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RESUMO 

 

No atual contexto social e econômico brasileiro, em que os responsáveis pelo Poder 

Executivo intencionam realizar profundas mudanças no sistema previdenciário, o presente 

trabalho objetiva demonstrar que as carreiras militares das Forças Armadas recebem um 

tratamento diferenciado quanto à aposentação de seus servidores em virtude das 

peculiaridades que envolvem sua atividade-fim. Desta forma, busca-se realizar um paralelo 

entre o servidor público civil e o militar, além de comparar as regras gerais que regem a 

aposentadoria nos Regimes Próprios e Geral de Previdência Social. Realiza-se também um 

estudo sobre as principais mudanças propostas pelo Projeto de Lei de Reestruturação das 

Carreiras Militares, apresentado em Março de 2019 e que tramita nas Casas Legislativas, com 

enfoque sobre a aposentadoria. É  possível observar que se trata de uma carreira de estado rica 

em deveres e relativamente pobre em direitos que, apesar de dever se adequar às mudanças 

que certamente ocorrerão, não pode ser tratada da mesma forma de outras categorias 

profissionais, principalmente em razão da necessidade de higidez física e psicológica para o 

exercício da função. 

 

Palavras-chave: Militares. Previdência Social. Aposentadoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In the current Brazilian social and economic context, in which those in charge of the 

Executive Branch want to make profound changes in the social security system, this work 

aimed to show that the professional category composed by military of Brazilian Armed Forces 

need different treatment for retirement due the peculiarities involving its end-activity. In this 

way, we tried to create a parallel between the public civil servant and the military, in addition 

to comparing the general rules governing retirement in several Social Security Regimes. A 

study was also carried out on the main changes proposed by the Bill proposing a whole 

Restructure of Military Careers, presented in March 2019 and which is being discussed in the 

Legislative Houses, focusing on retirement.. It was possible to observe that military is a career 

of State, rich in duties and relatively poor in rights. Although it must adapt to the changes that 

will certainly occur, it can’t be treated in the same way of other professional categories, 

mainly due to the high physical and psychological fitness needed for their activity. 

 

Keywords: Military. Social Security. Retirement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2017), a população brasileira está aumentando paulatinamente sua expectativa de vida. Os 

dados recentes afirmam que o brasileiro vive em média 75,8 anos, enquanto que na década de 

1980 esta expectativa de vida se aproximava dos 62,5 anos. 

Esta melhora na longevidade do brasileiro tem levado, em conjunção com outros 

fatores, o Poder Executivo a se preocupar com o futuro do Sistema Previdenciário. Segundo o 

Ministério da Fazenda, em notícia publicada em 2018, a Previdência acumula um déficit 

nominal de R$ 184 bilhões, o que corresponde a um aumento de 21,8% em relação a 2016. Os 

gastos com a Previdência equivaleram a aproximadamente 8% do PIB. 

Embora muitas controvérsias pairem sobre a forma como o suposto déficit é 

calculando, motivando acaloradas discussões políticas e acadêmicas sobre a existência ou não 

de um cenário alarmante para o futuro próximo, paira uma grande desconfiança internacional 

sobre a saúde fiscal do país, o que tem freado os investimentos estrangeiros e desacelerado a 

economia. 

Neste contexto, tramita nas Casas Legislativas a PEC nº 06/2019, de autoria do 

atual Ministro da Economia, Paulo Guedes, contendo uma proposta de Reforma da 

Previdência, a qual realiza diversas mudanças no sistema atual. Dentre elas, há uma proposta 

de alterar as idades mínimas para aposentadorias e realizar eventuais majorações com base no 

aumento da expectativa de vida da população. 

À medida que o texto da Proposta ganhou ampla divulgação, muito se falou sobre 

uma eventual perpetuação de ―privilégios‖ aos militares das Forças Armadas, uma vez que os 

mesmos não se encontravam contemplados no documento e fruto da desinformação acerca da 

realidade que cerca a rotina de trabalho nos quartéis Brasil afora. Neste contexto, houve 

pressão política para que fosse entregue, como condicionante da tramitação da Reforma da 

Previdência, um Projeto de Lei também alterando as regras envolvendo militares. 

Ocorre que, rica em deveres e pobre em direitos, a carreira militar é uma carreira 

de Estado fundamental para salvaguarda da soberania da Pátria, com peculiaridades que a 

tornam merecedora de um Sistema Próprio de Proteção Social que, dentre outros aspectos, 

estimula uma aposentadoria relativamente precoce. 

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo adentrar nas peculiaridades 

da carreira e demonstrar que se trata de um profissional extremamente privilegiado e pouco 

produtivo. Além disso, um dos focos do presente estudo será elucidar as peculiaridades da 

aposentadoria dos militares, sempre guardando um paralelo com o que e praticado na 
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iniciativa privada e demais servidores públicos, dando uma visão sistêmica de como 

funcionam as regras de aposentadoria no Brasil. Finalmente, há de se realizar uma discussão 

sobre as inovações apresentadas pelas PEC nº 287/2016 e nº 006/2019, bem como o Projeto 

de Lei apresentado para Reestruturação das Carreiras Militares das Forças Armadas, bem 

como sugestões para uma eventual contribuição desta categoria para este importante momento 

da História, que impactará sobre os nossos futuros e o das gerações vindouras. 

Para este objetivo, foi realizada extensa pesquisa na legislação pertinente aos 

militares, como a Constituição Federal, Estatuto dos Militares, Lei do Serviço Militar e 

Regulamentos Disciplinares, bem como nas leis atinentes aos civis, como a nossa Carta 

Magna, Lei nº 8.112/90, Lei nº 8.213/91, dentre outras. Realizou-se ainda pesquisa na 

doutrina pertinente para solidificar os conceitos apresentados, bem como artigos jurídicos que 

pudessem acrescentar profundidade ao tema estudado. 
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2 AS FORÇAS ARMADAS E OS MILITARES – CONCEITOS PRELIMINARES 

 

Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88), em 

seu art. 142, Forças Armadas são as instituições responsáveis pela defesa da Pátria, pela 

garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

São consideradas ―Forças Armadas‖ no Brasil a Marinha, o Exército e a Aeronáutica. 

Estruturadas sobre os princípios da hierarquia e disciplina, que serão melhor 

trabalhados posteriormente, tratam-se de Instituições sui generis em razão das diversas 

exigências impostas aos seus integrantes, denominados militares (§ 3º, art.142 da CF/88). 

Além dos consagrados vetos à sindicalização, à realização de movimentos paredistas e  à 

filiação, enquanto no serviço ativo, a partidos políticos, positivados nos incisos IV e V, 

respectivamente do art.142 da CF/88, a carreira exige de seus membros abnegação e conduta 

moral irrepreensível, o que se evidencia ao exame da Lei nº 6.880 de 1980 (Estatuto dos 

Militares), especificamente em seu Título II (Das Obrigações e dos Deveres Militares), que 

será pormenorizado no momento oportuno. 

Note-se portanto que o legislador constitucional, ao positivar uma definição 

acerca das Forças Armadas e ao diferenciar seu servidor em uma casta à parte com deveres 

singulares, acompanha a ideia do legislador complementar, que imputou ao militar um regime 

jurídico diferenciado do servidor público civil, regido na eṕoca pela Lei n° 1.711 de 1952, 

revogada pela Lei nº 8.112, de 1990. 

Na esteira desta diferenciação constitucional, são expostas a seguir as bases legais 

e principiológicas que definem o militar como uma espécie única de servidor público, tanto 

com base nas exigências que as Forças Armadas fazem aos seus integrantes quanto com 

relação à natureza de sua ocupação. 

 

2.1 Hierarquia e Disciplina – Pilares das Forças Armadas 

 

Cumpre destacar inicialmente os referidos princípios, citados no Estatuto dos 

Militares como ―a base institucional das Forças Armadas‖ em seu art. 14, caput.  

Hierarquia é definida no §1° do artigo supramencionado: 

 

A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da 

estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro 

de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. 

O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência 

de autoridade (grifou-se). 
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Assim, a hierarquia pode ser compreendida como uma ordenação piramidal 

contínua em que se estabelecem os níveis de poder e importância, de forma que os indivíduos 

posicionados na base desta estrutura se subordinam sucessivamente aqueles que ocupam 

posições superiores. 

Neste diapasão, para que a hierarquia seja efetivamente respeitada, o legislador 

incluiu na norma o conceito de disciplina, positivado no Estatuto em seu art. 14, §2°: 

 

Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, 

regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e 

coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito 

cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse 

organismo (grifou-se). 
 

Depreende-se do conceito acima que a disciplina e o respeito, em sentido amplo, 

das normas e dispositivos legais que regem a prática castrense, servindo de força motriz para 

o funcionamento do sistema. 

Assim, sem a disciplina, que funciona como uma espécie de chamamento moral 

para o cumprimento do dever funcional, não há como se manter a hierarquia, que serve como 

base para a divisão de tarefas e estabelecimento dos níveis de responsabilidade no processo 

decisório. 

Note-se ainda, e essa informação é importantíssima para o presente trabalho, o 

que está disposto no §3° do art. 14 do Estatuto dos Militares, em que se afirma que ―A 

disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da 

vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados (grifou-se).‖. A norma 

é clara: o militar deverá respeitar os princípios da hierarquia e da disciplina em todos os 

aspectos de sua vida, seja enquanto no serviço ativo quanto na inatividade. Assim, ao 

contrário do que se passa em algumas outras categorias do funcionalismo público, onde após a 

aposentadoria o vínculo com a Instituição é apenas no âmbito pecuniário, ao militar é feita 

uma exigência moral, comportamental, que norteará as ações na vida pública e privada pelo 

resto da vida do servidor. 

 

2.2 Obrigações e deveres militares 

 

É imperioso que todo servidor público deva seguir um código de conduta 

diferenciado por se tratar de um trabalhador remunerado pelos cofres públicos. Conforme o 

art. 37 de nossa Carta Magna, ―A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
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princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (grifou-

se).‖, o que indica que tais princípios deverão nortear toda a conduta laboral do servidor 

durante sua carreira. Assim, de modo a eliminar boa parte das subjetividades, não é surpresa a 

publicação, por exemplo, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder 

Executivo Federal, mediante ao Decreto nº 1.171 de 1994. 

Especificamente com relação aos militares, o código que estabelece os deveres e 

as obrigações militares, bem como preceitos éticos fundamentais para o exercício da atividade, 

é o Estatuto dos Militares, que trata dos assuntos em seu Título II (Das Obrigações e dos 

Deveres Militares). Para uma melhor compreensão, os aspectos mais relevantes para o 

presente trabalho são abordados separadamente a seguir. 

 

2.2.1 Valor Militar 

 

A atividade castrense requer de seus servidores a manutenção de uma série de 

valores pessoais e coletivos com o objetivo de incentivar a fiel dedicação ao ofício. São eles, 

conforme o art. 27 do Estatuto dos Militares: 

 

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 própria vida; 

II – o civismo e o culto das tradições históricas; 

III – a fé na missão elevada das Forças Armadas; 

IV – o espírito de corpo, orgulho do militar pela organização onde serve; 

V – o amor à profissão das armas e o entusiasmo com que é exercida; e 

VI – o aprimoramento técnico-profissional. (grifou-se) 

 

Na esteira dos seis conceitos apresentados, é imperioso ressaltar que a tropa bem 

treinada deve manter níveis anímicos elevados e comprometimento inquestionável com a 

atividade-fim, uma vez que o emprego de uma Força Armada normalmente envolve situações 

que colocam em risco a integridade física de seus integrantes. Assim, é perfeitamente 

compreensível e desejável que se exija patriotismo dos militares, traduzido pela dedicação ao 

serviço da Pátria, cuja honra, integridade e instituições deverão defender até com o sacrifício 

de suas vidas. Para cumprir o juramento expresso no Estatuto dos Militares, é fundamental 

portanto que os militares acreditem e defendam a importância da atividade desempenhada por 

eles, o que se reflete na busca por aprimoramento, no entusiasmo e no orgulho pelo ofício. 

Os Valores Militares, portanto, comportam-se como corolários uns dos outros, em 

um sistema de conceitos fundamentais para a manutenção da identidade do militar como um 

servidor diferenciado, comprometido com a Pátria e com a Instituição em que trabalha. 
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2.2.2 Ética Militar 

 

O Estatuto dos Militares desenvolve, nos dezenove incisos de seu art. 28, os 

preceitos éticos que devem ser observados por todos os militares, justificados pelo sentimento 

do dever, o pundonor militar e o decoro da classe, que impõem a cada um dos integrantes das 

Forças Armadas conduta moral e profissional irrepreensíveis. Estes preceitos éticos seguem 

transcritos na tabela abaixo. 

 

Tabela 1. Preceitos da ética militar, extraídos do Estatuto dos Militares. 

PRINCÍPIOS DA ÉTICA MILITAR 

I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal; 

II – exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em decorrência do cargo; 

III – respeitar a dignidade da pessoa humana; 

IV – cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das autoridades competentes; 

V – ser justo e imparcial no julgamento dos atos e na apreciação do mérito dos subordinados; 

VI – zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos subordinados, tendo em vista o 

cumprimento da missão comum; 

VII – empregar todas as suas energias em benefício do serviço; 

VIII – praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação; 

IX – ser discreto em suas atitudes, maneiras e em sua linguagem escrita e falada; 

X – abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de qualquer natureza; 

XI – acatar as autoridades civis; 

XII – cumprir seus deveres de cidadão; 

XIII – proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular; 

XIV – observar as normas da boa educação; 

XV – garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família modelar; 

XVI – conduzir-se, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de modo que não sejam prejudicados 

os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar; 

XVII – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou 

para encaminhar negócios particulares ou de terceiros; 

XVIII – abster-se, na inatividade, do uso das designações hierárquicas: 
a) em atividades político-partidárias; 

b) em atividades comerciais; 

c) em atividades industriais; 

d) para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares, excetuando-

se os de natureza exclusivamente técnica, se devidamente autorizado; e 

e) no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da Administração Pública; e 

XIX – zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes, obedecendo e fazendo 

obedecer aos preceitos da ética militar. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

 

Reputa-se contraproducente abordar separadamente cada um dos conceitos 

expostos acima. No entanto, é importante que alguns pontos sejam destacados, de modo a 

contextualizar a exposição dos preceitos éticos contidos no Estatuto dos Militares. 
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Inicialmente, observa-se que várias das recomendações expressas nos incisos 

transcritos acima trabalham diretrizes morais que transcendem os muros dos quartéis. Trata-se 

de uma série de condutas que devem ser observadas tanto na vida profissional quanto na vida 

particular, de modo que o militar se configure como um servidor público especial. Como 

exemplo do que foi afirmado, destacamos os incisos XII (―Cumprir seus deveres de cidadão‖) 

e XV (―Garantir assistência moral e material ao seu lar e conduzir-se como chefe de família 

modelar‖), que tratam justamente de compromissos éticos sem relação direta com a atividade-

fim das Forças Armadas. 

