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Vergonhoso salário família dos militares. 

Fonte: http://www.militar.com.br/blog25909-Vergonhoso-sal%C3%A1rio-fam%C3%ADlia-dos-
militares#.WKRFuVUrKM8 

Decreto-lei 728/69 | Decreto-lei nº 728, de 6 de agosto de 1969 - 

Institui o Código de Vencimentos dos Militares, dispõe sôbre indenizações, proventos, outros direitos 
e dá outras providências. 

TÍTULO IV 

Outros Direitos 

CAPÍTULO I 

Do Salário-Família 

Art. 75. Salário-Família é o auxílio em dinheiro pago ao militar para custear em parte, a educação e 
assistência a seus filhos e outros dependentes. 

Parágrafo único. O Salário-Família é devida ao militar, no valor e nas condições previstas na 
legislação específica. 

Art. 76. O Salário-Família é isento de tributação e não sofre desconto de qualquer natureza. 

Lei nº 8.237 de 30 de Setembro de 1991 

Dispõe sobre a remuneração dos servidores militares federais das Forças Armadas e dá outras 
providências. 

Art. 45. O Salário-Família é devido ao militar por dependente. 

Art. 46. Consideram-se dependentes do militar, para efeito de percepção do Salário-Família, aqueles 
estabelecidos no Estatuto dos militares. 

 

 

http://www.militar.com.br/blog25909-Vergonhoso-sal%C3%A1rio-fam%C3%ADlia-dos-militares#.WKRFuVUrKM8
http://www.militar.com.br/blog25909-Vergonhoso-sal%C3%A1rio-fam%C3%ADlia-dos-militares#.WKRFuVUrKM8
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AVAZZ o mundo em ação. 

Fonte: 
https://secure.avaaz.org/po/petition/Salariofamilia_pago_ao_dependente_de_militar_das_Forcas_Armadas_seja_no_mini

mo_de_meio_salario_minimo_nacional/?pv=2 

Salário-família pago ao dependente de militar das Forças Armadas seja, no mínimo, de meio salário 

mínimo nacional. 

Salary-family paid to dependent on military service in the armed forces is at least half the national 

minimum wage. 

Em relação aos Sargentos e Cabos, os proventos somam R$ 3.325,00 para classe inicial de 3º 

Sargento, passando para R$ 4.060,00 de 2º Sargento e para R$ 4.695,00 alcançando o grau de 1º 

Sargento. O Cabo na classe não engajado percebe R$ 818,00 e o Cabo engajado e Taifeiro Mor, R$ 

2.243,00. 

In relation to sergeants and cables, the proceeds amount to R$ 3,325.00 for initial class of 3rd 

Sergeant, to R$ 4,060.00 of 2nd Sergeant and to R$ 4,695.00 reaching the degree of 1st Sergeant. 

The Cable in class not engaged realizes R$ 818.00 and the committed and Taifeiro Mor, R$ 

2,243,00. 

Fonte: https://www.acheconcursos.com.br/noticia/tabela-de-salarios-dos-militares-das-forcas-

armadas-em-2015-2916 

https://secure.avaaz.org/po/petition/Salariofamilia_pago_ao_dependente_de_militar_das_Forcas_Armadas_seja_no_minimo_de_meio_salario_minimo_nacional/?pv=2
https://secure.avaaz.org/po/petition/Salariofamilia_pago_ao_dependente_de_militar_das_Forcas_Armadas_seja_no_minimo_de_meio_salario_minimo_nacional/?pv=2
https://www.acheconcursos.com.br/noticia/tabela-de-salarios-dos-militares-das-forcas-armadas-em-2015-2916
https://www.acheconcursos.com.br/noticia/tabela-de-salarios-dos-militares-das-forcas-armadas-em-2015-2916
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Em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) do 
Senado, representantes dos militares ativos e aposentados debateram a defasagem na 
remuneração do setor. Ao final da audiência, o senador Paulo Paim (PT-RS), que a presidiu, 
prometeu encaminhar um documento com o pleito da categoria às autoridades competentes. 
Segundo relatos dos participantes da audiência, desde a edição da Medida Provisória 
2215/2001, a situação dos militares começou a se deteriorar progressivamente. A MP acabou 
com gratificações como adicional de inatividade e o chamado “posto acima” – promoção que 
o militar recebia ao passar para a reserva. Outros auxílios também foram retirados pela 
medida, como o auxílio moradia e a licença-prêmio. 
O presidente da Associação dos Militares da Reserva, Reformados e Pensionistas das Forças 
Armadas, Genivaldo da Silva, citou essas perdas como um dos principais motivos da 
defasagem de remuneração. 
– Por isso que nós estamos hoje com um salário superdefasado. E além dessas questões aqui 
citadas, nós ficamos dez anos sem um real de aumento – disse. 
Genivaldo informou que um segundo-sargento das Forças Armadas ganha R$ 2,7 mil com 30 anos 
de serviço. Um capitão das Forças Armadas recebe R$ 5,3 mil – salário considerado baixo se 
comparado a outras categorias. 
– Ganha menos do que um soldado da Polícia Militar do DF e dos Bombeiros, que são excelentes 
profissionais. Nós tiramos o chapéu para eles, mas não podemos ganhar menos do que eles. 
Salário-família 
Outra reclamação recorrente durante a audiência foi o salário-família que os militares recebem para 
ajudar no custeio da educação de seus dependentes, no valor de apenas R$ 0,16 por filho. A 
presidente da Federação da Família Militar, Rita Deinstmann, comparou o benefício ao que recebe a 
família de um presidiário. 
– Por que o dependente de um presidiário recebe R$ 915 e nós recebemos R$ 0,16? É uma 
vergonha! – reclamou. 
O senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) esteve na audiência e deu apoio aos militares. Para 
ele, a valorização da categoria deve ser uma questão de interesse nacional, devido à importância do 
trabalho no país. Segundo o senador, a defesa de riquezas como a Amazônia e o pré-sal é um 
imenso desafio para o Brasil, que conta com as Forças Armadas. 
– Hoje vivemos num ambiente de paz, e todos nós torcemos para permanecer assim. Mas a gente 
sabe que não pode se descuidar para uma eventualidade de o Brasil ter que defender o seu território 
ou suas riquezas. Portanto, a questão dos militares não é uma questão apenas dos militares – 
afirmou Rollemberg. 
Paim sugeriu a realização de uma reunião com a categoria em seu gabinete para formular um 
documento com o pleito dos militares e prometeu todo o apoio para sensibilizar as autoridades 
competentes. 
– Farei de tudo para ajudar para que os pleitos cheguem lá e que, oxalá, eles sejam efetivamente 
atendidos – prometeu. 
Fonte: Agência Senado 
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At a public hearing in the Commission on Human Rights and Legislation (HRC) of the Senate, representatives of active 

