, o comprometimento de colocar 
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em risco a própria vida, a restrição de direitos sociais e políticos. Mais ainda, 
a profissão e a organização militar são inseparáveis. Uma coisa não existe 
sem a outra. A profissão militar é mais do que uma escolha por uma carreira. 
Trata-se de uma opção de vida que envolve sacrifícios e a sujeição integral a 
uma cadeia de comando. Sem esta sujeição, que pode implicar o abandono 
da própria existência, não existem Forças Armadas.  

 

Nery (2018) ratifica as peculiaridades da carreira militar: 

Além do fato da passagem para a reserva ainda prever a possibilidade de 
convocação, o tratamento diferenciado aos militares é normalmente 
justificado por particularidades da carreira como dedicação exclusiva; 
ausência de hora-extra, adicionais, FGTS, direito a greve e outros direitos 
trabalhistas; possibilidade de remoção pelo território nacional; e remuneração 
média abaixo da de outras carreiras do serviço público civil. (NERY, 2016, p. 
156) 

 

A seguir destaca-se algumas situações ou peculiaridades, que não são do 

conhecimento de grande parte da sociedade brasileira ou não são bem 

compreendidas, mas de extrema importância para o contexto da reforma 

previdenciária.  

 

2.3.1 Dedicação Integral e Exclusiva 

A Lei nº 6.880/1990, que dispõe sobre o Estatuto do Militares define em seu 

artigo 5º: “A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente 

devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade 

militar. O artigo 31 confirma esse conceito de dedicação exclusiva: “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 compreendem, essencialmente: I - a 

dedicação e a fidelidade à Pátria, cuja honra, integridade e instituições devem ser 

defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida”. 

Portanto, o militar em atividade não pode exercer, simultaneamente, qualquer 

outro cargo, com exceção dos profissionais de saúde. A Emenda Constitucional nº 

77/2014, que alterou os incisos II, II e VIII do § 3º do art. 142 da Constituição 

Federal, estendeu aos profissionais de saúde das Forças Armadas a possibilidade 

de cumulação de cargo a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea “c” da 

Constituição. 

Os militares dedicam-se, exclusivamente, à profissão durante toda a carreira, 

dificultando o desenvolvimento de habilidade que poderia exercer na sua inatividade. 

No período mais produtivo da carreira não é permitido ao militar ter condições de 
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exercer um ofício alternativo, tornando-o dependente da remuneração que recebe 

das Forças Armadas. 

 

2.3.2 Direitos Trabalhistas 

O militar submete-se a normas disciplinares e a rigorosos princípios 

hierárquicos e não fazem jus a uma série de direitos comuns dos demais 

trabalhadores. Aos militares é vedado receber horas extras, adicional noturno, 

adicional de periculosidade, FGTS, ocupar cargos comissionados, fazer greve, 

participar de sindicatos e filiar-se a partidos políticos.  

 

2.3.3. Emprego de militares  

A disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva já citadas neste 

trabalho, é o que permite o pronto emprego de tropas a qualquer hora, para qualquer 

missão, em todo o território nacional. 

O caso mais recente de emprego das Forças Armadas é a Intervenção 

Federal na área de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro neste ano. Por 

conta da ineficiência dos órgãos competentes em prover segurança para a 

população fluminense, as Forças Armadas, autorizadas por Decreto Presidencial, 

assumiram o controle da segurança pública, desde o dia 16 de fevereiro de 2018. 

Ainda pode-se citar o emprego das Forças Armadas nas operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, na Copa do Mundo, nos Jogos Olímpicos, no apoio em 

desastres naturais e situações de calamidade, no combate à dengue e no 

fornecimento de água. Na maioria destas situações, em que as Forças Armadas 

atuam por ineficiências dos órgãos governamentais competentes, verifica-se que as 

despesas de pessoal do Governo são menores que a economia proporcionada. 