Em seguida, nota-se que não se deixou de lado a exigência pela excelência no 

desempenho da atividade profissional militar, seja por intermédio do aprimoramento físico, 

moral e intelectual da tropa (inciso VI) ou por meio do emprego de todas as energias em 

benefício do serviço (inciso VII), por exemplo. O militar destaca-se, portanto, também pela 

qualidade de seu trabalho. 

Finalmente, cumpre encerrar esta abordagem com o destaque ao inciso XVI, que 

exige que o militar se conduza, mesmo fora do serviço ou quando já na inatividade, de 

modo que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. 

Assim, é possível afirmar que nem mesmo a aposentadoria permite que o militar se aparte do 

código de conduta positivado no Estatuto dos Militares. Trata-se de um compromisso para 

toda a vida profissional e para além dela, encerrando-se junto com a vida daquele que jurou 

dedicar-se inteiramente ao serviço da Pátria. 

 

2.2.3 Deveres dos Militares 

 

 O Estatuto dos Militares elenca ainda em seu art. 31, os Deveres Militares, 

conceituados como ―emanações de um conjunto de vínculos racionais, bem como morais, que 

ligam o militar à Pátria e ao seu serviço‖. Estes deveres restam definidos a seguir, conforme 

expressos nos incisos I a VI do referido artigo: 

 

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

ser defendidas mesmo com o sacrifício da própria vida; 
II – o culto aos Símbolos Nacionais; 
III – a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias; 
IV – a disciplina e o respeito à hierarquia; 
V – o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e 
VI – a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com urbanidade.(grifou-

se) 
 

É importante notar que os Deveres Militares reforçam o que está contido nas 

Seções referentes à Ética e ao Valor Militar. Do correto exercício hermenêutico se depreende 
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que há um interesse em reforçar, por meio dos deveres, os valores e preceitos éticos militares, 

numa clara tentativa de alçar o militar à posição paradigmática de servidor abnegado, probo, 

fiel, leal e cumpridor de suas obrigações profissionais. 

Sem entrar no mérito da viabilidade de corresponder às exigências contidas no 

Estatuto dos Militares, é inegável que a cobrança para se atingir este patamar é intensa, 

depositando sobre o servidor uma pressão constante para dar o seu máximo em todas as etapas 

de sua carreira e para além dela, uma carga psicológica que exige enorme preparo mental do 

combatente e que molda seu caráter de forma irreversível. 

 

2.3 Particularidades da carreira militar 

 

Com base no exposto nos tópicos anteriores, pode-se afirmar com convicção que o 

militar deve ser, por força de lei, um profissional diferenciado. É imperativo que, na busca dos 

ideais almejados pelas Forças Armadas, a vida particular do servidor seja posta em segundo 

plano. Neste escopo, a Fundação Getúlio Vargas, em parecer intitulado ―As Forças Armadas e 

a PEC da Previdência‖ (2016, online), assim definiu a carreira dos militares: 

 

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 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 

(grifou-se). 

 

Dos fragmentos destacados no excerto acima transcrito, é possível realizar 

relevantes observações sobre a profissão, pormenorizadas a seguir. 

 

2.3.1 A Formação do Militar 

 

Seja por meio de concursos públicos, contratações de militares temporários de 

nível superior ou técnico ou ainda pela convocação dos cidadãos em idade de prestarem o 

serviço militar obrigatório, existem diversas formas de ingresso no corpo de servidores das 

Forças Armadas. Entretanto, ao contrário dos demais cargos ou funções públicas, nos quais a 
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aprovação no processo seletivo importa, de uma forma geral, na imediata assunção ao cargo, 

para os militares é apenas a primeira etapa de sua formação. 

Independentemente da forma de ingresso, todos os militares, sem exceção, são 

submetidos a um curso de formação, por meio do qual são incutidos nos alunos todos os 

valores, preceitos éticos e deveres relativos à profissão. Além disso, o futuro militar é 

submetido a estresse físico e psicológico durante a formação, de modo que seu vigor físico e 

estabilidade mental sejam sempre testados e levados ao limite, garantindo assim que o 

servidor tenha maior capacidade de reagir adequadamente quando sob pressão. Nas Instruções 

de Tiro, os alunos aprendem a manusear diversos armamentos, respeitando rigorosas regras de 

segurança. Durante os Exercícios de Campanha, vivenciam a fome, o sono e o desconforto, 

em uma simulação do que seria uma situação de guerra. Através desse ―rito de passagem‖, 

servidores das mais diversas formações e de diferentes níveis de instrução são nivelados e 

moldados em profissionais versáteis, capazes de desempenhar funções por vezes diferentes 

daquelas que sua formação civil os capacitara. 

Engana-se, porém, quem pensa que o militar está pronto após a conclusão com 

aproveitamento de seu curso de formação. Durante a carreira são ofertados diversos cursos 

nas áreas de Finanças, Administração Pública, Combate a Incêndios, Paraquedismo, 

Operações Especiais, Manejo de Explosivos, Busca e Salvamento, Operações em Ambiente 

de Selva, Adestramento de Cães Militares, Segurança de Autoridades, Transporte Aéreo de 

Feridos, dentre muitos outros, ofertados aos militares dentro de suas respectivas áreas de 

atuação. Além disso, até mesmo as promoções dos militares são condicionadas, em certos 

estágios de suas carreiras, à realização de cursos de aperfeiçoamentos, visando aprimorar suas 

habilidades de liderança. 

São anos de investimento da União para a formação de um bom militar, seja em 

qual área ele venha a atuar. Paralelamente, para se tornar um bom militar, o servidor precisa 

ser realmente vocacionado, de modo a se submeter ao constante aperfeiçoamento que a 

carreira requer. 

 

2.3.2 Disponibilidade permanente 

 

Em qualquer horário do dia ou da noite existem militares guarnecendo suas 

Organizações para garantir a inviolabilidade de seu perímetro e a proteção do patrimônio 

público. Nas operações de fronteira, centenas de homens e mulheres passam dias ou até 

semanas longe de suas famílias. Na mesma situação estão os milhares de militares 

mobilizados para a Operação de Garantia da Lei e da Ordem nas Olimpíadas do Rio, em 2016, 
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ou, mais recentemente, nas atividades atinentes à Intervenção Federal no Estado do Rio de 

Janeiro, autorizada pelo Decreto nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018. 

Neste contexto, cabe transcrever o que escreveu Flávio Marcelo Lima dos Santos, 

em monografia de conclusão de curso intitulada ―A Inclusão dos Militares das Forças 

Armadas na Reforma da Previdência Social‖(2017, p. 12): 

 

O militar encontra-se em disponibilidade permanente durante 24 horas por dia, sete 

dias por semana, independentemente se feriado, data festiva ou final de semana, sem 

direito a qualquer remuneração adicional ou outra compensação. O militar 

embarcado em um navio da Marinha do Brasil, em longas viagens de instrução ou 

de apoio real que podem durar dias ou semanas, está permanentemente em ação 

enquanto estiver navegando, sujeito a todas as obrigações inerentes à atividade. Em 

vinte e quatro localidades longínquas e carentes da região amazônica – como, por 

exemplo, Surucucu/RR, Querari/AM e Cucuí/AM – os comandantes dos Pelotões 

Especiais de Fronteira do Exército, bem como seus subordinados, não possuem 

expediente regular e previsível. Nestes locais, os militares não só guardam as 

fronteiras do nosso país mas também são ―conselheiros‖, ―administradores‖ e 

―juízes‖ nas pequenas comunidades onde vivem e trabalham pois frequentemente 

são os únicos agentes do Estado que lá estão. Essa situação os impõe uma dedicação 

profissional intermitente, confundindo seus horários de serviço com os de descanso. 

 

Assim, faz parte do mister dos militares estar disponível para o cumprimento de 

sua missão, independente do turno, do dia ou do mês. Em situações extremas pode o 

Comandante de cada Força suspender inclusive as férias de seus subordinados. 

 

2.3.3 Transferências e mudanças de sede 

 

Durante a carreira, o militar aprende que seus serviços serão prestados onde a 

Nação deles necessitar, necessidade esta que por vezes vai de encontro com a conveniência e 

vontade do servidor. 

Por ocasião transferências ex officio, alguns militares vivenciam turbulências na 

vida familiar, ocasionadas pelo distanciamento da família e amigos, pela mudança na rotina 

do cônjuge e dos filhos, pela mudança de cultura nas diferentes cidades, pela troca de escola 

dos filhos, alterando assim a metodologia do ensino, e ainda pelo prejuízo à carreira 

profissional do cônjuge, salvo nas hipóteses deste também ser militar ou servidor público 

federal. Neste contexto, destacamos o que afirma Santos (2017, p.12): 

 

Durante toda a sua carreira, o militar submete-se a movimentações ex-officio, sem 

necessidade de ser consultado sobre seu desejo de mudar-se de sede. Estas 

movimentações, que objetivam atender o interesse do serviço e recompletar efetivos, 

podem ocorrer a qualquer época do ano, para qualquer região do país ou exterior. 

Assim, em alguns casos, o militar e sua família passam a residir em locais 

longínquos e inóspitos, destituídos de infraestrutura mínima de apoio, tais como, 
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educação, saúde, moradia, dentre outros aspectos de apoio social que repercutem no 

crescimento dos filhos e nos projetos profissionais do cônjuge. 

 

Cumpre ainda destacar que eventualmente alguns militares precisam se deslocar 

para outras localidades para o cumprimento de atividades afetas à sua carreira. Embora 

remunerados por meio de diárias ou ajudas de custo, quando couberem, essas ausências 

podem durar dias ou até meses a depender da complexidade da missão a ser desempenhada. 

Este afastamento do militar de seu lar por extensos períodos ao longo de sua carreira pode 

trazer reflexos negativos ao ambiente familiar, prejudicando o vínculo afetivo entre os 

membros da família, talvez, de forma irremediável. 

Com este turbilhão de emoções circundando a vida particular do militar, resta a 

certeza de que as atribuições e exigências não mudarão, exigindo a capacidade do servidor de 

conseguir colocar a sua vida particular e a de seus entes queridos em segundo plano. 

 

2.3.4 Risco de Vida 

 

Conforme resta positivado no Estatuto dos Militares, no inciso I do. 27 e no inciso 

I do art. 31, o sacrifício da própria vida é uma perspectiva real, embora extrema, à qual o 

militar deve se acostumar e se preparar. 

O Brasil é um país eminentemente pacífico no que se trata de conflitos externos. 

Esta pacificidade se evidencia em alguns princípios que regem as relações internacionais de 

nosso país, expressos no art. 4º da CF/88, transcritos in verbis: 

 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: 

(…) 

III – autodeterminação dos povos; 

IV – não-intervenção; 

(…) 

VI – defesa da paz; 

VII – solução pacífica dos conflitos; 

(…) 

IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 

(…) 

 

Neste contexto, destacamos o posicionamento de Santos (2017, p.11): 

 

Mas não é só no combate que o militar se expõe a riscos. Com muito mais 

frequência, em seu dia-a-dia, ele está em contato com armamentos de variados 

calibres e poderes de fogo (pistolas, fuzis, canhões etc), cumprindo serviços de 

escala por um período de 24 horas com o objetivo de proteger o seu aquartelamento, 

deslocando-se em um comboio de viaturas ou realizando treinamentos de 

combate. Há, também, o perigo no manejo de engenhos explosivos, muito comuns 

em trabalhos de destruição de obstáculos ou interdição de vias. Essa é uma tarefa 
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muito normal para as tropas de engenharia, mas não exclusiva delas. O uso de 

aviões e helicópteros é uma atividade permanente das Forças Armadas. A despeito 

de todas as preocupações com protocolos de segurança, acidentes com estes 

aparelhos são possíveis e, quando ocorrem, geram consequências fatais a um 

número considerável de vítimas. Paraquedistas, mergulhadores, montanhistas, 

pilotos, motociclistas e socorristas são algumas outras especialidades militares 

acostumadas ao convívio do perigo, condições para as quais lhes foram exigidas 

muita dedicação e sacrifício para alcançarem, motivados pelo simples orgulho e 

satisfação pessoal de pertencerem a um grupo diferenciado de profissionais. Todos 

esses cenários sinalizam uma exigência extrema, não imposta a nenhum outro agente 

público: a obrigação legal de sacrificar, se necessário, a própria vida na defesa 

do País. (grifou-se) 

 

A despeito da atuação diplomática internacional brasileira, as tropas militares 

deverão e estarão sempre prontas para o conflito, o que requer constante treinamento para 

manutenção da capacidade operacional da tropa. 

Nestes treinamentos o militar convive com o desgaste físico e mental que, 

acumulados ao longo da carreira, costumam acarretar diversas enfermidades físicas ou 

mentais. Além disso, o constante manuseio de material letal, como armamentos e explosivos, 

e o desempenho de atividades de risco, como o paraquedismo militar e a pilotagem de 

aeronaves, mantém o militar sujeito constantemente a uma fatalidade mesmo em um cenário 

de paz. 

 

2.3.5 Punições Disciplinares 

 

Outro ponto extremamente interessante para diferenciar o servidor militar do 

servidor civil é a existência de sanções disciplinares diferenciadas, previstas nos 

Regulamentos Disciplinares das três Forças conforme norma do art. 47 do Estatuto dos 

Militares, que afirma que ―Os regulamentos disciplinares das Forças Armadas especificarão e 

classificarão as contravenções ou transgressões disciplinares e estabelecerão as normas 

relativas à amplitude e aplicação das penas disciplinares‖. 

Segundo o art. 127 da Lei nº 8112/90, as punições disciplinares aplicáveis ao 

servidor público civil, em sede de Processo Administrativo Disciplinar, são: 

 

Art 127. São penalidades disciplinares: 

I – advertência; 

II – suspensão; 

III – demissão; 

IV – cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

V – destituição de cargo em comissão; 

VI – destituição de função comissionada 

 

Em contrapartida, os militares ainda se sujeitam a punições administrativas 

diversas, regulada individualmente por cada Força, nos moldes da tabela abaixo. 
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Tabela 2. Punições disciplinares no âmbito das Forças Armadas. 

