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42 ANOS DE PERDAS! 
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O COMEÇO DE TUDO !!!! 
Fonte: Biblioteca Nacional 
21/04/64 − JORNAL DO BRASIL − "Castelo diminui nível de aumento aos militares. Corte 
propõe aumento aos militares com 50% menos do que tabela anterior." 

Em 1967, aumento do tempo de serviço de 25 para 30 anos para as FFAA. 
 

- A movimentação do militar que deseja permanecer numa determinada GU onde a sua 
família está muito bem. Enquanto muitos daqueles que solicitam ser movimentados, 
não são. 

- Até 2018, existia o receio por parte do militar de se candidatar nas eleições, pois após 
o pleito ao se apresentar pronto para o serviço, eram movimentados pelo Órgão 
Movimentador ( por estar adido a DCEM ), sem a possibilidade indicar as suas opções. 

- Nos anos 90, separaram os Gen, Brig e Almirantes dos demais militares, até então o 
reajuste incidia no ÚLTIMO POSTO, com o mesmo percentual do Gen ao Sd, com a 
separação ... perdas ... perdas ...perdas ... 

- Até 1991, nós tínhamos a SUBSTITUIÇÃO, exemplo: se você era 3º Sgt, mas estava 
ocupando cargo de 2º Sgt, você ganhava a diferença. Nada mais justo, se eu exerço a 
função de um cargo superior, eu mereço ganhar uma compensação por essa ralação a 
mais. Caiu por terra! 

- Na mesma época, quem servia nos Corpos de Tropa ganhava 10% sobre o soldo como 
adicional tropa, o que motivava o militar ir para a tropa. Também caiu por terra.  

- As movimentações até 1992 ou 1993, era duas vezes por ano, ida/saida, GU especial. 

- Em 2.000, entrou em vigor a IG 10-02 (IG do Mal ), naquela época, deixaram de ser GU 
Especiais para movimentação 57 (cinqüenta e sete) OM, restando apenas 54 ( cinqüenta 
e quatro ) OM.  
* Veja quantas vagas foram extintas para transferências, com a exclusão das seguintes 
GU: Manaus-AM (reverteram em 2018), Porto Velho-RO, Macapá-AP, Belém-PA, Rio 
Branco-AC, Barreiras-BA, Imperatriz-MA, Boa Vista-RR, Três- Lagoas-MS, Palmas-TO, as 
quais pagam como “Loc  Esp A e B”, mas se tornaram GU comum para movimentação. 
 
  Em 2019,  Manaus-AM  (27 OM) voltou a ser GU Esp fim movimentação, restando 
ainda 24 (vinte e quatro) OM, que são Loc A e B fim vencimento, mas não são especiais 
para movimentação. 

- Em 1993: Escalonamento do reajuste de 28,86%, pura maldade com os subordinados, 
ocasionando milhares de ações na Justiça fim recebimento da diferença, até hoje não 
pagas. 

- Em 1995: Escalonamento da GCET, cuja atividade diária era a mesma do general 
ao Soldado. Lembrete: A GAM era igual para todos do Gen ao Sd ou seja, 160% sobre o 
soldo para todos. 
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- Perdas causadas pela MP do Mal (LRM):  
 * Exclusão das filhas (permanece quem paga 1,5%), os demais que tiveram filhas após 
a tal MP não podem inclui-las; 
 *Auxílio-moradia; 
 * anuênio;  
  * LE; 
  * um posto ou graduação acima na passagem para a inatividade; 
  * Indenização do transporte da bagagem, auto do militar e seus dependentes na 
passagem para a inatividade;  
  * Antes, 15 + 1 dia contava-se 30 dias; 90 + 1 dia contava-se 180 dias; 180 + 1 dia 
contava 01 ano (a revogação foi para não contar tempo para os anuênios e LE); e 
   * perda do adicional de inatividade (80%, 100%, 120% e 140% sobre o soldo) 

* Criação do atual Adicional Militar escalonado do Gen ao Sd, afinal é a mesma atividade 
militar, porque escalonar? Se o escalonamento já está no soldo. 

- Reajuste salarial de 2006: era para ser 23% em uma única parcela em Mar 06 e 
recebemos escalonado, sendo 13% a contar de Out 06 (seis meses depois), enquanto 
todas as categorias sempre recebem retroativo. 

