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VALE A PENA LER DE NOVO
GENERAL MOURÃO: POR QUE OS MILITARES NÃO
DEVEM ESTAR NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA?
Dentre as peculiaridades da carreira, a disponibilidade permanente e a dedicação exclusiva merecem destaque.
É a disponibilidade permanente que permite o pronto emprego de tropas a qualquer hora,
para qualquer missão, em todo o território nacional.

* Antônio Hamilton Martins Mourão

s 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.
As peculiaridades da carreira sempre levaram os militares a terem um tratamento diferenciado, o que não significa privilegiado. Os militares não usufruem de
uma série de direitos de um trabalhador em
geral ou de um servidor público. Aos militares não é permitido receber horas extras, adicional noturno, adicional de periculosidade, FGTS; ocupar cargos de direção e assessoramento superior (DAS) ou
funções comissionadas ou gratificadas.
O contrato social com o Estado garante a sua disponibilidade permanente e
dedicação exclusiva, impedindo-o de exercer outras atividades de caráter remuneratório. A União teria uma despesa anual
adicional da ordem de, pelo menos, R$ 25
bilhões se tivesse que pagar os direitos
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que os demais trabalhadores e servidores tes, haja vista as peculiaridades da carpúblicos têm. Somente com horas extras reira militar.
A contribuição para o Sistema de
e adicionais noturnos, essa despesa alcançaria cerca de R$ 18,8 bilhões anuais, con- Proteção Social pode chegar a 12,5% da residerando apenas os serviços de escala muneração bruta  7,5 % para a pensão
de 24 horas, as manobras e os exercíci- militar, 3,5% para a assistência médicoos militares contínuos, os dias no mar, hospitalar e social, e mais 1,5% daqueles
entre outros. Não estão computadas as ho- que ingressaram antes de 2001 e optaram
ras que o militar fica após o expediente por deixar a pensão para as filhas. Além
até que a missão recebida seja cumpri- dessas contribuições, o militar desconta
uma parcela de 20% do total da despesa
da.
Para compreender a dimensão des- de qualquer tratamento médico a que ele ou
ses números, basta uma simples correla- seus dependentes são submetidos.
Dentre as peculiaridades da carreição com os valores referentes às despera, a disponibilidade persas com inativos militares, apontadas como um Ao não fazer jus aos mesmos manente e a dedicação
exclusiva merecem desdos principais probledireitos remuneratórios dos
taque. É a disponibilimas do déficit da previdemais
trabalhadores
e
dade permanente que
dência e alvo de diversas
servidores
públicos,
os
permite o pronto emcríticas. De acordo com
dados extraídos da Lei militares das Forças Armadas prego de tropas a qualquer hora, para qualOrçamentária Anual 
geram uma economia
quer missão, em todo o
2017, o total das despesignificativa
à
União.
território nacional. Foi
sas com inativos militaassim que as Forças
res é da ordem de R$ 21,4
bilhões, ou seja, valor inferior ao da eco- Armadas empregaram mais de 24 mil milinomia proporcionada à União por não tares na segurança dos Jogos Olímpicos
estar previsto o pagamento de horas ex- e, ao mesmo tempo, deslocaram, em 24
tras e adicionais noturnos aos militares horas, outros 1.200 militares para o Rio
Grande do Norte para conter a onda de
das Forças Armadas.
Ao não fazer jus aos mesmos direi- violência.
O trabalho recente da Fundação Getos remuneratórios dos demais trabalhadores e servidores públicos, os militares túlio Vargas (FGV), denominado As Fordas Forças Armadas geram uma economia ças Armadas e a PEC da Previdência,
significativa à União. Se forem computa- divulgado no mês de dezembro, expridas outras economias proporcionadas com me muito bem essa ideia: A profissão
o emprego das Forças Armadas em ativi- militar das Forças Armadas engloba fundades como a Copa do Mundo, os Jogos ções exclusivas de Estado, e não de qualOlímpicos, o apoio em desastres naturais quer governo, de provimento da Defee situações de calamidade, o combate à sa Nacional, e ações de Garantia da Lei
dengue, o fornecimento de água à po- e da Ordem. São necessários anos para
pulação da Região Nordeste, entre ou- formar um militar. Existem especificidatras, chega-se à conclusão que as des- des sem similar no meio civil, com repe-sas assumidas pelo Tesouro Nacional gras de dedicação e de comprometimento
com pessoal militar das Forças Arma- compatíveis com essa missão, genéridas estão dentro de um contexto totalmente ca de lugar e de tempo, que implicam a
sustentável, devido às especificidades ve- disponibilidade permanente sem remurificadas somente nessa categoria profissi- neração extra, as mudanças constantes
para toda a família, o risco da própria vional.
Os militares contam com um Siste- da, além da restrição de direitos sociais
ma de Proteção Social, a partir de instru- e políticos.
Nos últimos meses, especialistas
mentos legais e ações permanentes e interativas que envolvem remuneração, saú- em previdência pública têm feito afirmade e assistência social. O objetivo é asse- ções com um total desconhecimento da
gurar o amparo e a dignidade aos militares carreira militar. Nem o antigo Ministério
das Forças Armadas e a seus dependen- da Previdência, nem o INSS conhecem o