FORÇA  

ARMADA 
REGULAMENTO PUNIÇÕES 

MARINHA DO 

BRASIL 

Regulamento Disciplinar 

da Marinha, aprovado pelo 

Decreto nº 88545, de 22 de 

julho de 1977. 

Art. 14 As penas disciplinares são as seguintes: 

a) para Oficiais da ativa: 

1. repreensão; 

2. prisão simples, até 10 dias; e 

3. prisão rigorosa, até 10 dias. 

(...) 

e) para Sargentos: 

1. repreensão; 

2. impedimento, até 30 dias; 

3. prisão simples, até 10 dias; 

4. prisão rigorosa, até 10 dias; e 

5. licenciamento ou exclusão do serviço ativo, a bem da 

disciplina. 

f) para Cabos, Marinheiros e Soldados: 

1. repreensão; 

2. impedimento, até 30 dias; 

3. serviço extraordinário, até 10 dias; 

4. prisão simples, até 10 dias; 

5. prisão rigorosa, até 10 dias; e 

6. licenciamento ou exclusão do serviço ativo, a bem da 

disciplina. 

EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

Regulamento Disciplinar 

(R-4), aprovado pelo 

Decreto 4346, de 26 de 

agosto de 2002 

Art.24. Segundo a classificação resultante do julgamento da 

transgressão, as punições disciplinares a que estão sujeitos os 

militares são, em ordem de gravidade crescente: 

I – a advertência; 
II – o impedimento disciplinar; 
III – repreensão; 
IV – a detenção disciplinar; 
V – a prisão disciplinar; e 
VI – o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina. 

FORÇA AÉREA 

BRASILEIRA 

Regulamento Disciplinar 

da Aeronáutica (RDAER), 

aprovado pelo Decreto nº 

76.322, de 22 de setembro 

de 1975 

Art 15. As punições disciplinares previstas neste regulamento, 

são: 

 

1 – Repreensão: 

 

a) em particular: 

(1) verbalmente 

(2) por escrito 

 

b) em público: 

(1) verbalmente 

(2) por escrito 

 

2 – Detenção até 30 dias. 

 
3 – Prisão: 
a) fazendo serviço, ou comum, até 30 dias; 

b) sem fazer serviço, até 15 dias; 

c) em separado, até 10 dias. 

 

4 – Licenciamento a bem da disciplina. 

 

5 – Exclusão a bem da disciplina. 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 
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Embora não seja o objetivo esmiuçar as características de cada espécie de punição 

disciplinar, é fundamental trazer à luz os conceitos de Detenção e Prisão Disciplinar (ou, 

conforme o Regulamento Disciplinar da Marinha, prisão simples e prisão rigorosa, 

respectivamente). 

Segundo o art. 20 do RDAER, entende-se por Detenção a ―a retenção do 

transgressor em lugar não destinado a cárcere comum‖. O art. 28 do R-4 define esta espécie 

de punição disciplinar como ―o cerceamento da liberdade do punido disciplinarmente, o qual 

deve permanecer no alojamento da subunidade a que pertencer ou em local que lhe for 

determinado pela autoridade que aplicar a punição disciplinar.‖. Já no Regulamento 

Disciplinar da Marinha, conforme o seu art. 24, esta consiste no recolhimento do Oficial, 

Suboficial ou Sargento na Organização Militar ou outro local determinado, e da Praça à sua 

coberta na Organização Militar ou outro local determinado, sem prejuízo dos serviços internos 

que lhe couberem, salvo os de responsabilidade e confiança. Assim, unindo os conceitos, 

trata-se do cerceamento do direito de locomoção do militar punido em local não destinado ao 

carcere comum, determinado pela autoridade competente. 

No que se refere à Prisão Disciplinar, assim definem os Regulamentos 

Disciplinares de cada Força: 

 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA AERONÁUTICA 

 

Art 21. A prisão consiste na reclusão do transgressor em local apropriado e que, a 

juízo do comandante, poderá ser: 

1 - para oficial e aspirante-a-oficial - residência do transgressor, quando a punição 

não forsuperior a 48 horas, quarto, dependência da Organização ou local equivalente; 

2 - para cadete, suboficial, sargento e demais alunos - quarto, alojamento ou local 

equivalente; 

3 - para cabo, soldado e taifeiro - alojamento ou compartimento fechado 

denominado xadrez. 

 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO 

 

Art 29. Prisão disciplinar consiste na obrigação de o punido disciplinarmente 

permanecer em local próprio e designado para tal. 

 

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA MARINHA 

 
Art. 25 A pena de prisão rigorosa consiste no recolhimento: 

a) do Oficial, Suboficial ou Sargento aos recintos que na Organização Militar forem 

destinados ao uso do seu círculo; 

 

b) da Praça, à prisão fechada. 

 

Trata-se, portanto, de um cerceamento do direito de locomoção considerado mais 

grave, por intermédio do qual a autoridade competente determina que o militar punido 
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permaneça no quartel em local definido especificamente para este fim, a depender do círculo 

hierárquico do punido. 

Não é objetivo deste estudo tratar das especificidades do Processo Administrativo 

Disciplinar no âmbito das Forças Armadas, embora esta seja uma temática bastante rica. Para 

o presente trabalho basta ressaltar a informação que os militares da reserva e os reformados, 

figuras análogas, ao servidor civil aposentado, estão sujeitos aos Regulamentos Disciplinares 

do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, conforme seus arts. 2º, 5º e 1º, respectivamente. 

 

2.3.6 Restrição de direitos 

 

Além das particularidades citadas anteriormente, a carreira militar, embora 

salvaguardada por um Sistema de Proteção Social eficiente, não garante aos seus membros 

alguns direitos comuns às demais categorias de trabalhadores públicos e privados. 

O art. 7° da nossa Carta Magna elenca o rol de direitos sociais destinados aos 

trabalhadores urbanos e rurais. Em 34 (trinta e quatro) incisos o legislador constitucional 

enumerou benefícios considerados básicos para as categorias trabalhistas de modo geral. No 

entanto, em seu art. 142, §3º, inciso VIII, determina que somente 6 (seis) destes direitos são 

aplicáveis aos militares, a saber: a) décimo terceiro salário com base na remuneração integral 

ou no valor da aposentadoria (art 7º, inciso VIII, da CF/88); b) salário-família pago em razão 

do dependente do trabalhador de baixa renda nos termos da lei (art 7º, inciso XII, da CF/88); c) 

gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal 

(art 7º, inciso XVII, da CF/88); d) licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 

com duração de cento e vinte dias (art 7º, inciso XVIII, da CF/88); e) licença-paternidade, nos 

termos fixados em lei (art 7º, inciso XIX, da CF/88); e f) assistência gratuita dos filhos e 

dependentes desde o nascimento até os cinco anos de idade em creches e pré-escolas (art 7º, 

inciso XXV, da CF/88). 

Neste contexto, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), horas extras ou 

extraordinárias, adicional noturno, adicionais de periculosidade e limitação da carga horária 

semanal, dentre outros, são direitos completamente alienígenas à ocupação militar em razão 

da completa incompatibilidade com as particularidades da ocupação. Se cada serviço de 24 

horas desempenhado pelos militares das três forças em todos os quartéis do país fosse 

remunerado com adicionais noturnos, por exemplo, os gastos com pessoal seriam 

incalculavelmente maiores. 

Ainda no art. 142, §3º, da CF/88, restam ainda vedados aos militares os direitos de 

sindicalização e de greve (inciso IV) e de, enquanto no serviço ativo, se filiarem a partidos 
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políticos (inciso V). Nota-se portanto que a categoria não usufrui das ferramentas consagradas 

para lutar por direitos trabalhistas, estando sempre sujeita à boa fé do Estado quando se trata 

da proteção dos interesses da classe. 

Embora seja uma situação extremamente perigosa e indesejável uma greve de 

profissionais militares, é incontestável que esta vedação dota a categoria de certa 

vulnerabilidade perante a Administração Pública. Associado a isto, a vedação de filiação 

partidária também oferece entraves para que um representante da categoria se faça presente 

nas casas legislativas, reduzindo assim o lobby da categoria junto à classe política. 
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3 A APOSENTADORIA NOS DIFERENTES REGIMES 

 

Pontuaram-se os principais fatores que distinguem o militar do servidor civil. No 

entanto, a distinção mais importante para o presente trabalho foi deixada para ser discutida em 

um capítulo à parte, no intuito de dar o devido destaque a uma situação bastante particular da 

categoria. Assim, o presente Capítulo traçará um paralelo entre as regras gerais para 

aposentadoria dos servidores públicos e trabalhadores privados com a transferência dos 

militares para a reserva e para a situação de reformados. 

 

3.1 Aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social 

 

A aposentadoria é uma garantia constitucional, tratada no art. 201 da Carta Magna 

de 1988, nos seguintes termos: 

 

Art. 201. 

(…) 

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos 

da lei, obedecidas as seguintes condições: 

I – trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, 

se mulher; 

II – sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se 

mulher, reduzido em cinco anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos 

os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

§ 8º Os requisitos a que se refere o inciso I do parágrafo anterior serão reduzidos em 

cinco anos, para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo 

exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio. 

§ 9º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de 

contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, 

hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão 

financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei. (grifou-se) 

 

Conforme se apreende da atual legislação constitucional e previdenciária, 

satisfeitos os requisitos de idade ou de tempo de contribuição poderá o trabalhador requerer 

sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que pode ser a partir da 

data do desligamento do emprego (segurado empregado) ou da data de entrada do 

requerimento (todos os segurados). 

Segundo o Art. 18 da Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Benefícios na 

Previdência Social, estão previstos ainda, além das duas modalidades de aposentadoria acima 

citadas, os benefícios de aposentadoria por invalidez, para o trabalhador adquire moléstia 

incapacitante para o desenvolvimento de suas atividades laborais, e de aposentadoria 
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especial, para o trabalhador que se submete à condição laboral prejudicial à saúde nos termos 

da legislação hodierna. 

 

3.1.1 Aposentadoria por Idade no RGPS 

 

A aposentadoria por idade, conceito introduzido no ordenamento jurídico pátrio 

pela primeira vez por meio da Lei nº 3.807/1960 (Lei Orgânica da Previdência Social) e 

recepcionado pela legislação constitucional e previdenciária hodierna, é aquela que o 

segurado pode pleitear junto à Previdência Social após atingir o limite de idade imposto pela 

Constituição (65 anos para homens e 60 anos para mulheres). Conforme o inciso II do § 7º do 

art 201 da CF/88, será reduzido ainda em cinco anos o limite supracitado para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 

economia familiar, como o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 

Esta modalidade de aposentadoria pode ser compreendida como uma garantia 

dada pelo legislador previdenciário ao trabalhador a fim de evitar que este precise se manter, 

já em idade avançada, em atividades laborais para garantir o sustento próprio ou de sua 

família. Neste contexto, Castro e Lazzari (2017) afirmam que, embora não se possa afirmar 

tecnicamente que há o risco de infortunística atrelado ao envelhecimento, o que desarrazoaria 

a cobertura do envelhecimento pela previdência social, a velhice, compreendida como risco, 

poderia criar incapacidade física para o trabalho, prejudicando assim as condições econômicas 

do ancião. 

Não confunda-se, no entanto, idade avançada com invalidez. Embora o ancião 

esteja mais suscetível às enfermidades, os constantes avanços da medicina e a conscientização 

coletiva acerca dos cuidados atinentes à alimentação e prática regular de atividades físicas têm 

ampliado a vida produtiva das pessoas, garantindo que muitas atinjam a idade de 

aposentadoria prevista em lei com plenas posses de suas capacidades físicas e mentais, o que 

se reflete num aumento na expectativa de vida do brasileiro nas últimas décadas. Esta é uma 

das justificativas apresentadas para o aumento da idade mínima de aposentadoria pelas 

Propostas de Emenda à Constituição nº287/16 e 006/19, que serão explanadas neste estudo no 

momento oportuno. 

Ainda sobre a aposentadoria por idade, há a necessidade de que se complete um 

período de contribuição mínimo, denominado ―Período de Carência‖, definido no art. 24 da 

Lei nº 8.213/91 como ―o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos 

meses de suas competências‖. Assim, na esteira do art. 25 da mesma Lei, é necessário, para 



32 

que se faça jus à prestação pecuniária prevista no RGPS, que o trabalhador complete um 

período de carência igual a 180 (cento e oitenta) contribuições mensais, ou seja, 15 (quinze) 

anos. 

 

3.1.2 Aposentadoria por Tempo de Contribuição no RGPS 

 

Outro tipo de aposentadoria recepcionado pelo ordenamento jurídico pátrio é 

aquele relacionado ao tempo de contribuição do trabalhador. Diferentemente da aposentadoria 

por tempo de serviço, extinta por meio da Emenda Constitucional nº20/1998, a aposentadoria 

por tempo de contribuição é assegurada ao trabalhador que comprovar 35 (trinta e cinco) ou 

30 (trinta) anos de contribuição, se homem ou mulher, respectivamente, enquanto segurado (a) 

do Regime Geral de Previdência Social. 

Neste contexto, destaque-se o que afirmam Castro e Lazzari (2017, p.454): 

 

A exigência de 35 anos de contribuição para o segurado e de 30 anos de 

contribuição, para a segurada, não exclui a regra atualmente vigente sobre a 

carência, uma vez que o tempo de contribuição pode ser obtido computando-se 

atividades prestadas em períodos anteriores à atual filiação, como nos casos de 

averbação do tempo anterior à perda da qualidade de segurado, de contagem 

recíproca de tempo de contribuição cumprido noutros regimes, e outras aberturas 

legais que permitem incluir períodos em que não houve efetiva contribuição ao 

sistema, como nas hipóteses de fruição de benefícios de prestação continuada, 

substitutivos do salário de contribuição. (grifou-se) 

 

Nesta modalidade de aposentadoria, o trabalhador tem a oportunidade de, 

concluído o período mínimo previsto constitucionalmente, requerer o benefício, desde que 

satisfeito o Período de Carência de 180 (cento e oitenta) meses citado no subitem anterior. 

Embora aparentemente paradoxal, é de fundamental importância essa informação, uma vez 

que para o cômputo do tempo de contribuição podem ser incluídos períodos em que não 

houve efetiva contribuição para ao sistema. 