 

2.3.4 Inatividade 

Os militares das Forças Armadas não se aposentam, como comumente é dito 

para definir a inatividade.  A Cartilha da Proteção Social do Exército esclarece essa 

diferença: 

“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”, 
podendo, inclusive, ser convocado para o serviço ativo em caso de 
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necessidade de enfrentamento de uma agressão estrangeira ou outras 
situações previstas em lei.5  

 

Os militares inativos constituem reserva das Forças Armadas e, 

independentemente de estarem no exercício de outra atividade, estão sujeitos a se 

apresentarem em situações extremas, caso sua Força (Marinha, Exército ou 

Aeronáutica) exija. Tal condição não ocorre na aposentadoria de nenhum outro 

trabalhador. 

 

2.3.5 Jornada de Trabalho 

Estudos realizados pelas Forças Armadas em 2003 e revisados em 2016, 

disponíveis no site da Marinha do Brasil, comprovam que o tempo de serviço do 

militar é mais gravoso que o do civil. As horas trabalhadas em 30 anos de serviço 

militar6 equivalem, em média, a aproximadamente 45 anos de serviço civil. Os 

militares do Exército, por exemplo, trabalham 31.400 horas adicionais em 30 anos 

de serviço ativo, que equivalem a 15 anos e 7 meses de trabalho adicional, sem 

direito a qualquer remuneração adicional7, conforme detalhado na figura abaixo: 

 

Fonte: Marinha do Brasil (2016).  

 

                                                 
5 BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Brasília, 2016. Ideias-Força do Sistema de Proteção 

Social dos Militares das Forças Armadas. Disponível em: 

<http://www.eb.mil.br/documents/10138/7880795/Cartilha+Prote%C3%A7%C3%A3o+Social/8f3fc6e2-9a90-

480f-a74b-0dd2ff6324f5>. Acesso em 12/01/18 às 19:24 
6 Atualmente, o militar de carreira, homem ou mulher, cumpre 30 anos da carreira no serviço ativo. 
7 Disponível em: 

<https://www.marinha.mil.br/spsm/sites/www.marinha.mil.br.spsm/files/Por%20que%20as%20FFAA%20n%C

3%A3o%20devem%20fazer%20parte%20da%20PEC%20da%20Previd%C3%AAncia.pdf> acesso em 

14/01/2017 às 10:46. 
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2.3.6 Pensão Militar  

A contribuição dos militares para a pensão sempre foi obrigatória. Em 23 de 

setembro de 1795, foi instituído o Plano de Montepio para os Oficiais do Corpo da 

Marinha, determinando em seu Art. 1º: “Todos os oficiais deixarão, cada mês, um dia 

de seus respectivos soldos... estes ficarão, desde logo, confundidos com a Real 

Fazenda”. 

O propósito das pensões militares era a constituição de um patrimônio, a 

partir da própria remuneração do militar, que seria legado aos seus dependentes 

após a sua morte. A concessão da pensão aos beneficiários está regulada na Lei nº 

6.880/80 (Estatuto do Militares) e na Lei n° 3.765/60 (Lei de Pensões Militares).  

Os militares na ativa, na inatividade e os reformados descontam 

compulsoriamente, por toda sua vida, o valor de 7,5% de seus vencimentos brutos, a 

título de contribuição para a pensão militar. O militar mesmo na reserva continua a 

contribuir com o Sistema de Proteção social, sendo que caso não possua 

dependentes, ao falecer todo o valor não será usufruído. 

 

2.3.7 “Reforma de 2001” 

Em 2001 foram realizadas modificações importantes em relação ao “regime” 

dos militares, tais como o fim da promoção para o posto/graduação superior na 

passagem para inatividade e a restrição da pensão vitalícia para filhas solteiras aos 

que ingressaram até 2000 e contribuem sobre 1,5% do soldo. (NERY, 2001) 

Sobre o polêmico benefício de pensão para filhas solteiras, muito criticado por 

alguns segmentos da sociedade, o qual não entraremos no mérito, mas fazia parte 

de um contexto histórico do papel da mulher naquela época, cumpre ressaltar que 

apenas aqueles militares ingressos na carreira antes da edição dessa MP 

permaneceram com o direito adquirido. 

