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 Introdução;

 Reforma da Previdência;

 Posição das Forças Armadas;

 Principais questões; e

 Considerações Finais.



INTRODUÇÃO



Como as Forças Armadas não foram 

inclusas na PEC da Previdência?
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 Em que pese todas as pressões exercidas pela mídia, por

segmentos da sociedade e por técnicos da Secretaria da

Previdência Social e da Casa Civil, bem como de outros

especialistas, os militares ficaram de fora da “PEC da

Previdência”.

 Os principais argumentos utilizados para incluir os militares

na PEC são os seguintes:

 Suposto déficit da previdência militar;

 Privilégios da carreira militar (inativação aos 30 anos de

serviço, paridade e integralidade); e

 Harmonização dos regimes previdenciários – todos

submetidos às mesmas regras de aposentadoria.
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 Foram realizadas várias reuniões com especialistas em

previdência social e integrantes do poder executivo e legislativo,

a fim de demonstrar os argumentos e posicionamentos das FFAA.

 Meio acadêmico:

• Professor Paulo Tafner

• Professor Fábio Giambiagi

• Professor Fábio Zambitte

 TCU:

• 11 dos 13 Ministros

• Procurador Júlio Marcelo

• Secex-Previdência

• SEMAG





 Governo Federal:

• Ministério da Defesa

• Secretaria de Previdência Social, com a participação do

Secretário de Previdência Social Marcelo Caetano (2x)

• Casa Civil da Presidência da República

• Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

• Secretaria do Tesouro Nacional

 Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados:

• Consultor Leonardo Rolim
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 No meio acadêmico ocorreu uma sensível melhora.

 No nível político, tanto no TCU quanto no Governo Federal

ocorreu um convencimento parcial, que resultou na retirada dos

militares da PEC, mediante a contrapartida de haver uma reforma

das regras dos militares em um segundo momento.

 Os técnicos que assessoram o TCU e Casa Civil não mudaram

de opinião. Para eles, todas as regras propostas para o RPPS

seriam aplicadas aos militares.

 Contudo, em face da firme posição das FFAA, o discurso deles

já se apresenta mais ameno que no início do processo.

 Hoje já reconhecem as nossas peculiaridades e a necessidade

de um sistema especial para os militares.
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POSIÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS



“Em verdade, acredito que nem seria correto

falar-se em regime previdenciário dos militares,

pois estes simplesmente seguem à inatividade

remunerada, custeada integralmente pelo

Tesouro, sem perder a condição de militar. As

especificidades desta categoria dificilmente

permitirão a criação de um regime securitário

atuarialmente viável ...”

Vídeo
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Fábio Zambitte aula no CEJ militar NÂO tem sistema previdenciário.mov


 Os militares federais nunca tiveram e não têm um regime

previdenciário estatuído

 O militar contribui até a sua morte, somente para a Pensão

Militar.

 O militar contribui, em média, por 62 anos (82 de

expectativa de vida – 20 na entrada), enquanto a

pensionista recebe o benefício por 9 anos (87 de expectativa

de vida – 78 na viuvez).



O Sistema de Proteção Social dos Militares das

Forças Armadas visa assegurar o amparo e a

dignidade aos militares das Forças Armadas e seus

dependentes, haja vista as peculiaridades da

carreira militar.



 Entretanto, o SPSMFA não é apenas um sistema de compensação

das peculiaridades militares.

 Sobretudo, é um sistema para atrair e reter pessoal voluntário

para as Forças Armadas, mediante compensações que mitiguem os

sacrifícios da vida militar.

 A capacidade de atrair e reter pessoas capacitadas para as Forças

Armadas é essencial para o cumprimento da missão constitucional e

subsidiária dos Comandos Militares

 Nesse diapasão, tem que ser levado em conta o fato de que as

atuais compensações do SPSMFA não têm sido suficientes para

atrair e reter pessoal para as Forças Armadas.



COM QUANTO OS MILITARES CONTRIBUEM PARA SUA PROTEÇÃO SOCIAL?

3,5 % Saúde e Assistência Social (Remuneração Bruta)
+ 20% para custeio de qualquer procedimento médico

7,5 % Pensão Militar (Remuneração Bruta)
A contribuição se dá por toda a vida do militar (em média por 62 anos)

1,5 %
Transição MP 2.215-10 (Remuneração Bruta)
Contribuição adicional para compensação da transição  

12,5 %
Total da Contribuição (Remuneração Bruta)
Obrigatória – 11% + Adicional – 1,5%  

+ 20% para custeio de qualquer procedimento médico



 Funções exclusivas de Estado;

 Provimento da Defesa Nacional e ações de Garantia da Lei e da Ordem;

 Leva-se anos para construir um militar;

 Especificidades sem similar no meio civil;

 Missão, genérica de lugar e de tempo, que implicam a disponibilidade

permanente sem remuneração extra;

Comprometimento de colocar em risco a própria vida; e

 Restrição de direitos sociais e políticos.