 

3.1.3 Aposentadoria por invalidez 

 

Em um cenário ideal, o trabalhador conseguirá atingir a idade e/ou o tempo de 

contribuição mínimos para cessar suas atividades laborais e fazer jus ao benefício previsto na 

legislação previdenciária. No entanto, cumpre destacar que a vida encerra situações que 

frustram tais projeções, e a ocorrência de moléstias que prejudicam a capacidade laborativa é 

uma realidade que acomete diversos trabalhadores. Neste contexto, a legislação previdenciária 
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encerra uma modalidade de aposentadoria especial para este trabalhador, denominada 

―aposentadoria por invalidez‖. 

Sobre este tipo de aposentadoria, Russomano (1981) afirma que se trata do 

benefício decorrente da incapacidade do segurado para o trabalho, sem perspectiva de 

reabilitação para o exercício de atividade capaz de lhe assegurar a subsistência. 

Com base no exposto, cumpre realizar algumas considerações. Estabelecida a 

condição incapacitante para o trabalho e cuja recuperação é incerta ou em tempo 

indeterminado, a Lei de Benefícios prevê a realização de uma perícia médica para 

comprovação da condição. Uma vez comprovada a incapacidade total e definitiva, o 

trabalhador será afastado de suas atividades. Durante os primeiros quinze dias, o empregador 

será responsável pelo pagamento ao segurado. Findo este período, este passará a fazer jus ao 

benefício enquanto a sua condição incapacitante persistir. 

O período de carência para a concessão da aposentadoria por invalidez é de 12 

contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei de Benefícios), que pode ser dispensado para o 

caso do segurado acometido por acidente de qualquer natureza ou ser acometido de doença 

ocupacional ou alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos 

Ministérios da Saúde e da Previdência Social (art 26, inciso II, da Lei de Benefícios). 

Ressalte-se que, até a divulgação da referida lista, serão consideradas as moléstias presentes 

no art. 151 da Lei de Benefícios, transcrito a seguir: 

 

Art. 151. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso II do art. 

26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por 

invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes 

doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, 

hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, 

cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia 

grave, estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da 

deficiência imunológica adquirida (AIDS) ou contaminação por radiação, com base 

em conclusão da medicina especializada. 

 

Sobre a lista de enfermidades citada, é fundamental realizar alguns comentários. 

Não parece razoável que o rol de doenças apresentado pelo legislador seja considerado 

taxativo para definir a incidência ou não do período de carência. Neste sentido, corroboram 

Castro e Lazzari (2017, p 499), no excerto transcrito a seguir: 

 

Assim, pode-se defender que a exigência de carência, nestes casos, padeceria de 

vício de inconstitucionalidade, por estabelecer tratamento diferenciado a 

situações semelhantes – ou pior, conceder proteção social a situações menos 

graves e negá-la a problemas de saúde mais graves, ante uma sutil e equivocada 

diferenciação entre ―acidente‖ e ―doença‖ e entre ―doenças graves tipificadas‖ e 

―não tipificadas‖, acarretando violação ao princípio da isonomia (art. 5o, inciso I, 

CF/88). De outra vertente, pode-se defender que o rol de doenças graves não deve 
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ser considerado taxativo, ante a impossibilidade de completude do 

ordenamento jurídico – não cabendo ao legislador aquilo que nem mesmo a 

Medicina é capaz de fazer – arrolar todas as doenças consideradas graves existentes 

na atualidade e, ainda, manter essa lista atualizada. (grifou-se) 

 

Embora a subjetividade completa seja extremamente nociva para a criação de 

critérios e o controle de fraudes, não se pode olvidar a individualidade de cada organismo. A 

resiliência a determinadas condições de enfermidade é particular, o que torna o conceito de 

―condição incapacitante‖ algo que apenas uma abordagem médica abrangente talvez seja 

capaz de atestar. Além disso, a lista exclui enfermidades como a dependência química ou a 

depressão, condições extremamente complexas em que apenas o afastamento temporário pode 

não ser suficiente para possibilitar a recuperação do segurado. 

 

3.1.4 Aposentadoria especial 

 

Além da proteção aos enfermos em caráter permanente, a legislação 

previdenciária também concede tratamento diferenciado aos trabalhadores que desempenham 

atividades consideradas prejudiciais à saúde ou à atividade física. Neste contexto, é 

importante transcrever o que leciona Leiria (2001, p.164): 

 

A finalidade do benefício de aposentadoria especial é de amparar o trabalhador 

que laborou em condições nocivas e perigosas à sua saúde, reduzindo o tempo de 

serviço/contribuição para fins de aposentadoria. Tem, pois, como fundamento o 

trabalho desenvolvido em atividades ditas insalubres. Pela legislação de regência, a 

condição, o pressuposto determinante do benefício está ligado à presença de 

agentes perigosos ou nocivos (químicos, físicos ou biológicos) à saúde ou à 

integridade física do trabalhador, e não apenas àquelas atividades ou funções 

catalogadas em regulamento. (grifou-se) 

 

Assim, conforme o art. 57 c/c art. 25, inciso II, ambos da Lei de Benefícios, a 

aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência de 180 meses, ao segurado 

que tiver trabalhado sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 

física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme disposto no 

Decreto nº 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS). O RPS apresenta, em seu 

anexo IV, o rol das atividades que fazem jus ao tratamento diferenciado pela Previdência, 

resumidas na tabela abaixo: 
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Tabela 3. Quadro resumo das atividades que ensejam aposentadoria especial e o tempo 

necessário de efetivo exercício na atividade para fim de requerimento 

TIPO DE EXPOSIÇÃO TIPO DE ATIVIDADE APOSENTADORIA 

Associação de agentes 

químicos, físicos e/ou 

biológicos. 

Trabalhos em atividades permanentes no 

subsolo de minerações subterrâneas em 

frente de produção. 

15 anos 

Associação de agentes 

químicos, físicos e/ou 

biológicos. 

Mineração subterrânea cujas atividades 

sejam exercidas afastadas das frentes de 

produção. 

20 anos 

Agentes Químicos 

Exposição do trabalhador aos asbestos 

(amianto) presentes no ambiente de 

trabalho e no processo produtivo, em 

nível de concentração superior aos 

limites de tolerância estabelecidos. 

20 anos 

Agentes Químicos 

Exposição do trabalhador aos seguintes 

agentes químicos e seus compostos 

tóxicos no ambiente de trabalho e no 

processo produtivo, em nível de 

concentração superior aos limites de 

tolerância estabelecidos: Arsênio, 

Benzeno, Berílio, Bromo, Carvão 

Mineral, Chumbo, Cloro, Cromo, 

Dissulfeto de Carbono, Fósforo, Iodo, 

Manganês, Mercúrio, Níquel, Petróleo, 

Xisto Betuminoso, Gás Natural, Sílica 

Livre, dentre outros. 

25 anos 

Agentes Físicos 

Exposição a ruídos, vibrações, radiações 

ionizantes, temperaturas extremas e/ou 

pressão atmosférica anormal. Proteção 

para os expostos além dos limites de 

tolerância especificados ou para os que 

exerçam as atividades descritas no RPS. 

25 anos 

Agentes Biológicos 

Exposição a microrganismos e parasitas 

infectocontagiosos vivos e suas toxinas, 

unicamente nas atividades descritas no 

RPS. 

25 anos 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

 

3.2 Aposentadoria no Regime Próprio de Previdência Social 

 

O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), instituído pelo art. 40 da Carta 

Magna de 1988 e regulado pela Lei nº 9717, de 27 de novembro de 1998, é aquele destinado 
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exclusivamente aos servidores públicos titulares de cargo efetivo, a ser mantido pelos entes 

públicos da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). 

Antes de abordar as regras de aposentadoria inerentes ao RPPS, é importante 

ressaltar que este regime exclui de seu rol de beneficiários os empregados públicos, servidores 

temporários e aqueles que, sem estarem em posse de cargo efetivo, ocupam cargo 

comissionado. Todos estes são amparados pelas regras do RGPS, abordadas anteriormente no 

presente capítulo. 

Feita a ressalva, cumpre-nos destacar que existem três modalidades previstas para 

aposentadoria dos servidores amparados pelo RPPS, todas elencadas no art. 40 da CF/88, em 

seus incisos I a III, conforme transcrito abaixo: 

 

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é 

assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos 

pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e 

o disposto neste artigo. 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo 

serão aposentados (…): 

I - por invalidez permanente (...); 

II - compulsoriamente (...); 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria (...). (grifou-se) 

 

A primeira espécie abordada pelo dispositivo legal ora transcrito é a aposentadoria 

por invalidez permanente. Nesta modalidade, análoga à aposentadoria por invalidez do RGPS, 

o servidor portador de condição incapacitante para a função que exerce será aposentado com 

proventos proporcionais ou integrais, na hipótese de invalidez decorrente de acidente de 

trabalho, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Cumpre ainda 

destacar que, no âmbito do serviço público federal, o rol de condições que ensejam a 

aposentação do servidor constam no art. 186, § 1º, da Lei nº 8112, e comporta essencialmente 

as mesmas enfermidades que motivam a aposentadoria por invalidez no RGPS. Embora já se 

tenha comentado brevemente sobre o dilema entre a subjetividade absoluta e a determinação 

de critérios objetivos no que tange à definição de uma condição incapacitante, é importante 

reforçar com a devida vênia que as condições que envolvem transtornos psicossociais não 

deveriam ser ignoradas, desde que seus efeitos prejudiciais ao desempenho da função sejam 

atestados pela perícia competente. 

Outra espécie de aposentadoria abrangida pelo RPPS é a aposentadoria dita 

―compulsória‖, modalidade na qual o servidor será automaticamente aposentado após atingir 

uma idade máxima para a permanência no serviço público. Até a edição da Emenda 
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Constitucional nº 88/2015 e da Lei Complementar nº 152/2015, a idade limite era de 70 

(setenta) anos. Após a promulgação dos referidos dispositivos legais, a idade para aposentação 

compulsória passou para 75 (setenta e cinco) anos. 

A existência de um limite para a permanência no serviço público é tema 

extremamente complexo. A evolução da medicina e a conscientização coletiva acerca dos 

benefícios da manutenção de atividades físicas e intelectuais tem alongado a expectativa de 

vida do brasileiro, que segundo os dados mais recentes é de aproximadamente 75,8 anos 

(IBGE, 2017). Desta forma, é perfeitamente compreensível que o cidadão ativo e em perfeitas 

condições de saúde física e mental tenha o interesse de permanecer contribuindo com a 

sociedade por meio da oferta de um serviço de qualidade independente de sua idade. No 

entanto, a legislação atual ao simplesmente estabelecer um teto de idade máxima acaba por 

ignorar de forma perigosa o Princípio da Eficiência que rege os atos da Administração Pública. 

Ao tratar-se da idade, não se pode esquecer que há uma perda gradual das capacidades físicas 

para determinadas funções, não sendo benéfico para o órgão manter o ancião em cargos que, 

por mais simples que sejam, demandam algum desgaste físico e mental. Compreende-se que a 

aposentadoria compulsória não deveria ter um caráter absoluto, mas representar um ponto a 

partir do qual, por meio de rigorosa avaliação de desempenho, decidir-se-ia ou não quanto à 

aposentação do servidor. Ora, se a expectativa de vida do brasileiro médio é de 75,8 anos, o 

servidor estaria autorizado institucionalmente a ―trabalhar até morrer‖. Mesmo que isso seja a 

vontade do cidadão, há de se pensar se isso é de fato o melhor para a Administração Pública. 

Finalmente, tem-se a modalidade de aposentadoria voluntária, na qual o servidor, 

satisfeitos alguns requisitos, pode solicitar a sua aposentação. Sobre tais requisitos versa o 

inciso III do §1º do art. 40 da CF/88, onde se observa a exigência legal do servidor ter 

exercido no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço público e 05 (cinco) anos de exercício no 

cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Satisfeitos estes requisitos elementares, a 

aposentadoria voluntária poderá ser solicitada nas duas hipóteses elencadas nas alíneas a e b 

do dispositivo legal ora citado, análogas à aposentadoria por tempo de contribuição e à 

aposentadoria por idade, ambas do RGPS, conforme se observa a seguir: 

 

III - voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo 

exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a 

aposentadoria, observadas as seguintes condições: 
a) sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e 

cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher; 
b) sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. (grifou-se) 
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Sem entrar no mérito da remuneração do servidor público federal após a sua 

aposentadoria, é patente que as regras para habilitação à aposentadoria no RPPS e no RGPS 

são bastante similares. A similitude entre os regimes é, inclusive, desejada pelo legislador. 

Como exemplo, cita-se o art. 5º da Lei nº 9717/98, que afirma que os regimes próprios não 

poderão, salvo disposição constitucional contrária, conceder benefícios distintos aos previstos 

no RGPS. Além disso, a própria CF/88 recomenda, no §12 de seu art. 40, que o regime de 

previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo deverá observar, no que couber, 

os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Assim, no que tange 

às regras para determinação da aposentadoria dos servidores públicos civis na esfera federal, 

não se verifica uma discrepância que sugerisse excesso de proteção do Estado ao 

funcionalismo público. 

  

3.3 A Inatividade do Militar das Forças Armadas 

 

Embora o militar das Forças Armadas também seja um servidor público, a ele são 

impostas regras diferenciadas, disciplinadas em linhas gerais no Estatuto dos Militares e 

Regulamentos específicos para cada Força Armada. Dentre outros assuntos, o referido 

Estatuto também se debruça sobre as hipóteses previstas para a transferência do militar para a 

inatividade, como pode se observar em seu art. 94, transcrito a seguir in verbis: 

 

Art. 94. A exclusão do serviço ativo das Forças Armadas e o consequente 

desligamento da organização a que estiver vinculado o militar decorrem dos 

seguintes motivos: 
I - transferência para a reserva remunerada; 

II – reforma; 
III – demissão; 

IV - perda de posto e patente; 

V – licenciamento; 

VI - anulação de incorporação; 

VII - desincorporação; 

VIII - a bem da disciplina; 

IX - deserção; 

X - falecimento; e 

XI - extravio. (grifou-se) 

 

A despeito das diversas situações que ensejariam a exclusão do serviço ativo, o 

presente trabalho pretende abordar os aspectos relativos aos incisos I e II, correspondentes à 

transferência para reserva remunerada e a reforma, respectivamente, por se tratarem das 

hipóteses análogas à aposentadoria para os demais trabalhadores públicos e privados. 

Cumpre ainda realizar a diferenciação entre Reserva Remunerada e Reforma. 