A chamada “Reforma de 2001”, em referência a Medida Provisória nº 2.131, 

de 28 de dezembro de 2000 (atual Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto 

de 2001), suprimiu direitos, ocasionando um achatamento salarial entre 

pensionistas, inativos e pessoal da ativa. Conforme divulgado no site do Exército: 
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“Estima-se que esse achatamento, somente no tocante aos inativos e pensionistas, 

alcance algo em torno de R$ 96,3 bilhões para o período 2001-2015”8 

Os direitos e benefícios suprimidos pela “Reforma de 2001”, além dos já 

citados por Nery (2018) foram:  adicional de tempo de serviço, direito de contribuir 

para pensão militar de dois postos acima, acúmulo de duas pensões militares, 

licença especial, auxílio-moradia e contagem do tempo em dobro da licença especial 

não gozada para passagem a inatividade.  

 

2.4 Sistema de Proteção Social das Forças Armadas 

Os militares não possuem um regime previdenciário próprio, e sim um 

Sistema de Proteção Social, que abrange a remuneração, a assistência social e a 

saúde, atendendo às especificidades da carreira. A contribuição para o Sistema de 

Proteção Social corresponde a 12,5% da remuneração bruta, sendo 7,5 % para a 

pensão militar, 3,5% para a assistência médico-hospitalar e social, e mais 1,5% 

daqueles que ingressaram antes de 2001 e optaram por deixar a pensão para as 

filhas. Além dessas contribuições, o militar desconta uma parcela de participação de 

20% do total da despesa de qualquer tratamento médico a que ele ou seus 

dependentes utilizem.  

 

3. METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho caracteriza-se por ser uma pesquisa que compreende um 

estudo de natureza aplicada, de abordagem qualitativa, do tipo descritiva e 

eminentemente retrospectivo, mas prospectivo no que se refere as projeções de 

déficit apresentadas.  Para tal, realizou-se uma revisão teórica do assunto, através 

da pesquisa bibliográfica a legislações, documentos e trabalhos científicos. 

Trata-se de estudo bibliográfico que, para sua consecução, terá por método a 

leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, bem como sua revisão 

integrativa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados de 

                                                 
8 Artigo do General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, publicado no Eblog – Blog do Exército 

Brasileiro em 6 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://www.eb.mil.br/documents/10138/7879948/Por+que+os+militares+n%C3%A3o+devem+estar+na+Reform

a+da+Previdencia.pdf/27efc51b-a3e5-4258-8055-4bbfb88d9b70 acesso em: 12/01/18 às 18:34. 

http://www.eb.mil.br/documents/10138/7879948/Por+que+os+militares+n%C3%A3o+devem+estar+na+Reforma+da+Previdencia.pdf/27efc51b-a3e5-4258-8055-4bbfb88d9b70
http://www.eb.mil.br/documents/10138/7879948/Por+que+os+militares+n%C3%A3o+devem+estar+na+Reforma+da+Previdencia.pdf/27efc51b-a3e5-4258-8055-4bbfb88d9b70
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vários estudos, de forma a consubstanciar um corpo de literatura atualizado e 

compreensível. 

Por tratar-se de uma pesquisa bibliográfica, e carecer de uma experimentação 

de campo, a investigação foi limitada pela impossibilidade de utilização de fontes de 

dados primárias. 

Os dados obtidos com a pesquisa bibliográfica e documental foram de fontes 

secundárias e analisados de forma lógica e pragmática, possibilitando conclusões 

coerentes sobre as características singulares dos militares das Forças Armadas e 

sobre o equívoco contábil do déficit previdenciário. 

 

4. DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO 

 

No referencial teórico buscou-se demonstrar que os militares não possuem 

um regime previdenciário, mas um Sistema de Proteção Social, que é um conjunto 

de ações e diplomas legais para assegurar o amparo aos militares e seus 

dependentes, de modo a minimizar os danos e supressões de direitos causados 

pelas peculiaridades da carreira.  