Fonte: LEAL, C. I. S. et al. As Forças Armadas e a PEC da Previdência. Fundação Getúlio Vargas, Brasília-DF, 2016 



Dentre as especificidades da carreira militar merecem destaque a 

DISPONIBILIDADE PERMANENTE e a DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.

Disponibilidade permanente: é o que permite o pronto emprego da tropa

a qualquer hora, para qualquer missão em todo o território nacional.

- É o que possibilita, por exemplo, o emprego de mais de 24 mil

militares na segurança dos Jogos Olímpicos.

- Ao mesmo tempo, o deslocamento, em 24 horas, de outros 1.200

militares para o Rio Grande do Norte para conter a onda de violência.



Disponibilidade permanente exige dos integrantes das Forças Armadas

a dedicação exclusiva.

Dedicação exclusiva: impossibilita que o militar exerça outro tipo de

atividade como forma complementar de renda.

Vídeo Operação Potiguar II

OPERAÇÃO POTIGUAR.mp4
OPERAÇÃO POTIGUAR.mp4
OPERAÇÃO POTIGUAR.mp4


Estudos realizados pelas FA comprovam que

o tempo de serviço do militar é mais gravoso

que o do civil.

As horas trabalhadas em 30 anos de serviço

militar equivalem, em média, a aproximadamente

45 anos de serviço civil.



Total de horas adicionais trabalhadas em 30 anos:  29.560

Total de Anos 

acrescidos

=

3695

252

= 

14 anos e 8 

meses de 

trabalho 

adicional

Total  de dias 

acrescidos

= 

29.560h

8h/dia

= 

3695 dias



MEDIA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 - EFEITOS

ANTES

Proventos do posto 

acima na inatividade

Direito a contribuir p/ 

pensão militar de dois 

postos acima Licença Especial

Contagem do 

tempo em dobro da 

Licença Especial 

não gozada para a 

passagem para a 

inatividade

Acúmulo de duas 

pensões militares

Pensão para as filhas

Adicional Tempo de 

Serviço

Auxílio-moradia



MEDIA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 - EFEITOS

DEPOIS

Proventos do posto 

acima na inatividade

Direito a contribuir p/ 

pensão militar de dois 

postos acima Licença Especial

Contagem do 

tempo em dobro da 

Licença Especial 

não gozada para a 

passagem para a 

inatividade

Acúmulo de duas 

pensões militares

Pensão para as filhas

Adicional Tempo de 

Serviço

Auxílio-moradia



Momento crucial de mudanças para os militares.

1. Suprimiu direitos dos militares sem a devida compensação e

sem regras de transição.

2. Os militares passaram a ter menos direitos e amparo social

comparados aos demais cidadãos brasileiros.

3. Achatamento salarial.

4. Já atingiu:

- 100 % dos ativos;

- 30 % dos inativos; e

- 9 % dos pensionistas.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 - EFEITOS



MEDIA PROVISÓRIA Nº 2.215-10/2001 – EFEITOS (ACHATAMENTO SALARIAL)

CMG RM1
Reserva em 2001

CMG RM1
15 Anos Sv em 

2001

CMG da Ativa
Ingresso após 2001 

R$ 19.928,88 R$ 16.366,40 R$ 14.832,05

100% 82% 74%

SO RM1
Reserva em 2001

SO RM1
15 Anos Sv em 

2001

SO da Ativa
Ingresso após 2001

R$ 11.277,37 R$ 8.013,57 R$ 7.217,52

100% 71% 64%



DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - % OGU (EXECUTADO)

Fonte: BEP MPDG JAN2016,  LOAs e SigaBrasil (OGU Executado)  



 Hora-extra e adicional noturno: R$ 18,8 bilhões/ano

 Adicional de periculosidade: R$ 3,2 bilhões/ano

 FGTS: R$ 1,9 bilhão/ano

 Cargos/Funções de Confiança: R$ 762 milhões/ano

TOTAL: R$ 24,7 bilhões/ano

ECONOMIA DA UNIÃO



27Fontes: Memento 73/2016-MD.