Apesar de ambos os institutos corresponderem à transferência do militar do serviço ativo à 
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inatividade, existe uma diferença elementar entre os dois: enquanto os militares reformados 

são os que realmente podem se considerar aposentados, tendo cumprido com suas obrigações 

junto ao Serviço Militar e sem hipóteses de retorno ao serviço ativo, os militares da reserva 

remunerada podem retornar ao serviço ativo mediante convocação ou mobilização, conforme 

o art. 3º, § 1º, alínea b, inciso I, do Estatuto dos Militares, nos moldes da Lei nº 4.375/64 (Lei 

do Serviço Militar) e seu Regulamento. Neste contexto, leciona Kayat (2010, p.154): 

 

Reforma é a situação em que o militar passa definitivamente à inatividade, na 

maioria das vezes por idade, doença ou acidente. Em regra, não é possível o retorno 

ao serviço ativo, como se dá na reserva. Na reserva, como iremos ver mais adiante, 

permanece o vínculo com as atividades militares, eis que o militar da reserva pode 

ser convocado a retornar ao serviço ativo. 

 

Assim, os militares da reserva remunerada não podem ser considerados 

aposentados, mas como se estivessem em gozo de uma espécie de licença especial, cuja 

suspensão estaria condicionada à manutenção da paz e da ordem e que se encerraria quando o 

militar atingisse os requisitos para ser reformado. 

 

3.3.1 Transferência para a reserva remunerada 

 

Conforme disciplina o art. 96 do Estatuto dos Militares, o militar poderá ser 

transferido para a reserva remunerada a pedido ou ex officio. É importante frisar: em hipóteses 

de guerra, estado de sítio, estado de emergência ou em caso de necessidade de mobilização do 

efetivo da reserva, há a previsão de suspensão do direito acima, a critério da Administração, 

mesmo que satisfeitos os requisitos necessários, oportunamente dissecados a seguir. 

Na hipótese da transferência para a reserva a pedido, é necessário que cumpra o 

militar, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço. A exemplo do que ocorre no RGPS e nos 

RPPS, o tempo de contribuição em outros regimes poderá ser contabilizado para fins de 

contagem do tempo de serviço para a reserva remunerada, desde que para isso o militar 

averbe o tempo de contribuição anterior junto aos setores de gerenciamento de pessoal de sua 

unidade. É computado ainda como tempo de serviço o período passado nas escolas de 

formação, entre 06 (seis) e 48 (trezentos e sessenta) meses para os oficiais e 06 (seis) a 24 

(vinte e quatro) meses para sargentos. É importante ainda destacar que há uma vedação 

expressa para a concessão da transferência para a reserva remunerada, a pedido, aos militares 

que respondam inquérito ou processo de qualquer jurisdição ou ainda que estejam cumprindo 

pena de qualquer natureza. 



40 

No tocante à transferência para a reserva remunerada ex officio, são diversas as 

hipóteses apresentadas no art. 98 do Estatuto dos Militares. A mais comum, referente ao 

inciso I do art 98, se materializa quando o militar atinge uma idade-limite para permanência 

no posto ou graduação. Cumpre destacar que, para oficiais, há uma variação do limite de 

idade de acordo com o quadro a que pertence. Assim, a tabela a seguir oferece um resumo das 

idades-limite e sua relação com os postos e quadros dos militares: 

 

Tabela 4. As idades-limite ensejadoras de transferência ex officio para a reserva 

remunerada 

POSTO QUADROS 
IDADE 

(ANOS) 

Almirante-de-Esquadra, 

General-de-Exército e Tenente-

Brigadeiro 

Quaisquer 66 

Vice-Almirante, General-de-

Divisão e Major-Brigadeiro 
Quaisquer 64 

Contra-Almirante, General-de-

Brigada e Brigadeiro 
Quaisquer 62 

Capitão-de-Mar-e-Guerra e 

Coronel 
a) Marinha, para os Oficiais do Quadro de Cirurgiões-Dentistas 

(CD) e do Quadro de Apoio à Saúde (S), componentes do Corpo 

de Saúde da Marinha e do Quadro Técnico (T), do Quadro 

Auxiliar da Armada (AA) e do Quadro Auxiliar de Fuzileiros 

Navais (AFN), componentes do Corpo Auxiliar da Marinha; 

 

b) Exército, para os Oficiais do Quadro Complementar de 

Oficiais (QCO), do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), do 

Quadro de Oficiais Médicos (QOM), do Quadro de Oficiais 

Farmacêuticos (QOF), e do Quadro de Oficiais Dentistas (QOD); 

 

c) Aeronáutica, para os Oficiais do Quadro de Oficiais Médicos 

(QOMed), do Quadro de Oficiais Farmacêuticos (QOFarm), do 

Quadro de Oficiais Dentistas (QODent), do Quadro de Oficiais de 

Infantaria da Aeronáutica (QOInf), dos Quadros de Oficiais 

Especialistas em Aviões (QOEAv), em Comunicações 

(QOECom), em Armamento (QOEArm), em Fotografia 

(QOEFot), em Meteorologia (QOEMet), em Controle de Tráfego 

Aéreo (QOECTA), em Suprimento Técnico (QOESup) e do 

Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (QOEA). 

62 

Capitão-de-Fragata e Tenente-

Coronel 
60 

Capitão-de-Corveta e Major 58 

Capitão-Tenente e Capitão 56 

Primeiro-Tenente 56 

Segundo-Tenente 56 

Capitão-de-Mar-e-Guerra e 

Coronel 
Demais quadros 59 

Capitão-de-Fragata e Tenente-

Coronel 
Demais quadros 56 

Capitão-de-Corveta e Major Demais quadros 52 

Capitão-Tenente ou Capitão e 

Oficiais Subalternos 
Demais quadros 48 

Suboficial e Subtenente Quaisquer 54 

Primeiro-Sargento e Taifeiro-

Mor 
Quaisquer 52 
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Segundo-Sargento e Taifeiro-

de-Primeira-Classe 
Quaisquer 50 

Terceiro-Sargento Quaisquer 49 

Cabo e Taifeiro-de-Segunda-

Classe 
Quaisquer 48 

Marinheiro, Soldado e Soldado-

de-Primeira-Classe 
Quaisquer 44 

Fonte: Tabela elaborada pelo autor. 

 

É interessante destacar que para os oficiais dos quadros de apoio e da saúde há 

uma tolerância maior no que se refere à idade. A explicação é simples: para o ingresso nos 

quadros acima citados, é necessário que o militar satisfaça requisitos profissionais que 

dificilmente seriam alcançados em tenra idade. Utilizando a Força Aérea como exemplo, 

enquanto os quadros da saúde requerem, no mínimo, diploma de graduação e/ou comprovação 

de especialidade, estão abrangidos também os quadros destinados aos sargentos que, após a 

realização de cursos de especialização na carreira e aprovação em concurso entre seus pares, 

serão alçados ao oficialato. Assim, é coerente que estes militares tenham condições de 

permanecer por mais tempo no serviço ativo, evitando que a maioria seja forçosamente 

transferido para a reserva remunerada antes de completar o interstício de 30 (trinta) anos e, 

em consequência, contribuam por mais tempo com sua expertise. 

Os incisos seguintes do art. 98 do Estatuto dos Militares enumeram as outras 

hipóteses de transferência ex officio para a reserva remunerada, quais sejam: a) completar 04 

(quatro) anos no último posto do generalato de seu quadro (inciso II); b) completar 12 (doze), 

08 (oito) ou 04 (quatro) anos de tempo de serviço como Oficial-General, a depender dos 

postos que o quadro alcança (inciso III); c) completar o oficial mais de 05 (cinco) anos no 

ultimo posto da hierarquia de seu quadro, ressalvada a hipótese do Capitão-de-Mar-e-Guerra 

ou Coronel que completou o curso exigido para o generalato, onde se aumenta a tolerância 

pem mais 04 (quatro) anos (inciso IV); d) for o militar atingido pela quota compulsória, 

destinada a renovar os quadros e permitir a ascensão profissional dos militares de postos 

inferiores, englobando sempre militares com, no mínimo, 20 (vinte) anos de efetivo serviço e 

priorizando sempre aqueles com mais idade e tempo de serviço (incisos V e VI c/c arts. 99 a 

103); e) não integrar o oficial a Lista de Escolha destinada a selecionar os oficiais-generais, 

sendo preterido por oficiais de turmas posteriores à sua (incisos VII a X); f) ingressar o oficial 

no Magistério Militar, quando assim determinar a legislação específica (inciso XI); g) 

ultrapassar 02 (dois) anos, contínuos ou não, em licença para tratar de interesse particular ou 

02 (dois) anos contínuos em licença para tratamento de saúde de pessoa de sua família 

(incisos XII e XIII, respectivamente); h) ultrapassar 02 (dois) anos de afastamento, contínuos 

ou não, afastado das suas atribuições por ter passado a exercer cargo ou emprego público civil. 
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Tratando-se de oficial, a nomeação deverá se dar pelo Presidente da República ou mediante 

sua autorização quando a nomeação ou admissão for da alçada de qualquer outra autoridade 

federal, estadual ou municipal. No tocante às praças, mediante autorização do Comandante da 

Força Armada que integra (inciso XV c/c §3º, alíneas a e b); e i) ser o militar diplomado em 

cargo eletivo, desde que possua mais do que 05 (cinco) anos de efetivo serviço (inciso XVI 

c/c art. 52, alínea b). 

De forma geral, observa-se que o instituto da transferência para a reserva 

remunerada possui a função precípua de garantir que o efetivo ativo das Forças Armadas 

esteja comprometido com a missão, mantendo em suas fileiras os militares com idade em que 

se pressupõe maior vigor físico e mental (incisos I e II), permitindo a renovação dos quadros e, 

assim, estimulando os militares mais modernos com a possibilidade de alcançarem posições 

de maior prestígio (incisos III a X) e evitando que o desempenho de outras atividades ou 

situações da vida particular desviem o foco de seu trabalho (incisos XI a XVI). Trata-se, além 

de um reconhecimento à dedicação e ao trabalho desde tenra idade, de uma forma de 

resguardar o interesse da nação em uma Força Armada vigorosa, motivada, preparada e 

operacional. 

 

3.3.2 Reforma de Militares 

  

O militar reformado corresponde ao que seria o servidor aposentado, embora com 

a ressalva da submissão do militar ao seu Estatuto e Regulamentos disciplinares, conforme 

abordado anteriormente. 

Sobre o instituto da Reforma versam os arts. 104 a 114 do Estatuto dos Militares, 

pontuando as condições que o militar precisa satisfazer para, enfim, estar livre da 

possibilidade de retornar ao serviço ativo em caso de perturbações à ordem à paz. 

A primeira hipótese para a reforma é a modalidade a pedido, constante do inciso I 

do art. 104 c/c art. 105, ambos da Lei nº 6880/80. Esta modalidade se destina exclusivamente 

aos militares membros do Magistério Militar, cujos membros, militares ou civis, são 

selecionados para ministrar aulas nas escolas de formação e aperfeiçoamento das três Forças. 

A respeito desta modalidade, transcrevemos o que afirma Kayat (2010, p.154) sobre esta 

hipótese de reforma: 

 

A reforma a pedido não guarda grande interesse prático, tendo em vista que, nos 

termos do artigo 105 do Estatuto, o universo de incidência é bem restrito: somente 

pode ser concedida aos membros do magistério militar, e se assim dispuser a 

legislação específica de cada força. E, para fazer jus ao benefício, este militar 
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deverá contar com 30 anos de serviço – dos quais 10, no mínimo, no magistério 

militar. (grifou-se) 

 

Trata-se, em certa medida, de um tratamento análogo aquele dado aos professores 

nos demais regimes previdenciários, algo perfeitamente justificável enquanto contraprestação 

à profissão mais importante e mais desvalorizada em face da sua importância na formação dos 

cidadãos. Assim, ao membro do Magistério Militar é possibilitado que, satisfeito o interstício 

de 30 anos de serviço ativo, sendo 10 (dez) destes no exercício da função de professor nas 

escolas de formação, seja transferido para a inatividade na condição de reformado caso assim 

requeira, se eximindo da obrigação de retornar ao serviço ativo nas situações previamente 

abordadas. 

Todas as outras hipóteses de reforma dos militares se dão por interesse da 

administração, elencadas no art. 106, incisos I a VI, do Estatuto. 

Inicialmente destacamos a mais simples de compreender, que é a reforma ex 

officio por atingir a idade-limite de permanência na reserva para cada círculo hierárquico, 

previstas nas alíneas a, b, c e d do inciso I. Para a materialização do direito, basta o militar 

cumprir o critério objetivo da idade: para Oficiais-Generais, a idade é de 68 (sessenta e oito) 

anos; para Oficiais-Superiores, 64 (sessenta e quatro) anos; para Capitães-Tenentes, Capitães 

e Oficiais Subalternos, atinge-se o limite aos 60 (sessenta) anos; e, finalmente, para as Praças 

a idade-limite é de 56 (cinquenta e seis) anos. 

Aos oficiais são impostos os cargos de chefia e liderança. Logo, não há nenhuma 

discrepância em admitir uma pessoa de idade mais avançada em funções mais estratégicas e 

sem maiores desgastes físicos. Assim, permite-se que os oficiais permaneçam disponíveis por 

mais tempo na reserva. Notemos ainda que a idade de transferência para a reserva remunerada 

também é maior para os oficiais, conforme abordado nos tópicos anteriores, corroborando 

assim o entendimento aqui defendido. Já no tocante às Praças, tratam-se de elementos de 

execução, responsáveis pelo elo entre a tropa e comando. Pela natureza das  funções exercidas 

durante a carreira, há um desgaste físico maior para os militares deste círculo hierárquico, o 

que se nota nas idades-limite de transferência para a reserva remunerada e para reforma. 

A segunda hipótese abrange as situações de reforma por incapacidade, definitiva 

ou temporária com afastamento por mais de 02 (dois) anos (incisos II e III, respectivamente, 

do art. 106), análoga à aposentadoria por invalidez nos demais regimes previdenciários. 

Ressalte-se que a incapacidade deverá ser atestada pelas Juntas Superiores de Saúde de cada 

Força, formadas por profissionais da saúde de múltiplas especialidades e responsáveis pela 

deliberação dos casos em comento. Antes de abordarmos as hipóteses ensejadoras de 
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incapacidade, é importante um posicionamento sobre a questão da incapacidade temporária. 