Em comparação com outros países, os militares estão sujeitos a um regime 

previdenciário somente em: Laos, Síria, Kuwait, Vietnã, Bulgária, Lituânia, 

Luxemburgo e Romênia.9 

As principais nações do mundo possuem sistema próprio de proteção social 

dos militares, mas no Brasil ainda se discute a inclusão dos militares na reforma da 

previdência como uma das soluções para a crise econômica do país, conforme 

observa-se em trecho extraído de Nery (2016): 

O ex-Secretário da Políticas da Previdência Social, Leonardo Rolim, defende 
a instituição de um regime de previdência de fato para os militares, com 
regime de capitalização para novos entrantes e considerando como 
aposentadoria a passagem para a reforma, enquanto a reserva continuaria 
custeada pela sociedade. (NERY, 2016, p. 156) 

 

Propositalmente, o constituinte não fez menção literal a nenhum Regime de 

Previdência para os militares. Ainda, por mais de uma vez, o Congresso Nacional 

refutou a existência de um Regime Previdenciário para os militares, conforme 

histórico explicitado pelo General Mourão no site do Exército Brasileiro: 

                                                 
9 Consulta realizada no site: https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/ acesso em 14/01/2017 às 12:52 

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/
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Os militares das Forças Armadas (FA) nunca tiveram e não têm um regime 
previdenciário estatuído, seja no âmbito constitucional, seja na esfera da 
legislação ordinária. Assim, define a Constituição Federal, em seu art. 142, § 
3º, inciso X, que a lei disporá sobre ingresso, limite de idade, estabilidade, 
transferência para inatividade, remuneração do pessoal etc., respeitadas as 
peculiaridades das suas atividades. Historicamente, por mais de uma vez, o 
Congresso Nacional refutou essa existência. Em 1996, por exemplo, a 
Comissão Especial constituída para a discussão da PEC 338-A/96 rejeitou as 
sugestões de referências explícitas a regimes previdenciários próprios dos 
militares. As Emendas Constitucionais 18 e 20, ambas de 1998, consolidaram 
a separação dos militares das Forças Armadas em relação aos servidores 
públicos, inclusive em matéria previdenciária. Em 2003, o Relatório do então 
Deputado José Pimentel sobre a PEC 40-A foi objetivo ao afirmar que “Os 
militares federais não se vinculam a um regime previdenciário em que os 
benefícios devam ter por fundamento as contribuições vertidas ao regime. Ao 
contrário, as próprias peculiaridades da carreira militar inviabilizam a sujeição 
de seus integrantes a um regime de caráter estritamente contributivo”10.  

 

As Forças Armadas, justamente por não estarem vinculadas a qualquer tipo 

de regime previdenciário não se enquadram na previsão atuarial do art. 4º, §2º, 

inciso IV, da LRF. Tal situação é explicada por NERY (2016):  

O conceito de deficit este “regime” é controverso, uma vez que não existe de 
fato um regime de previdência instituído. Segundo a Mensagem Presidencial 
que acompanha o Orçamento de 2017: “Recentemente, por intermédio do 
Parecer nº 00016/2015/ASSE/CGU/AGU, de 2 de junho de 2015, a 
Consultoria-Geral da União emitiu entendimento sobre o assunto, afirmando 
que não é possível falar-se em Regime Próprio de Previdência dos Militares, 
por ausência de um Plano de Custeio paralelo a um Plano de Benefício, 
restando prejudicados os preceitos relativos a uma avaliação atuarial. Nesse 
caso, tal avaliação somente é possível em relação às pensões militares, uma 
vez que existe Plano de Benefício e Plano de Custeio, regulado pela Lei nº 
3.765, de 4 de maio de 1960.” (NERY, 2016, p.3) 

 

Além da AGU é importante resgatar o histórico da mudança de 

posicionamento do Tribunal de Contas da União (TCU), que inicialmente, por meios 

dos Acórdão 2.314/2015-TCU, entendeu que os militares possuem um regime de 

natureza previdenciária, determinando a projeção atuarial, incluindo no cálculo do 

valor presente atuarial os militares inativos e os pensionistas. Entretanto o TCU 

acatou o recurso interposto pelo Ministério da Defesa e reiteraram suas 

determinações anteriores, através do Acórdão 1.497/2016-TCU. 