military personnel and retirees discussed the timing of the remuneration in the sector. At the end of the hearing, Senator 

Paulo Paim (PT-RS), which the chairman, promised to forward a document with a plea for the class to the competent 

authorities. According to reports from participants in the audience, since the issue of Provisional Measure 2215/2001, the 

situation of the military began to deteriorate progressively. The MP ended with bonuses as additional downtime and the 

so-called "put up" - a promotion that the military had to move to the reservation. Other aids were also withdrawn by the 

measure, as the housing assistance and the license-award. 

The president of the Association of Military Reservation, pensioners and pensioners of Armed Forces, Genivaldo da Silva, 

cited those losses as one of the main reasons for the delay of payment. 

- Why are we today with a salary superdefasado. And besides these issues mentioned here, we stayed ten years without 

a real increase," he said. 

Genivaldo stated that a second-sergeant of Armed Forces win R$ 2.7 billion with 30 years of service. A captain of the 

armed forces receive R$ 5.3 billion - salary is considered low when compared to other categories. 

- earns less than a soldier of the Military Police of DF and fire fighters, which are excellent professionals. We took the hat 

for them, but we cannot earn less than them. 

Salary-family 

another complaint applicant during the hearing was the salary-family that the soldiers receive to help pay for education of 

their dependents, in the value of only R$ 0.16 per child. The President of the Russian Military Family, Rita Deinstmann, 

comparing the benefit to receiving the family of a prisoner. 

- Why the dependent of a prisoner receives $915 and we have received R$ 0.16? It is a shame! - complained. 

Senator Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) was in the audience and gave support to the military. For him, the appreciation of 

the category should be a matter of national interest, due to the importance of the work in the country. According to the 

senator, the defense of wealth as the Amazon and the pre-salt layer is a huge challenge for Brazil, which has the Armed 

Forces. 

- Today we live in an environment of peace, and all of us we hope to stay that way. But we know that cannot neglect to an 

event of Brazil have to defend your territory or their wealth. Therefore, the question of the military is not just a matter of 

the military - said Rollemberg. 

Paim suggested holding a meeting with the category in his office to formulate a document with a plea for military 

personnel and promised full support to sensitize the competent authorities. 

- I will make everything to help to ensure that the requests arrive there and that, hopefully, they are effectively treated - 

promised. 

Source: Senate Agency. 
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Do Salário-Família 

Fonte: http://joselitomendes.blogspot.com.br/2011/01/do-salario-familia.html Segurança em Ação. 

Seção IV 

 

Do Salário-Família 

 

Art. 86. Salário-família é o auxílio pecuniário especial concedido pelo Estado ao militar ativo ou em disponibilidade e ao 

inativo, como contribuição para as despesas de manutenção de seus dependentes, de acordo com o valor fixado em lei. 

Art. 87. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário-família: 

I - o cônjuge ou companheiro(a); 

II - os filhos, inclusive os enteados e adotivos até 21(vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) 

anos ou, se inválido, de qualquer idade; 

III - a mãe e o pai sem economia própria. 

§ 1º. O militar que não possuir os dependentes referidos no inciso II poderá perceber o salário-família relativo ao menor 

que, mediante autorização judicial, viver sob sua guarda e sustento, até o limite máximo de duas cotas. 