Neste ponto, concordamos com o que afirma Kayat (2010, p.160), ao escrever que: 

 

(...)a lei deve ser corretamente interpretada: em qualquer dos dois casos de reforma 

de ofício por incapacidade (II – incapacidade definitiva; III – incapacidade 

temporária, agregação), a incapacidade dada pelos artigos 108 e 109 deverá ser 

exigida, até mesmo em homenagem ao princípio constitucional da isonomia. Caso 

contrário, o agregado, bastando-lhe a incapacidade temporária, terá um tratamento 

mais benéfico do que o incapaz definitivamente do artigo 106, II.  

 

Ora, se qualquer incapacidade temporária ensejasse a reforma do militar, incorrer-

se-ia no absurdo de uma artrite especialmente grave e recidivante, com indicação cirúrgica e 

necessidade de repouso absoluto, por exemplo, ser condição de transferência do militar com 

05 (cinco) anos de serviço para a inatividade. Abrir-se-ia a possibilidade de uma ―fábrica de 

reformados‖, extremamente onerosa aos cofres públicos. 

As hipóteses ensejadoras de incapacidade estão elencadas no art. 108 do Estatuto, 

transcrito a seguir: 

Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: 

I - ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem pública; 

II - enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da ordem pública, ou 

enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas situações; 

III - acidente em serviço; 

IV - doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, com relação de 

causa e efeito a condições inerentes ao serviço; 

V - tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, 

cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de 

Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras 

moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada; e 

VI - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito 

com o serviço. 

 

Por força do art. 109, os militares enquadrados nas condições dos incisos I a V do 

art. 108 poderão ser reformados com qualquer tempo de serviço. 

Para as situações dos incisos I e II do art. 108, o militar será automaticamente 

reformado com proventos condizentes ao posto imediatamente superior ao que se encontrava 

no momento da situação ensejadora da reforma, conforme versa o caput do art. 110. Trazendo 

um exemplo atual para a discussão, na hipótese do militar empregado na Intervenção Federal 

no Estado do Rio de Janeiro ser ferido ou contrair uma enfermidade durante as operações de 

Garantia da Lei e da Ordem, poderá ele, caso a moléstia cause incapacidade para o serviço, 

ser reformado. Trata-se de um reconhecimento do legislador ao militar que sacrificou sua 

saúde em nome do dever, preservando sua subsistência e a de seus dependentes. 

Tratamento similar a este será empregado nas condições dos incisos III a V, 

embora com a ressalva de que o militar deva ser considerado inválido, ou seja, considerado 

absolutamente impossibilitado de executar qualquer trabalho, conforme o §1º do art. 110. 
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Caso não haja essa impossibilidade, o militar será reformado, mas percebendo remuneração 

do posto que ocupava anteriormente. Neste ponto é importante destacar que, com o advento 

das políticas nacionais de inclusão das pessoas portadores de deficiência, a alegação de 

invalidez precisa ser especialmente forte e impactante, posto que a legislação hodierna prevê a 

reserva de vagas destinadas a portadores de deficiência tanto na esfera pública quanto na 

privada. Assim, muito embora algumas moléstias sejam passíveis de incapacitar o militar para 

o exercício de sua função enquanto profissional das armas, casos em que seria justificável a 

sua reforma, as situações precisam ser estudadas individualmente para conferir se de fato 

aquele servidor não poderia ser aproveitado em outras atividades adaptáveis à condição do 

militar. 

Finalmente, existem hipóteses de reforma com caráter sancionatório (incisos IV a 

VI), com decréscimo salarial em virtude da natureza punitiva da transferência à inatividade 

Na hipótese do inciso IV, em que o militar é condenado à pena de reforma, presente no art. 55 

e detalhada no art. 65, ambos do Código Penal Militar, por sentença transitada em julgado, o 

militar será transferido para a inatividade, não podendo perceber mais de um vinte e cinco 

avos do soldo, por ano de serviço, nem receber importância superior à do soldo. Nos incisos V 

e IV, há a possibilidade de reforma-sanção para oficiais e praças, respectivamente, como fruto 

de processo administrativo. Para o caso dos oficiais, estes precisam ser condenados a tal pena 

em Conselho de Justificação, disciplinado no art. 48 do Estatuto, cuja instância final e única é 

o Superior Tribunal Militar. Em se tratando das praças, o procedimento administrativo cabível 

é o Conselho de Disciplina, regido pelo Decreto n° 71.500/72, em que a decisão pela reforma 

caberá ao Comandante da Força ou autoridade competente. Em ambos os casos, o militar será 

reformado no grau hierárquico que se encontrava na ativa, mas com proventos proporcionais 

ao tempo de serviço. 
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4. A APOSENTADORIA E A REFORMA DA PREVIDÊNCIA 

 

Tratou-se das regras para aposentadoria dos servidores públicos estatutários, 

sujeitos a um Regime Próprio de Previdência Social, e demais funcionários públicos e 

trabalhadores privados, amparados pelo Regime Geral de Previdência. Abordou-se ainda os 

aspectos pertinentes à transferência para a inatividade dos militares das Forças Armadas, 

traçando uma linha divisória entre a Reserva e a Reforma que permitiu identificar as 

peculiaridades do que se chama comumente de ―aposentadoria dos militares‖. 

Tal estudo se fez necessário para que se possa abordar as mudanças propostas pela 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 287/2016, de autoria do então Ministro da 

Fazenda, Henrique de Campos Meirelles, e a Proposta nº 006/2019, apresentada pelo atual 

Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes. Apesar da atual proposta ser defendida 

amplamente pela atual gestão do Governo Federal, muito tem se falado sobre a manutenção 

do texto da PEC anterior com a inserção de alguns elementos, visando aproveitar as 

discussões já travadas e tentativa de acelerar a aprovação da Reforma da Previdência. 

A despeito de ambas as PEC tratarem de outros pontos controversos que poderiam 

ser alvo de estudo, como as alterações nas regras para os Benefícios de Prestação Continuada, 

dar-se-á especial atenção às regras para concessão de aposentadorias sem abordar o viés 

pecuniário ou as regras de transição, pontuando as principais alterações e realizando uma 

abordagem crítica sobre os reflexos das mudanças sobre a carreira dos militares. 

 

4.1. A aposentadoria sob a ótica da PEC nº 287/2016 

 

A PEC nº 287/2016 trouxe, em seu conteúdo, diversas mudanças a fim de sanar o 

déficit na Previdência, apontado pelo atual governo e seus sucessores como um dos grandes 

desafios para o futuro próximo e um divisor de águas para o crescimento econômico. Dentre 

estas, muito destaque tem sido dado às alterações nas regras de aposentadoria de servidores 

públicos e trabalhadores privados 

Ao tratar dos servidores públicos, a referida PEC propõe alterar os arts. 37 e 40 da 

CF/88. Especificamente no que se trata das regras de aposentadoria, destacamos do texto da 

Proposta os pontos a seguir: 

 

Art. 40. 

(...) 

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo 

serão aposentados: 
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I – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, 

quando insuscetível de readaptação; 

II – compulsoriamente, aos setenta e cinco anos de idade; ou 

III – voluntariamente, aos sessenta e cinco anos de idade e vinte e cinco anos de 

contribuição, desde que cumprido o tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício 

no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. 

(...) 

§ 22. Sempre que verificado o incremento mínimo de 1 (um) ano inteiro na média 

nacional única correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira 

aos sessenta e cinco anos, para ambos os sexos, em comparação à média apurada no 

ano de promulgação desta Emenda, as idades previstas nos incisos II e III do § 1
o
 

serão majoradas em números inteiros, nos termos fixados para o regime geral de 

previdência social. 

 

Neste mesmo diapasão, a PEC apresenta mudanças similares no art. 201, que trata 

da Previdência Social. Especificamente sobre a aposentação dos trabalhadores segurados pelo 

RGPS, destacam-se as seguintes mudanças: 

 

Art. 201. 

(...) 

§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social àqueles 

que tiverem completado sessenta e cinco anos de idade e vinte e cinco anos de 

contribuição, para ambos os sexos. 

(...) 

§ 15. Sempre que verificado o incremento mínimo de um ano inteiro na média 

nacional única correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira 

aos sessenta e cinco anos, para ambos os sexos, em comparação à média apurada no 

ano de promulgação desta Emenda, nos termos da lei, a idade prevista no § 7o será 

majorada em números inteiros. 

 

A primeira grande mudança que se pode observar é a ausência de um tratamento 

diferenciado entre os gêneros. Se inicialmente a mulher adquiria o direito à aposentação 5 

(cinco) anos antes do homem, a PEC nº 287/2016 sepulta com essa distinção. Cumpre 

destacar que tal divergência se devia a múltiplos fatores, dentre os quais citamos a 

acumulação das responsabilidades laborais com as atividades domésticas por parte da mulher 

e a menor proteção social de seus vínculos empregatícios em relação aos homens. Com a 

releitura do papel da mulher na sociedade, há a tendência de que esses fatores deixem de ser 

relevantes para motivar um tratamento diferenciado no tocante à aposentadoria. Neste 

contexto, transcreve-se a explicação contida na PEC nº 287/2016 acerca do tema: 

 

Ocorre que, ao longo dos anos, a mulher vem conquistando espaço importante na 

sociedade, ocupando postos de trabalho antes destinados apenas aos homens. 

Hoje, a inserção da mulher no mercado de trabalho, ainda que permaneça desigual, é 

expressiva e com forte tendência de estar no mesmo patamar do homem em um 

futuro próximo (...). Os novos rearranjos familiares, com poucos filhos ou sem 

filhos, estão permitindo que a mulher se dedique mais ao mercado de trabalho, 

melhorando a sua estrutura salarial. Ainda de acordo com a PNAD, o rendimento da 

mulher, que chegou a representar apenas 66% do rendimento dos homens em 1995, 

aumentou ao longo dos anos, alcançando 81% do rendimento dos homens em 2014 

(...). Em outros termos, a razão de rendimento entre as mulheres de 14 a 23 anos em 
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relação aos homens é de 99%, indicando que, no futuro, a diferença de 

rendimento entre os gêneros deverá continuar sendo reduzida substancialmente. 

Embora ainda se identifique diferença de tratamento da mulher no mercado de 

trabalho brasileiro, é importante considerar a mudança acelerada e gradativa dessa 

realidade. Em relação aos afazeres domésticos, por exemplo, existe evidência de 

que a melhora da oferta educacional na primeira infância contribuiu para a 

redução do número de mulheres que apenas cuidam das tarefas domésticas (...). 

Outra justificativa para o diferencial de idade em favor das mulheres era a baixa 

proteção social de seus vínculos trabalhistas. Observa-se, porém, que a cobertura 

previdenciária das mulheres entre 16 e 59 anos aumentou substancialmente nas 

últimas décadas, saltando de 60,8% em 1995 - quando para os homens era de 

67,0%, - para 72,6% em 2014, igualando-se, pela primeira vez na série histórica, aos 

homens. (grifou-se) 

 

Com a devida vênia, este autor é de entendimento favorável ao tratamento similar 

como regra, desde que acompanhado pela manutenção das políticas de estímulo à igualdade 

de gênero, que têm colaborado sobremaneira com a garantia dos direitos das mulheres e 

estimulado uma constante e benéfica quebra de paradigmas no pensamento coletivo acerca do 

papel das cidadãs no seio da sociedade. É o Princípio da Igualdade (Art. 5º, caput, c/c Art. 5º, 

inciso I, ambos da CF/88) materializado em uma das suas concepções mais puras. 

Outra importante alteração nas regras para aposentadoria foi o estabelecimento de 

uma idade mínima de 65 (sessenta e cinco) anos para aposentadoria, comum aos RGPS e 

RPPS. Se para os servidores públicos esta idade já representava o ponto inicial para pleitear o 

direito à aposentação, esta alteração acaba por extinguir a aposentadoria por tempo de 

contribuição do RGPS. A seguir, destacam-se as motivações apresentadas pelo texto da 

Proposta para a referida alteração: 

 

Além da necessidade de adequação dos requisitos para a aposentadoria por 

força da mudança das características demográficas do Brasil (...) esta elevação 

também tem como objetivo a convergência dos critérios previdenciários 

brasileiros para os padrões internacionais, sobretudo, em comparação com 

países que já experimentaram a transição demográfica em sua plenitude. É 

relevante destacar que a legislação previdenciária brasileira previa idade mínima de 

55 anos para a aposentadoria por tempo de serviço, até sua supressão pela Lei 

4.130/62. (…) Considerando a experiência internacional, o Brasil se enquadra 

entre os países que possuem as mais baixas idades médias de aposentadoria. A 

título de ilustração, atualmente a idade média de aposentadoria para homens no 

Brasil é de 59,4 anos enquanto a média nos países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE é de 64,6 anos. (...). A 

legislação do RGPS prevê ainda hoje a aposentadoria exclusivamente por tempo de 

contribuição, sem exigência de idade mínima. Segundo dados da Associação 

Internacional de Seguridade Social (AISS), existem apenas outros 12 países 

(Equador, Iraque, Irã, Síria, Arábia Saudita, Iêmen, Argélia, Itália, Egito, Bahrein, 

Hungria e Sérvia) que possuem ou possuíram benefício similar à aposentadoria 

por tempo de contribuição. Esta aposentadoria contribui para que a idade média 

de aposentadoria no Brasil seja baixa quando comparada ao padrão internacional 

(...). Um dos argumentos para a manutenção da aposentadoria por tempo de 

contribuição é o de que alguns trabalhadores ingressam no mercado de trabalho 

muito jovens e que, portanto, contribuem por mais tempo, expostos a maior desgaste 

pela atividade laboral, devendo ser compensados por isso. Esse argumento, contudo, 

deve ser relativizado, pois a experiência brasileira vem demonstrando que os 

trabalhadores que conseguem atingir 35 anos de contribuição mais cedo são 
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justamente aqueles que são mais qualificados e ocupam posições com maior 

remuneração e melhores condições de trabalho, possuindo maior estabilidade ao 

longo de sua vida laboral. (grifou-se) 

 

Conforme se apreende do texto, o tempo de contribuição servirá, no RGPS, não 

mais como critério exclusivo de aquisição do direito à aposentação, mas como elemento para 

o cálculo do benefício pecuniário, a exemplo do que se passa com os RPPS. Para ambos os 

regimes, o tempo mínimo de contribuição necessário será de 25 (vinte e cinco) anos. Cumpre-

nos discordar da justificativa apresentada para esta alteração. A dita ―experiência brasileira‖ 

não vem acompanhada de qualquer dado fidedigno que sustente a alteração. Ao invés da 

simples exclusão da regra de aposentadoria por tempo de contribuição, seria mais interessante 

o investimento em políticas visando redução da informalidade, que representa, na ótica deste 

autor, o verdadeiro vilão da aposentadoria por tempo de contribuição. Com a redução da 

informalidade, que, segundo dados recentes, alcança 37,3 milhões de trabalhadores (IBGE, 

2018), seria possível um diagnóstico mais acurado quanto a suposta ―experiência brasileira‖ 

aludida pelo Sr. Henrique Meirelles. 