CARREIRA
64%

TEMPORÁRIO
36%

MARINHA

CARREIRA
29%

TEMPORÁRIO
71%

EXÉRCITO

CARREIRA
53%

TEMPORÁRIO
47%

FORÇA AÉREA

CARREIRA
41%

TEMPORÁRIO
59%

FORÇAS ARMADAS



 A racionalização de cargos, que está em estudo nas FFAA,

proporcionará economia de recursos à União mediante:

 Redução do efetivo de militares de carreira;

 Aumento do efetivo de militares temporários; e

 Redução do número global de cargos nas três Forças.



COMPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARREIRAS

Fonte: MPDG (Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Ex-Territórios – Ano Ref: 2015)



COMPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARREIRAS

Fonte: MPDG (Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais Civis e dos Ex-Territórios – Ano Ref: 2015)



PRINCIPAIS QUESTÕES
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 As FFAA  são responsáveis por a 32,5 Bilhões do 

déficit da Previdência (2015)? 

 O Parecer nº 016/2015, da Advocacia Geral da União, a Nota Técnica

Conjunta nº 4/2016, do Congresso Nacional e as Ações Orçamentárias

que financiam os militares inativos e pensionistas de militares, as

despesas com os militares inativos não são previdenciárias e apenas

as despesas com pensionistas podem ser associadas ao orçamento da

seguridade social. Desta forma, com fulcro no princípio da legalidade,

o valor financiado pelo Tesouro Nacional é de R$ 13,8 Bilhões.



 A pensão militar está regulada na Lei nº 3.765/1960,

recepcionada pela CF/88, com previsão de plano de

custeio e de benefícios, possibilitando uma avaliação de

receitas e despesas.

 A exigência de avaliação da situação financeira e

atuarial (art. 4º, § 2º, IV da LRF) não se aplica aos

benefícios (proventos) dos militares inativos, que não

possuem fonte de custeio específica, nos moldes de um

Regime Próprio de Previdência (art. 1º da Lei nº

9.717/98).



LOA/2015

Orçamento da 

Seguridade Social

(Função Previdência)

Ação 0179

Pagamento de 

Aposentadorias e 

Pensões - Militares das 

Forças Armadas

LOA/2016/2017

Orçamento Fiscal

(Função Defesa Nacional)

Ação 214H

Inativos Militares das Forças 

Armadas

Orçamento da Seguridade 

Social

(Função Previdência)

Ação 0179

Pensões Militares das 

Forças Armadas
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 É correto analisar as despesas de pessoal da União somente

considerando as folhas de pagamento inativos e pensionistas?

 As despesas com ativos civis, assim como as despesas com militares

ativos e inativos são consideradas despesas do orçamento fiscal.

 As despesas com os inativos civis, as pensionistas de civis e as

pensionistas de militares fazem parte do orçamento da seguridade social.
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 Os Custos com os militares e pensionistas são crescentes?

Em relação ao passado, os custos com militares inativos e pensionistas

de militares são decrescentes percentualmente em relação ao PIB.

Fontes: RGPS: Boletim Estatístico da Previdência Social, período de 2003 a 2015; Militares e 

RPPS: Boletim Estatístico de Pessoal (MPOG), nº 237, janeiro 2016; e PIB: IPEA

6,24%

1,43% 1,19%

0,41% 0,31%

0,30% 0,22%
0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DESPESAS COM INATIVOS  E PENSIONISTAS% PIB

RGPS RPPS INATIVOS MILITARES PENSÃO MILITAR

7,95%



Fontes: Relatórios Atuariais do RGPS e RPPS do ano de 2016 (PLDO 2017) e o Estudo Sobre a Função Logística 

Recursos Humanos das Forças Armadas (CASNAV 2016); e PIB: Relatório Atuarial do RGPS (PLDO2017)

7,95%

17,20%

1,61%

0,54%

0,56% 0,06%
0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

2016 2020 2024 2028 2032 2036 2040 2044 2048 2052 2056 2060

RGPS

RPPS

SPSM

DESPESAS EM % DO PIB ATÉ 2060

Em relação ao futuro, os custos com militares inativos e pensionistas de

militares ainda mais em relação ao PIB.
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 A Reforma de 2001 diminuiu sobremaneira os direitos

remuneratórios dos militares e dos benefícios pensionais.

 As Forças Armadas são instituições seculares. Ou seja, a

quantidade de militares inativos e pensionistas de militares já

está no seu estágio de maturidade.

 Ao contrário dos demais setores estatais, os efetivos de carreira

das Forças Armadas diminuiu por conta do aumento dos

efetivos de temporários.
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 O militar tem privilégios?