O Congresso Nacional se manifestou na Nota Técnica nº 4/2016, de 25 de 

maio de 2016, afirmando que não existe um sistema previdenciário contributivo para 

os militares. Além disso, considerou inapropriada a lógica atuarial para os proventos 

                                                 
10 Artigo do General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, publicado no Eblog – Blog do Exército 

Brasileiro em 6 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://www.eb.mil.br/documents/10138/7879948/Por+que+os+militares+n%C3%A3o+devem+estar+na+Reform

a+da+Previdencia.pdf/27efc51b-a3e5-4258-8055-4bbfb88d9b70 acesso em: 12/01/18 às 18:34. 

http://www.eb.mil.br/documents/10138/7879948/Por+que+os+militares+n%C3%A3o+devem+estar+na+Reforma+da+Previdencia.pdf/27efc51b-a3e5-4258-8055-4bbfb88d9b70
http://www.eb.mil.br/documents/10138/7879948/Por+que+os+militares+n%C3%A3o+devem+estar+na+Reforma+da+Previdencia.pdf/27efc51b-a3e5-4258-8055-4bbfb88d9b70
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dos militares inativos e afirmou que o déficit do sistema de pensões militares irá 

reduzir de R$ 11,5 bilhões em 2016, para R$ 8,22 bilhões em 2050.   

Em relação ao valor do déficit previdenciário existe um grande equívoco 

contábil. Conforme Nery (2016): “Já o regime dos militares fechará 2016 com uma 

despesa aproximada de R$ 35 bilhões (“deficit” de R$ 32 bilhões)”. (NERY, 2016, 

p.3). Esses são os números divulgados pelo governo, induzindo que os militares são 

responsáveis por cerca de 45% do total do déficit previdenciário. Entretanto, apenas 

R$ 13,8 bilhões, referentes as pensões, saem dos cofres da Previdência. As 

despesas com os militares da ativa e da inativa são bancadas pelo Orçamento do 

próprio Ministério da Defesa.  

Além disso, o custo da folha de pagamento do pessoal militar tem caído. 

Conforme dados do Boletim Estatístico de Pessoal (MPOG) nº 237, de janeiro de 

2016, em 2003 as despesas de pessoal das Forças Armadas eram de 1,17% do 

PIB, já em 2015, correspondia a 0,87%. A figura abaixo mostra a evolução da 

despesa das folhas de pagamento da União em relação ao percentual do PIB. 

 

Fonte: Boletim Estatístico de Pessoal (MPOG) nº 237, de janeiro de 2016 

 

Este equívoco contábil deveria ser corrigido nos próximos Orçamentos da 

União, tendo em vista o Parecer nº 016/2015, da Advocacia Geral da União e a Nota 

Técnica Conjunta nº 4/2016, do Congresso Nacional, que ratificam que os gastos 

com inativos militares devem deixar de ser contabilizados dentro da rubrica da 

Previdência Social.  
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Sobre o déficit de R$ 13,8 bilhões é importante destacar que decisões 

tomadas ao longo da história do País criaram pensões especiais, aumentando os 

totais dispendidos com pensionistas. Outro ponto é o fato de as Forças Armadas 

serem instituições seculares, e, por conta disso, trazerem inevitavelmente um lastro 

significativo de despesas com inativos e pensionistas. Ao contrário da maioria das 

carreiras de Estado, que são recentes e contam com poucos aposentados e 

pensionistas no seu orçamento. 