Outro ponto importante a ser discutido é a regra de majoração da idade mínima 

para aposentadoria, prevista na Reforma da Previdência para o RGPS e os RPPS. De acordo 

com a nova regra, a cada ano inteiro que for acrescido na expectativa de vida média do 

brasileiro, será aumentada em um ano a idade mínima para aposentadoria. A despeito da justa 

preocupação com a saúde das contas públicas e a tentativa de evitar que o país se torne um 

―país de aposentados‖, tal medida possui um aspecto esquizofrênico, alheio à essência que 

permeia a ideia da aposentação. Vincular constitucionalmente a majoração da idade mínima 

ao aumento da expectativa de vida do cidadão indica um Estado predatório que, incapaz de 

gerar riqueza e usar saídas criativas para superar o envelhecimento da população (como, por 

exemplo, a ideia da previdência no modelo de capitalização), persegue o trabalhador com o 

pires na mão até seus últimos anos de vida. 

Finalmente, é importante destacar a alteração nas aposentadorias especiais. A 

Reforma proposta na PEC nº 287/2016 extingue as aposentadorias especiais para professores 

dos ensinos infantil, fundamental e médio, bem como a de atividades consideradas de risco, 

como os policiais. A proposta mantém as aposentadorias para os segurados com deficiência 

(nos moldes da Lei Complementar nº 142, de 2013) e para aqueles cujas atividades sejam 

exercidas sob condições insalubres que efetivamente prejudiquem a saúde. Nestes casos, a 

redução será de, no máximo, 10 anos de idade e 5 anos de tempo de contribuição. Transcreve-

se, a seguir, a justificativa para as alterações apresentadas na proposta: 
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Em relação aos servidores da carreira de magistério, é relevante destacar que a 

aposentadoria antecipada dos professores afeta de forma mais significativa os RPPS 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios, nos quais a carreira do magistério 

representa, em média, entre 20% e 30% do quadro de pessoal total, dos quais entre 

80% e 90% são mulheres. 

Em relação às aposentadorias especiais, a flexibilização das regras gerou situações 

de desigualdade entre os trabalhadores, além da diminuição de receitas (menor 

período contributivo) e aumento de despesas (antecipação e maior período de 

pagamento de benefícios). Cabe mencionar que em muitos Estados e            

Municípios a aposentadoria especial (magistério, policiais e outras) já é a regra, e 

não mais a exceção. Desse modo, medidas que elevem o tempo de contribuição para 

estes servidores públicos se fazem necessárias para dar sustentabilidade aos planos 

previdenciários e, ao mesmo tempo, garantir a execução de outras políticas públicas 

de responsabilidade dos Estados e Municípios. 

Também será extinta a aposentadoria especial do professor vinculado ao RGPS, 

proposta coerente com a mencionada aproximação dos regimes.(…). 

 

 

No entendimento deste autor, trata-se da pior inovação apresentada pela PEC nº 

287/2016, denotando grande falta de sensibilidade do Poder Público com a realidade 

enfrentada pelos trabalhadores que se enquadram nas categorias afetadas. Conforme dito 

anteriormente, é pertinente e perfeitamente salutar que o Governo Federal procure medidas 

para sanear as contas públicas, mas o povo, titular do poder em qualquer estado democrático, 

não deve ter seus direitos vilipendiados em nome da austeridade. Sem pormenorizar cada 

categoria, a fim de evitar a prolixidade, tomemos como exemplo os professores. Além de 

pertencerem a uma categoria remunerada, com exceções, aquém da importância de seu ofício, 

trata-se de uma ocupação extremamente extenuante, principalmente quando nos referimos 

àqueles que lecionam para os mais jovens. Além do constante desgaste vocal, a atividade 

demanda vivacidade e entusiasmo para prender a atenção dos infantes, bem como constante 

atualização. Um tratamento diferenciado na aposentadoria dos professores permite a 

oxigenação dos profissionais que labutam na sala de aula e representaria um reconhecimento 

ao esforço daqueles que constroem, junto da família, os cidadãos que nos tornamos. Cumpre 

ainda destacar que durante as discussões para a aprovação da PEC, a pressão das categorias 

motivou um indicativo para a manutenção da aposentadoria especial para os policiais e 

agentes de segurança, atenuando de certa forma o retrocesso apresentado no corpo da 

proposta. 

 

4.2. A aposentadoria sob a ótica da PEC nº 06/2019 

 

Antes de iniciar a abordagem sobre as regras de aposentadoria contidas na PEC nº 

06/2019, é fundamental destacar que esta medida representa o carro-chefe do pacote de ações 

do Ministério da Economia na tentativa de, em linhas gerais, proporcionar um novo cenário 

fiscal para o Brasil, de modo a tornar o país atrativo para o investidor externo e, assim, 
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reaquecer a economia. Analisando a atual proposta sem um viés ideológico e/ou partidário, é 

nítido que ela representa uma filosofia de austeridade, notada basicamente pela economia 

estimada em aproximadamente 1 trilhão de reais em 10 (dez) anos. 

Assim, além de mudanças nas regras de aposentadoria de trabalhadores privados e 

servidores públicos, apresentou diversas inovações, como por exemplo as relativas às regras 

para cálculo dos valores percebidos na inatividade, às alíquotas pagas pelo trabalhador, aos 

valores e regras para percepção dos Benefícios de Prestação Continuada e mudanças nas 

regras e valores de Pensões. O governo propõe ainda, caso aprovada a PEC que trata da 

Reforma da Previdência, a migração para um Sistema de Capitalização, que demandaria uma 

mudança de mentalidade do trabalhador para que funcione propriamente. 

Inicialmente, observa-se que a principal mudança apresentada na PEC é uma 

tentativa de ―desconstitucionalizar‖ regras relativas aos critérios de elegibilidade, rol de 

beneficiários, dentre outros, permitindo que os próximos governos tenham condições de 

alterar as regras por Lei Complementar, cujo rito para aprovação, nos moldes do art. 69 da 

CF/88, é bem mais simples que aquele reservado às Emendas Constitucionais. Segue abaixo a 

justificativa apresentada na referida PEC para a manobra supracitada: 

 

2. Esta proposta de emenda constitucional demonstra ser desnecessária a definição 

de regras de elegibilidade na carta magna, aprimorando a estrutura legal 

constitucional, adotando a forma sintética semelhante às Constituições da maioria 

dos países e, por exemplo, os Estados Unidos. 

 

3. Nessa propositura de alteração dos artigos aqui ora definidos, estão entre o rol dos 

escolhidos os regramentos constitucionais de financiamento e pagamento de 

benefícios relacionados com previdência e assistência social, seja do Regime Geral 

ou dos Regimes Próprios, inseridos na Constituição de 1988, mas como pode ser 

visto ao longo dos anos, sofreram alterações diversas desde sua promulgação, como 

podem ser analisados nas Emendas constitucionais nº 18, 20, 41, 45, 47 e 70. O 

número de Emendas Constitucionais impostas em 30 anos da carta magna, 

demonstra que a cada 6 anos um normativo foi alterado, mas que até hoje ainda a 

sociedade convive com os problemas relacionados a previdência e assistência social. 
 

 Em seguida, seguem transcritas as inovações da PEC nº 06/2019 para os art. 40 e 

201 da CF/88, especificamente sobre a desconstitucionalização dos critérios de elegibilidade: 

 

Art. 40 (…) 

§ 1º Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal disporá sobre 

as normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade 

previdenciária na gestão dos regimes próprios de previdência social de que trata 

este artigo, contemplará modelo de apuração dos compromissos e seu financiamento, 

de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos, dos benefícios, da 

fiscalização pela União e do controle externo e social, e estabelecerá, dentre outros 

critérios e parâmetros: 

I - quanto aos benefícios previdenciários: (...) 

b) requisitos de elegibilidade para aposentadoria, que contemplará as idades, os 

tempos de contribuição, de serviço público, de cargo e de atividade 

específica(…). 
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Art. 201 (…) 

§ 1º Lei complementar de iniciativa do Poder Executivo federal disporá sobre 

os seguintes critérios e parâmetros do regime de que trata este artigo: (...) 

II - requisitos de elegibilidade para os benefícios, que contemplarão idade 

mínima, tempo de contribuição, carência e limites mínimo e máximo do valor 

dos benefícios. (grifou-se) 

 

Embora esta manobra tenha como defesa as hipóteses de que o atual modelo não 

foi capaz de solucionar a questão da previdência e, implicitamente, que a 

desconstitucionalização dos parâmetros acabe por dar mais flexibilidade ao governo para 

ajustar as regras e, consequentemente, permitir que o sistema permaneça superavitário, as 

críticas repousam justamente sobre esta flexibilidade, que traria insegurança jurídica e 

possibilitaria que a carga de um eventual ajuste fiscal fosse depositada exclusivamente nos 

ombros dos segurados dos Regimes de Previdência. 

Destaquem-se ainda as disposições que constam no Capítulo IV (DISPOSIÇÕES 

TRANSITÓRIAS RELACIONADAS AOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL; 

Recepção da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e disposições transitórias aplicáveis 

aos benefícios até a edição de lei complementar de que trata o § 1º do art. 40 da Constituição) 

do documento apresentado na Câmara dos Deputados: 

 

Art. 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aplicar 

imediatamente as disposições desta Emenda à Constituição aos seus regimes 

próprios de previdência social, ressalvada a adequação ao disposto nos § 14 e § 17 

do art. 40 da Constituição, que deverá ocorrer no prazo de dois anos, contado da data 

de promulgação desta Emenda à Constituição. 

Parágrafo único. No prazo de cento e oitenta dias, contado da data de 

promulgação desta Ementa à Constituição, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios deverão adequar a sua legislação ao disposto nesta Emenda à 

Constituição, sob pena de ficarem sujeitos à sanção estabelecida no inciso XIII 

caput do art. 167 da Constituição. (grifou-se) 

 

Tomando a devida cautela de não realizar uma análise acalorada e parcial da 

disposição, nota-se que a proposta que atualmente tramita no Congresso Nacional é ampla e 

abrangente, apresentando uma alternativa para sanear o suposto deficit não apenas na União, 

mas em todos os Entes Federativos. 

 

4.2.1 Mudanças nas regras de aposentadoria do RGPS 

 

Quanto às mudanças nas regras de aposentadoria, observa-se que, para os 

segurados do RGPS, serão adotadas as idades mínimas de 62 (sessenta e dois) e 65 (sessenta e 

cinco) anos para mulheres e homens, respectivamente, em associação a um período mínimo 

de 20 (vinte) anos de contribuição como regra geral, excluindo-se assim a modalidade de 
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aposentadoria por tempo de contribuição. Este servirá não mais como critério de aquisição do 

direito à aposentação, mas como elemento para o cálculo do benefício pecuniário. Trata-se de 

uma abordagem bem próxima da que foi apresentada pela PEC de 2016, com a diferença de 5 

anos a menos de tempo de contribuição e a diferença nas idades mínimas para homens e 

mulheres. 

Para os professores de nível médio e fundamental, a idade mínima será de 60 

(sessenta) anos para ambos os sexos, desde que comprovados 30 (trinta) anos de atividade 

exercidas exclusivamente em sala de aula. Em comparação ao que foi apresentado na proposta 

anterior, trata-se de um reconhecimento das dificuldades enfrentadas pela categoria no 

transcorrer da carreira, embora ainda tímido, conforme abordado brevemente no tópico 4.1. 

No tocante aos trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde, comprovados 15 

(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos de contribuição em atividades com efetiva 

exposição aos referidos agentes, os trabalhadores poderão pleitear a aposentadoria com as 

idades mínimas de 55 (cinquenta e cinco), 58 (cinquenta e oito) e 60 (sessenta) anos, 

respectivamente. Embora seja, em comparação à PEC nº 287/2016, um tratamento mais 

benéfico, a estipulação das idades parece arbitrária, sem dados que expliquem suas razões. 

Para estes casos, especificamente, a sugestão mais pertinente seria uma idade mínima baseada 

na média etária de ingresso nas atividades nocivas somada com o tempo de exposição. 

Cumpre-nos destacar que se tratam de nichos profissionais restritos, cujo impacto financeiro é 

potencialmente irrisório, embora este autor não possua os dados financeiros para sustentar a 

afirmação. Na dúvida, deve-se prezar pela saúde do cidadão. 

Finalmente, o ponto mais polêmico se refere à mudança nas regras para a 

aposentadoria rural. A despeito da PEC nº 287/2016 não ter apresentado nenhuma sugestão de 

mudança nas regras para os trabalhadores rurais, a PEC nº 06/2019 inovou ao igualar a idade 

mínima para homens e mulheres, 60 (sessenta) anos para ambos os casos, e majorar em 05 

(cinco) anos o tempo mínimo de contribuição. Curiosamente, não há no texto da Proposta 

nenhuma explicação sobre as alterações na aposentadoria rural, embora em certos momentos 

defenda que o sistema previdenciário vigente faz com que os mais pobres demorem mais a se 

aposentar e recebam menores benefícios. Assim, aumentar a idade e o tempo de contribuição 

para este caso específico representaria uma distorção dentro da linha de raciocínio da proposta, 

uma vez que os benefícios oriundos da aposentadoria rural visam proteger o homem e a 

mulher do campo da necessidade de desempenharem atividades braçais e mal remuneradas até 

a senilidade. 

Cumpre destacar que este ponto específico da aposentadoria rural, assim como os 

aspectos relativos aos Benefícios de Prestação Continuada, têm sido alvo de críticas até 
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mesmo dentro da base governista, indicando que dificilmente farão parte do texto que 

eventualmente for aprovado. 

 

4.2.2 Mudanças nas regras de aposentadoria dos RPPS 

 

Para os Regimes Próprios, observa-se que, como regra geral, as idades-mínimas 

propostas foram similares à regra do RGPS, qual seja 62 (sessenta e dois) e 65 (sessenta e 

cinco) anos para mulheres e homens, respectivamente. Além disso, a proposta alterou o tempo 

exigido de contribuição para 25 (vinte e cinco) anos para ambos os sexos. Note-se que, apesar 

do aumento expressivo na idade mínima (07 anos para mulheres e 05 anos para homens), a 

proposta e coerente com o argumento de aumento da expectativa de vida da população. Houve 

ainda a manutenção na idade máxima para aposentadoria compulsória em 75 (setenta e cinco) 

anos. 