 O que acontece com o militar é exatamente o inverso. O militar se sacrifica em

prol do Estado, durante toda a sua vida, abrindo mão de seus direitos.

Os militares possuem compensações em razão dos seus direitos abdicados e

sacrifícios praticados ao longo da carreira.

 ATUALMENTE, AS COMPENSAÇÕES EXISTENTES NÃO ESTÃO SENDO

SUFICIENTES PARA ATRAIR E RETER PESSOAL.

UMA ALTERAÇÃO POUCO ESTUDADA DE QUALQUER REGRA

PREJUDICARÁ, AINDA MAIS, A CAPACIDADE OPERACIONAL DAS FFAA.
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 O militar é um privilegiado por se inativar mais jovem que os civis?

 A idade de inativação do militar não tem correlação com o aumento da

expectativa de vida da população. Para o militar, o importante é a sua

capacidade de combate.

O aumento da expectativa de vida tem correlação com a sobrevida da pessoas

idosas e não com o aumento da capacidade física das pessoas de meia idade.

 No caso de um civil, a idade avançada pode representar apenas uma redução

de produtividade. No caso do militar, poderá representar a derrota no campo de

batalha.

 Afirmar que o militar brasileiro se inativa 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.
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 O efetivo de ativos e inativos de militares das Forças Armadas

são exagerados em um contexto internacional?

 Não, muito pelo contrário. No caso brasileiro o efetivo de militares

das FFAA é abaixo do ideal.

A quantidade dos efetivos militares são definidos pelo tamanho do

território a ser defendido, das riquezas existentes nesse território, do

tamanho da população, da quantidade de atividades subsidiárias

desenvolvidas pelas Forças Armadas para manutenção do Estado.



GT Reestruturação da Remuneração/Orçamento.

GT Reestruturação da Carreira.

GT Comunicação Social:

 Notícias falaciosas na mídia sobre a reforma dos 

militares.

 Posicionamento Oficial dos Comandantes 

Militares sobre a reforma dos militares.



1. Não existe a necessidade de reforma imediata das regras do SPSMFA,

uma vez que a reforma de 2001 foi efetiva, reduzindo sobremaneira os

custos da folha de pagamento militar. O SPSMFA tem seus custos muito

mais equilibrados que o RGPS e RPPS.

2. O SPSMFA visa mitigar as peculiaridades da atividade militar, atrair e

reter talentos para as FFAA

3. Especificidades da carreira ensejam análise pormenorizada, o que será

feita por lei de iniciativa do PresRep.

4. Por conta da dificuldade de atração e retenção de pessoal para as

Forças Armadas, são necessários estudos aprofundados para o

aperfeiçoamento da carreira.



CONCLUSÃO



SPSMFA



Fonte: LEAL, C. I. S. et al. As Forças Armadas e a PEC da Previdência. Fundação Getúlio Vargas, Brasília-DF, 2016 

“Por conseguinte, é nossa opinião ser

inconsequente tomar qualquer ação que

possa afetar o delicado equilíbrio em que a

nação ora se encontra, havendo fortes

indicações contrárias à proposta de fusão

do SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL

MILITAR com a Previdência”.



Qualquer notícia acerca de decisões que

afetam os militares e suas famílias serão

divulgadas por meio dos canais oficiais da

Marinha do Brasil.

CONHEÇA E DIVULGUE O SITE DA 

MARINHA SOBRE O SPSMFA

WWW.MARINHA.MIL.BR/SPSM



Pacificação de comunidades

Construção de estradas

DISPONIBILIDADE 

PERMANENTE

DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA



Combate ao Aedes Aegypti

Destruição de pistas clandestinas

DISPONIBILIDADE 

PERMANENTE

DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA



DISPONIBILIDADE 

PERMANENTE

DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA

Combate à Incêndio 

florestal



Apoio à Olimpíada

DISPONIBILIDADE 

PERMANENTE

DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA
Apoio em Calamidades



Combate ao Narcotráfico

Ações Cívico Sociais

DISPONIBILIDADE 

PERMANENTE

DEDICAÇÃO 

EXCLUSIVA



Perfuração de poços Apoio de saúde

Garantia da Lei e da Ordem Operações de Paz



Transporte de Órgãos

Defesa do Espaço AéreoPatrulhamento Oceânico

Valores e tradições



Navios da EsperançaOperação Pipa

Lembrai-vos da Guerra!

Vídeo   Forças Amadas.wmv
Vídeo   Forças Amadas.wmv
Vídeo   Forças Amadas.wmv