A MP 2.215-10/2001, conforme já mencionado neste trabalho, suprimiu 

direitos dos militares sem a devida compensação e sem regras de transição, e já 

atingiu 100% da ativa, 30% dos inativos e 9% das pensionistas. (BRASIL, 2016 

SEF). Segundo projeção atuarial das Forças Armadas11, estima-se a redução do 

pagamento das pensões militares de R$ 11,52 bilhões em 2016 para R$ 8,22 

bilhões em 2050 e posterior estabilização.  

A MP 2.215-10/2001 significou uma redução do valor da remuneração para a 

inatividade. Em 2001, um coronel das Forças Armadas que fosse para a reserva, 

faria jus a uma remuneração de R$ 18.575,85. Já um oficial de carreira, ingresso 

após 2001, quando for para inatividade no posto de coronel, terá uma 

“aposentadoria” de R$ 13.738,50, ou seja, 73,95% do valor antes da Reforma.  

Portanto, a reforma na estrutura remuneratória dos militares, ocorrida em 

2001, já reduziu consideravelmente os custos com pessoal, e continua surtindo 

efeito, não sendo razoável impor mais restrições aos militares, cuja remuneração já 

está bem abaixo das demais carreiras de Estado.  

Além disso, as peculiaridades da carreira, impõe aos militares não só 

restrições a direitos e garantias fundamentais, mas também restrições financeiras. 

Os direitos remuneratórios, que são pagos aos demais servidores públicos, 

representam uma significativa economia aos cofres públicos, conforme demonstrado 

pelo General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão em artigo publicado no 

site do Exército: 

A União teria uma despesa anual adicional da ordem de, pelo menos, R$ 25 
bilhões se tivesse que pagar os direitos que os demais trabalhadores e 
servidores públicos têm. Somente com horas extras e adicionais noturnos, 
essa despesa alcançaria cerca de R$ 18,8 bilhões anuais, considerando 

                                                 
11 Disponível em: 

https://www.marinha.mil.br/spsm/sites/www.marinha.mil.br.spsm/files/Por%20que%20as%20FFAA%20n%C3

%A3o%20devem%20fazer%20parte%20da%20PEC%20da%20Previd%C3%AAncia.pdf Acesso em 14/01/2018 

às 12:15. 

https://www.marinha.mil.br/spsm/sites/www.marinha.mil.br.spsm/files/Por%20que%20as%20FFAA%20n%C3%A3o%20devem%20fazer%20parte%20da%20PEC%20da%20Previd%C3%AAncia.pdf
https://www.marinha.mil.br/spsm/sites/www.marinha.mil.br.spsm/files/Por%20que%20as%20FFAA%20n%C3%A3o%20devem%20fazer%20parte%20da%20PEC%20da%20Previd%C3%AAncia.pdf
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apenas os serviços de escala de 24 horas, as manobras e os exercícios 
militares contínuos, os dias no mar, entre outros. Não estão computadas as 
horas que o militar fica após o expediente até que a missão recebida seja 
cumprida. Para compreender a dimensão desses números, basta uma 
simples correlação com os valores referentes às despesas com inativos 
militares, apontadas como um dos principais problemas do déficit da 
previdência e alvo de diversas críticas. De acordo com dados extraídos da Lei 
Orçamentária Anual – 2017, o total das despesas com inativos militares é da 
ordem de R$ 21,4 bilhões, ou seja, valor inferior ao da economia 
proporcionada à União por não estar previsto o pagamento de horas extras e 
adicionais noturnos aos militares das Forças Armadas. Ao não fazer jus aos 
mesmos direitos remuneratórios dos demais trabalhadores e servidores 
públicos, os militares das Forças Armadas geram uma economia significativa 
à União. 12 (Grifo nosso) 

 

Por fim, o Parecer “As Forças Armada e a PEC da Previdência” da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) apresenta o seguinte entendimento sobre a proposta de 

inclusão dos militares na reforma previdenciária:  

A conclusão central deste parecer é que as Forças Armadas não devem ser 
incluídas na PEC. Isso seria um grave erro, pois abalaria um pilar 
fundamental para o equilíbrio de médio e longo prazos do Estado brasileiro. A 
translação das regras da seguridade social de servidores públicos civis e de 
funcionários do setor privado para as Forças Armadas seria injustificável e 
ilógica e as impediria de cumprir seu papel, certamente afetando o Estado no 
seu cerne. As propostas recentemente veiculadas, favoráveis à inclusão dos 
militares das Forças Armadas na PEC da Previdência, criariam distorções de 
grande impacto, se implementadas. Parece haver um desconhecimento das 
especificidades acerca da profissão 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. Se as características da vida militar não forem 
levadas em conta, serão criadas, certamente, condições desagregadoras, 
possivelmente irreversíveis, a médio prazo.  