As alterações mais curiosas são aqueles que se referem às aposentadorias ditas 

especiais, destinadas aos professores, policiais e agentes de segurança. Inicialmente, cumpre 

destacar o que comenta o autor da PEC sobre a relevância destas no equilíbrio do sistema: 

 

47. Fontes do desequilíbrio nos RPPS. A evidente situação de desequilíbrio 

atuarial dos RPPS é oriunda, em larga medida, da existência de regras que 

garantem benefícios de valores médios bastante elevados e de regras de 

aposentadorias especiais que possibilitam concessões antecipadas de benefícios, 

principalmente no caso dos RPPS dos Estados. Apesar dos recursos acumulados por 

esses regimes, o grau de cobertura dos compromissos ainda é incipiente e esses são, 

em sua maioria, ainda estruturados em regime de repartição,o que combinado ao 

modelo de benefício definido, cujas regras de elegibilidade atualmente estabelecidas 

na Constituição,ainda garantem reposição integral dos proventos com relação à fase 

ativa, dificultam o atingimento do seu equilíbrio atuarial. (grifou-se) 

 

Neste contexto, observa-se que, para professores da rede pública, a idade foi 

majorada para 60 (sessenta) anos em ambos os sexos, com manutenção do tempo mínimo de 

contribuição para fins de elegibilidade à aposentação. No caso dos agentes de segurança 

pública, foi instituída uma idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos, 

mantendo-se o tempo mínimo de contribuição para cada. 

Reconhecendo que o tratamento dispensado às categorias seja mais benevolente 

que aquele proposto na PEC nº 287/2016 e considerando que o estabelecimento da referida 

idade mínima para os agentes de segurança pública é uma inovação interessante que não deixa 

de respeitar as exigências das carreiras, ainda cabem as mesmas considerações feitas quando 

se tratou do magistério. Os desgastes físico e psicológico da profissão permanecem 

negligenciados pelo poder público, uma sina que parece acompanhar a nobre profissão 

responsável pela formação dos cidadãos. 
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 Finamente, cabe a consideração de que, assim como na PEC nº 287/2016, a PEC 

nº 06/2019 busca dar um tratamento similar aos servidores públicos e trabalhadores privados. 

Por mais nobre e coerente que seja a intenção, não se pode ignorar que as regras ligeiramente 

mais benevolentes para o servidor público possuem a razão primordial de atrair bons 

profissionais para que estes prestem um serviço de interesse público. O equilíbrio fiscal é 

fundamental para as grandes nações, assim como é imprescindível que estas nações possuam 

servidores de alto nível, motivados e bem remunerados. Os RPPS devem fazer parte dessa 

equação. 

 

4.3 Os militares e a Reforma da Previdência 

 

A PEC nº 287/2016, embora tenha sugerido excluir a aposentadoria especial para 

policiais e demais agentes de segurança, manteve-se silente no que tange aos militares das 

Forças Armadas. No entanto, cientes de que a sociedade exigiria também uma contribuição da 

categoria, o Alto Comando das três Forças passou a efetuar gestões junto ao Ministério da 

Defesa para garantir que as eventuais mudanças não prejudiquem ainda mais a categoria. Com 

o advento da PEC nº 06/2019, houve forte pressão política condicionando a tramitação célere 

da Reforma à apresentação também de uma proposta englobando os militares. 

Se por um lado é difícil que os militares passem incólume por uma possível 

reforma da previdência, não se pode olvidar o fato de que se trata de uma categoria com 

diversas peculiaridades, conforme foi longamente debatido no Capítulo 01, não podendo ser 

tratada da mesma forma que as demais categorias profissionais. Soma-se a isso o fato de que 

as alterações nas regras de aposentadorias dos militares das Forças Armadas não precisam ser 

realizadas por meio de uma Emenda Constitucional, mas mediante Lei alterando as regras 

presentes no Estatuto dos Militares e legislação correlata, garantindo maior celeridade na 

aprovação das mudanças. 

Neste contexto, foi apresentada em 20 de março de 2019 uma proposta de 

Reestruturação das Carreiras das Forças Armadas (Projeto de Lei nº 1.645/2019) que, além de 

garantir a contribuição da categoria no atual cenário de tentativa de reequilibrar as contas 

públicas, pretende corrigir discrepâncias históricas. 

A proposta apresenta diversas alterações nas carreiras, destacadas, em linhas 

gerais, a seguir: a) majoração dos adicionais relativos à capacitação profissional dos militares 

em áreas de interesse das Forças Armadas (Adicionais de Habilitação); b) criação de um 

adicional de Disponibilidade Permanente, em consonância com o estado de dedicação 

permanente já abordado no Capítulo 01 do presente trabalho; c) redução drastica no rol de 
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dependentes; d) majoração das alíquotas de contribuição para a Pensão Militar, além de 

incluir dentre o rol de pagadores destas alíquotas os pensionistas, alunos de escolas de 

formação, cabos e soldados; e) criação de um adicional de representação, devido, 

permanentemente, aos Oficiais Generais da ativa e na inatividade e, temporariamente, aos 

Oficiais que atuem no Comando de Organizações Militares; f) aumento de 30 (trinta) para 35 

(trinta e cinco) anos de efetivo serviço para transferência para a reserva remunerada; g) 

aumento de 04 (quatro) a 09 (nove) anos, a depender do Posto/ Graduação, na idade limite 

para transferência para a inatividade ex-officio h) aumento na idade para reforma ex-officio em 

07 (sete) anos para Oficiais Generais e em 08 (oito) anos para os demais círculos hierárquicos;  

i) Majoração de 04 (quatro) para 08 (oito) soldos recebidos como ajuda de custo ao militar 

quando da transferência para a reserva remunerada e j) Redução em 10% no efetivo total, com 

substituição paulatina de militares de carreira por militares temporários, que também 

contribuem para a pensão militar, mas não oneram o Sistema de Proteção Social após os 08 

(oito) anos máximos de serviço. 

 

4.3.1 Pontos Críticos na “Reforma dos Militares” 

 

Inicialmente, cumpre-nos destacar que, apesar da Reestruturação das Carreiras 

Militares ser um pleito legítimo, o momento em que foi apresentada parece inoportuno. É 

bastante complicado que, em meio aos acalorados debates travados sobre o texto da PEC nº 

06/2019 em ambas as Casas Legislativas, uma proposta como essa seja aprovada na íntegra. 

Mesmo considerando que o superávit do projeto seja de aproximadamente 10 (dez) 

bilhões em uma década e 33 (trinta e três) bilhões em duas décadas, a economia é tímida 

perante o vultoso valor de 1 trilhão de reais de economia proposto pela PEC nº 06/2019. Além 

disso, por mais pertinente que seja o pleito para a recomposição salarial da categoria por meio 

da majoração do adicional de habilitação e criação do adicional de disponibilidade 

permanente, ambos coerentes com as especificidades da carreira militar e constituindo uma 

importante ferramenta para atrair e evitar a evasão de recursos humanos capacitados, e 

considerando que militares já cederam, por ocasião da Medida Provisória nº 2215-10, de 31 

de agosto de 2001, com a perda de diversos benefícios, este autor enxerga com ceticismo que 

os percentuais apresentados na proposta prosperem.  

Quanto à alteração das regras para transferência para a reserva remunerada, a 

mera mudança de 30 (trinta) para 35 (trinta e cinco) anos não parece corrigir a discrepância 

apontada por alguns setores da sociedade de que ―militar se aposenta cedo‖. Embora o 

mínimo exercício de reflexão seja suficiente para compreendermos que guerrear é um ofício 
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para jovens e que nem todos os militares alcançarão as patentes de chefia e comando, que 

exigem menor grau de comprometimento físico, o aumento na idade mínima para 

aposentadoria nos Regimes Geral e Próprios de Previdência faria com que a contraprestação 

dada pelos militares fosse erroneamente alardeada como ―manutenção de privilégio‖. Na 

prática, um militar que ingresse nas Forças Armadas com 18 (dezoito) anos seria transferido 

para a reserva aos 53 (cinquenta e três), ou seja, 12 (doze) anos mais jovem que um segurado 

do RGPS, caso do sexo masculino. 

Desta forma, uma eventual mudança nas regras para a aposentadoria dos militares 

não poderia fugir da atual tendência a um binômio ―Idade Mínima + Tempo de Contribuição‖. 

Assim, entende-se como razoável que a regra para os militares fosse de 30 (trinta) anos de 

serviço e 50 (cinquenta e cinco) anos de idade para as Praças e de 35 (trinta e cinco) anos de 

serviço e 55 (cinquenta e cinco) anos para Oficiais. Tal proposta respeitaria o fato de que o 

Oficial tem condições de galgar as posições mais altas na cadeia de comando e se afastar 

paulatinamente da tropa, o que demandaria menor esforço físico no cumprimento de sua 

função sem perda da sua eficiência e produtividade. 

O estabelecimento do binômio impediria a discrepância do jovem que, ao entrar 

em uma Escola Preparatória de Cadetes com 14 anos, pode ser transferido para a reserva com 

44 (quarenta e quatro) anos, o que de fato não condiz com a agenda de austeridade que se 

pretende implantar no Brasil nos próximos anos. 

É interessante destacar que a mudança nas regras de aposentadoria para os 

militares das Forças Armadas veio acompanhada de uma revisão nas idades para as 

transferências compulsórias para a reserva e reforma, o que, a despeito do aumento das 

idades-limite terem sido consideradas por este autor extremamente dilatadas, demonstra que a 

proposta de Reestruturação foi formulada criteriosamente. Entretanto, este autor não 

constatou no corpo do texto disponível no sítio do governo qualquer referência relativa à 

mudança nos interstícios e critérios para as promoções, por exemplo. Estes são pontos que 

impactam diretamente no bem-estar da tropa e na manutenção dos pilares da hierarquia e 

disciplina, não podendo ser relegados a um segundo plano. 

Considerando que o cenário econômico brasileiro para os próximos anos não 

permitirá grandes reposições salariais, a única maneira do militar receber aumento é por meio 

das promoções. Se por um lado a manutenção do militar por período demasiadamente longo 

no mesmo posto ou graduação é um fator que gera insatisfação à tropa, garantir e estimular a 

possibilidade de ascensão profissional e funcional através do mérito é uma forma 

extremamente sagaz de conquistar a lealdade, o respeito e o compromisso do efetivo. Neste 

aspecto, cumpre reconhecer e exaltar o que é feito no Exército Brasileiro, onde os Graduados 
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têm a possibilidade de, caso possuam elevado conceito profissional e realizem os cursos de 

carreira necessários, alcançar o Oficialato. 

Finalmente, ressalte-se que toda inovação legislativa que não é feita considerando 

a realidade daqueles que serão diretamente afetados por elas acaba flertando invariavelmente 

com o retrocesso. No caso dos profissionais, homens e mulheres, responsáveis pela soberania 

nacional e defesa da pátria, é fundamental que o Poder Público trabalhe no sentido de 

preservar direitos a fim de manter a tropa motivada. Nunca se sabe quando será necessário 

empregá-la. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Procurou-se realizar uma diferenciação bastante pormenorizada do militar das 

Forças Armadas, caracterizando-o como uma espécie do gênero Servidor Público, com 

direitos e deveres bastante peculiares e que, desta forma, faz jus a um tratamento diferenciado 

por Parte do Poder Público. 

Tomou-se especial cuidado em demonstrar como o tema da Aposentadoria é 

tratado nos Regimes Geral e Próprios de Previdência Social, pontuando suas diferenças mais 

marcantes. Tal trabalho foi fundamental para introduzir as regras de ―aposentadoria‖ dos 

militares das Forças Armadas, diferenciando os conceitos de Reserva e Reforma, além de 

aprofundar, com os detalhes que o assunto requer, as regras para a transferência do militar 

para a inatividade. 

Finalmente, foi realizado um resumo das principais mudanças nas regras de 

aposentadoria propostas pela PEC nº 287/2016 e pela PEC nº 06/2019. Notou-se que ambas as 

propostas possuem a tendência, até certo ponto benéfica e interessante, de simplificar as 

regras de aposentadoria, aproximando os RPPS do RGPS e tentando acabar com as 

discrepâncias entre eles. No entanto, é fundamental que categorias diferentes possuam um 

tratamento previdenciário diferente, respeitando as peculiaridades de cada ofício e o reflexo 

dos anos de trabalho sobre o cidadão ao fim de sua vida. Neste contexto, foi realizada uma 

análise da proposta de Reestruturação das Carreiras Militares apresentada pelo atual governo, 

pontuando seus principais pontos e debatendo sobre as possíveis contribuições dos militares 

com a inevitável alteração nas regras de previdência sem que houvesse prejuízo concreto à 

carreira. 

Ressalte-se que se pretendeu abordar apenas os aspectos pertinentes às 

―aposentadorias‖, sem adentrar nos demais aspectos que compõem o sistema de proteção 

social das Forças Armadas. Uma abordagem completa do sistema seria fundamental para a 

melhor compreensão do público civil sobre o que de fato é privilégio e o que e uma justa 

contraprestação a uma categoria bastante pobre em direitos e rica em deveres, mas a vasta 

gama de assuntos traria pouca objetividade ao presente trabalho. Fica o indicativo para que o 

tema seja mais estudado por civis e militares, de forma a edificar o conhecimento sobre o 

assunto e permitir o aperfeiçoamento das regras que impactam de forma tão significativa 

sobre essa tão importante classe de servidores públicos. 

É importante destacar que, independentemente de qualquer lobby classista, há de 

se estimular um espírito de unidade para o atual momento político nacional, em que o governo 

sinaliza com a desidratação de direitos da população. Por mais que cada classe pretenda, com 
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toda a razão, resguardar os seus integrantes, não se pode esquecer que o sacrifício deverá ser 

dividido de igual forma entre todos os cidadãos, de modo que o peso seja compartilhado e não 

haja um prejuízo excessivo sobre algumas categorias em benefício de outras. Ainda assim, é 

necessário que sejam levadas em considerações as peculiaridades das diversas castas de 

trabalhadores públicos e privados, impedindo que um tratamento genérico coloque em risco o 

bem-estar e a saúde física e mental de seus integrantes. 

Neste contexto, é fundamental que os projetos que tramitam nas Casas 

Legislativas tenham esse viés democrático, tratando desigualmente os desiguais, e permitindo 

ainda que os cidadãos tenham o mínimo de dignidade ao final de sua vida laboral.  
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