- Revogação da Port 080-DGP: que ocasionou a perda da indenização do transporte da 
bagagem na mesma sede, quando os militares se mudavam para a vila. Foi paga até 
mais ou menos o ano 2.000, valor médio naquela época R$ 1.500,00. 
* Hoje ainda recebem, mas de forma restrita a alguns casos ou seja, ex officio, tais 
como: promoção ( sair da vila ST/Sgt para a Vila Oficiais). 

- MP DO MAL, DETERMINOU QUE A PENSÃO MILITAR  E O FUSEX, FOSSEM 
DESCONTADOS SOBRE O TOTAL DOS RENDIMENTOS, ANTES, O SOLDO (O VELHO 
SOLDO) SEMPRE FOI A BASE PARA QUALQUER TIPO DE DESCONTO. 
 

- Até 2018, com a criação do Ministério da Defesa: Os Cmt da Marinha, FAB e EB, 
deixaram de ser Ministros e criaram o Estado-Maior da Defesa, deixando os Cmt das 
FFAA sem acesso direto ao Presidente. 

- O valor da etapa de alimentação que recebemos em dias de serviço, caso a OM não 
possua rancho, ficou sem reajuste por 18 anos (desde 95), atualmente R$ 3,50, foi 
reajustada apenas em 2013. ( continua ?) 

- Todos os militares recebiam em seus contracheques uma gratificação de 
representação até o inicio dos anos 80. 

- A tabela com o valor das indenizações de transporte da bagagem, Auto e Moto, não é 
reajustada desde Dez 94 ou seja 24 anos e o valor do frete no período aumentou mais de 
500%. 

- Ficamos recebendo por oito anos as diárias com valor defasado, as quais somente 
foram reajustadas, em Nov 09. 

- O salário família, aqueles míseros R$ 0,16 (dezesseis centavos), a quanto tempo não é 
reajustado? Compra-se o que com esse valor? 

- Perda do direito de vender um terço das ferias. 
 

- A MP do Mal (LRM ) de 29 Dez 00, nos tirou o posto acima na passagem para a 
inatividade.  
E, dois anos depois, a Port nº 659/Cmt Ex, de 14 Nov 02 (BE 47/2002), aumentou os 
interstícios em 50%, quando na minha visão deveriam ter diminuído, fim compensar o 
mal que a LRM fez a todos.  
Exemplo: Um ST concorria ao QAO com 36 meses e com a mudança passou para 4 anos 
e meio. 
 

- Portaria nº 080-DGP, de 20 Nov 2000, REVOGADA pela Port nº 172-DGP, de 04 Ago 
06, que dizia: 



9. TRANSPORTE POR CONTA DA UNIÃO 
i. Quando o militar falecer em serviço ativo, seus dependentes e o empregado 
doméstico terão direito à execução do transporte, por conta da União, para a localidade 
onde fixarem residência dentro do território nacional, nas mesmas condições em que 
teria o usuário por necessidade do serviço. 
VEJA COMO FICOU: ( Está na  CARTILHA DA VIÙVA elaborada por mim) 
- MP da LRM nº 2.215, que diz: 
“Art 9º - O militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos 
previstos nos artigos 10 e 11 desta Medida Provisória, faz jus: 
I - à ajuda de custo prevista na alínea "b" do inciso XI do art 3º desta Medida Provisória; 
e 
II - ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito e, ao incompleto, na 
proporção de um doze avos por mês de efetivo serviço. 
§ 1º No caso do inciso II deste artigo, a fração igual ou superior a quinze dias é 
considerada como mês integral. 
§ 2º Os direitos previstos neste artigo são concedidos aos beneficiários da pensão 
militar no caso de falecimento do militar em serviço ativo. “ ( PERDEMOS AS 
INDENIZAÇÕES ) 
 

O reajuste escalonado tem nos prejudicado muito e foi inventado 
em 2005 pelo PT (Partido dos Traidores), pois não repõe NUNCA 
as perdas do periodo. 
- 2005 => 3 vezes semestrais 

- 2008 => 6 vezes semestrais 

- 2012 => 3 vezes anuais 

- 2016 => 4 vezes semestrais/anuais até Jan 19. 
  

No governo FHC, extinguiram a data-base para o reajuste (era janeiro). 
 

 