regramento que envolve os militares. Desconhecem que a Reforma da Previdência dos militares ocorreu com a edição da
MP 2.131, de 28 de dezembro de 2000 
atual MP 2.215-10, de 31 Ago 2001 ,
quando foram suprimidos direitos, acarretando um achatamento salarial entre pensionistas, inativos e pessoal da ativa. 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.
Há um desconhecimento de que os
militares contribuem, em média, durante 62 anos para a pensão militar. Esse
conceito de contribuição, mesmo na reserva, vem desde a criação do Montepio
Militar, em 1795, e não apenas de um passado recente. A contribuição para a assistência médico-hospitalar e social é feita
até o falecimento do beneficiário da pensão.
A regra, conforme listagem do trabalho da FGV, é a de os militares não terem
regime de previdência. Os militares estão
sujeitos a um regime previdenciário somente em oito países do mundo: Laos,
Síria, Kuwait, Vietnã, Bulgária, Lituânia,
Luxemburgo e Romênia.
A FGV retrata bem a razão da impossibilidade do militar ficar sujeito a um regime previdenciário: 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.
O Brasil precisa de Forças Armadas capacitadas, remuneradas como uma
carreira de Estado, motivadas e em condições de garantir a soberania do País e a
manutenção para as futuras gerações de
seu imenso território e de suas riquezas.
* General de Exército,
Secretário de Economia e Finanças
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NR: Este editor é descontado mensalmente há 62 anos em
7,5% sobre o valor total dos vencimentos para a pensão Militar,
no meu caso R$ 1.456,93. Considerando os descontos desde o
aspirantado, sobre esse valor, hoje totalizam R$ 1.083.955,90,
sem considerar juros e correção monetária. Como não tenho
filha, para quem ficará? Será usado para pagar as amantes de
Lula, Fernando Henrique e Renan Calheiros?
Também mensalmente somos descontados, além desses
7,5%, de mais 1,5% para a pensão das filhas, 3% para o Fusex
(e mais 20% sobre as consultas) e o Imposto de Renda (defasado
de 83%), representando um desconto de quase 30% sobre o
vencimento bruto!!!

PREVIDÊNCIA

O

s devedores da Previdência Social acumulam uma dívida de R$ 426
bilhões, quase três vezes o atual déficit do setor, que foi cerca de R$
149,7 bilhões no ano passado.
Entre esses devedores estão: Vale, Friboi, Itaú, CEF, Banco do
Brasil, Correios, Prefeituras de São Paulo, Salvador, Guarulhos e
inúmeras outras.
Saiba muito mais...
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-02/devedoPublicado no Inconfidência nº 236 de 04 de março de 2017
res-da-previdencia-devem-quase-tres-vezes-o-deficit-do-setor

PENSÃO MILITAR E A PROTEÇÃO SOCIAL DAS FORÇAS ARMADAS
Conjuntura de 2019
iclicamente, governos e mídia, acreditamos, para sensibilizar a opinião pública, voltam
a sugerir que os militares sejam incluídos numa previdência que julgam universal.
Advogam tal providência como se fosse uma reparação do estamento militar a uma pseuda
regalia por participar de um sistema de proteção social distinto do INSS.
Essa postura é por ignorância ou por má fé!
Para atender a primeira hipótese basta a leitura do presente trabalho que esclarece qualquer dúvida, para a segunda alternativa só uma bela palmada!
O que deve ficar claro é que o Estado, ao convocar um efetivo para ingressar por
concurso nas Forças Armadas, apresenta aos interessados dezenas de obrigações institucionais e oferece uns poucos direitos, dentre os quais um assegura que ao passar
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para a inatividade após, no mínimo, 30 anos de serviço, o pagamento dos seus proventos continua a ser obrigação do Estado.
É evidente que, durante esses 30 anos, deveria o Estado destinar mensalmente
a um Fundo os recursos que seriam necessários para garantir a liquidez desse compromisso.
Como o Estado não prevê, no futuro vai alegar não conseguir prover para os compromissos e quer transferir para os militares a responsabilidade por novos recursos
a que não tem direito por compromisso no passado.
Esse é o drama para o governo atual!
Brasília, 17 de janeiro de 2019