 

Portanto, as peculiaridades da carreira criam a necessidade de um tratamento 

diferenciado. Não se trata de privilégios, pois como já detalhado no presente artigo, 

os militares não usufruem de uma série de direitos dos demais trabalhadores e 

servidores públicos.   

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho procurou apresentar argumentos, no momento em que se 

discute a reforma da previdência no país e alguns setores da sociedade defendem 

                                                 
12 Artigo do General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, publicado no Eblog – Blog do Exército 

Brasileiro, em 6 de fevereiro de 2017. Disponível em: 

http://www.eb.mil.br/documents/10138/7879948/Por+que+os+militares+n%C3%A3o+devem+estar+na+Reform

a+da+Previdencia.pdf/27efc51b-a3e5-4258-8055-4bbfb88d9b70 acesso em: 12/01/18 às 18:34. 
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que todos os brasileiros devem fazer parte de um único Regime Geral da 

Previdência Social. 

O artigo buscou explicar as características singulares dos militares das Forças 

Armadas, como funciona o Sistema de Proteção Social e esclarecer sobre o 

equívoco contábil do déficit previdenciário.  

Os militares das Forças Armadas possuem peculiaridades, que não se 

assemelham a nenhuma categoria dos demais servidores. O risco de vida, os 

preceitos rígidos de hierarquia e disciplina, a dedicação integral e exclusiva, a 

disponibilidade permanente, o pronto emprego, a mobilidade geográfica, o vigor 

físico, a proibição de filiação a partidos políticos, a proibição de sindicalização e 

greves, o vínculo com a profissão e a supressão de direitos trabalhistas e sociais 

(horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade e FGTS) são alguns 

exemplos. 

O militar se sacrifica em prol do Estado, durante toda a sua vida, abrindo mão 

de seus direitos, submetendo-se a especificidades que exigem grande vigor físico e 

expondo a própria família a uma série de restrições e dificuldades. Os militares de 

carreira não se aposentam, conforme já detalhado, e sim passam para inatividade 

remunerada, mantendo vínculo com sua instituição. Neste ponto, considerar que o 

militar se “aposenta” precocemente é desconhecer as peculiaridades das atividades 

militares, entre elas o fato comprovado de que 30 anos de serviço militar equivalem 

a 45 anos de serviço civil.  Sem mencionar a importância do vigor físico para o 

desempenho da profissão.  

O Sistema de Proteção Social dos Militares, concebido como forma de 

compensação das mitigações da categoria, é um sistema jurídico peculiar e que não 

encontra semelhança nos demais trabalhadores e é encontrado na maioria dos 

países. 

Considerando, que os militares não possuem regime previdenciário, não há 

como propor reforma de sua “previdência” ou inclui-los no RGPS, pois suas 

especificidades não se enquadrariam nos requisitos exigidos nesse regime. Com 

isso, a atual proposta de reforma previdenciária não deve buscar alterações no 

regime dos militares pelo motivo de não haver conexão entre os benefícios 

dispensados a eles e o suposto desequilíbrio nas contas da Previdência Social. 
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Por fim, as Forças Armadas já sofreram com a “Reforma Previdenciária”, 

ocorrida em 2001, que diminuiu sobremaneira os direitos remuneratórios e os 

benefícios pensionais.  Além disso, vem adequando a sua composição de pessoal, 

através do aumento do efetivo de militares temporários, que não se inativam e não 

deixam pensão.   
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