§ 2º. Em se tratando de órfão parente até 3º (terceiro) grau, que mediante autorização judicial viver sob a guarda e 

sustento do militar, não haverá limite de cotas nem concorrência com os dependentes referidos no inciso II. 

Art. 88. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família perceber rendimento do 

trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou proventos da aposentadoria, em valor igual ou superior ao 

salário mínimo. 

Art. 89. Quando o pai e mãe forem policiais-militares e viverem em comum, o salário-família será pago a um deles; 

quando separados, será pago a um e outro de acordo com a distribuição de dependentes. 

Parágrafo único. Ao pai e à mãe equiparam-se o padrasto, a madrasta e, na falta destes, os representantes legais dos 

incapazes. 

Art. 90. O salário-família não está sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base a contribuição previdenciária. 

Art. 91. Não será percebido o salário-família nos casos em que o militar deixar de receber o respectivo soldo ou 

provento. 

 

http://joselitomendes.blogspot.com.br/2011/01/do-salario-familia.html
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The Salary-Family 

Source: Safety in action. 

 

Section IV 

 

Of The wage-Family 

Art. 86. Salary-family is the pecuniary aid particular granted by the State to active military or availability and the inactive, 

as a contribution to the cost of maintenance of their dependents, in accordance with the value fixed in law. 

Art. 87. They consider themselves dependent on rentals for the purpose of perception of salary-family: 

I - the spouse or partner); 

II - the children, including the stepchildren and foster until 21(21) years of age or, if a student, up to twenty-four (24) years 

or, if invalid, of any age; 

III - the mother and the father without economy itself. 

Paragraph 1. The military that does not have dependents listed in section II may perceive the salary-family on less than, 

through judicial authorization, living under his care and support, up to the maximum limit of two dimensions. 

Paragraph 2. In the case of an orphan relative to 3º (third) degree, which upon judicial authorization to live under the care 

and maintenance of the military, there is no limit of quotas or competition with the dependent referred to in subsection II. 

Art. 88. It configures itself to economic dependence when the recipient of the wage-family realize income from work or 

from any other source, including pension or proceeds from the retirement, in amounts greater than or equal to the 

minimum wage. 

Art. 89. When the father and mother are police-military and live in common, the salary-family will be paid to one of them; 

when separated, will be paid at one and another in accordance with the distribution of dependent. 

Sole Paragraph. The father and the mother equate the stepfather, the stepmother and, in the absence of these, the legal 

representatives of incapacitated people. 

Art. 90. The salary-family is not subject to any taxes, nor will serve as the basis for social security contributions. 

Art. 91. It will be perceived the salary-family in cases in which the military fail to receive their wages or income. 
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Militares ficarão de fora da reforma da Previdência, mas podem ser obrigados a permanecer 35 anos na ativa 

Publicado em 07/08/2016 - 17:30 Vicente Nunes Economia 

Fonte : http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/militares-ficarao-de-fora-da-reforma-da-previdencia-mas-podem-ser-

obrigados-a-permanecer-35-anos-na-ativa/ 

 

POR CELIA PERRONE 

O governo cedeu às pressões, e os militares ficarão de fora da reforma da Previdência Social. Havia uma cobrança 

enorme da equipe econômica para que as mudanças que estão sendo propostas acabassem com todos os privilégios, 

mas a gritaria da caserna prevaleceu. Segundo o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, a Constituição garante aos 

integrantes das Forças Armadas aposentadorias sem contribuição, pois todos estão permanentemente à disposição do 

Estado, seja quando estão em serviço, seja quando passam para a reserva. 

A única mudança que o governo admite fazer, dentro do que está sendo proposto pelo Ministério da Fazenda, é ampliar 

de 30 para 35 anos o tempo do serviço militar. Com isso, se adiaria os gastos com a Previdência. Mas mesmo esse 

ponto ainda será negociado para que se chegue a um consenso. O Palácio do Planalto acredita que conseguirá 

convencer os comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, que são contra, da importância de se estender o 

prazo para a aposentadoria. Neste ano, o sistema que garante benefícios aos militares registrará rombo próximo de R$ 

32 bilhões, quase a metade de todo o buraco previsto para o regime dos servidores públicos. 

O ministro da Defesa, Raul Jungmann trabalhou pesado para que os militares não fossem incluídos na reforma. Para ele, 

era uma questão de reconhecimento do governo com o comprometimento das Forças Armadas com questões cruciais 

para o país. Na avaliação do ministro, não era aceitável que os militares fossem inseridos no projeto de unificação dos 

sistemas previdenciários defendido pela Fazenda. Tal unificação seria, no entender de Jungmann, uma injustiça, pois 

militares e civis têm funções muitos distintas, sendo que o primeiro grupo executa missões constitucionais. 

Filhas solteiras 

Outro argumento apresentado pelo governo para excluir os militares da reforma foi o de que distorções como pensões 

para filhas solteiras foram corrigidas. Desde 2001, as descendentes daqueles que entraram nas Forças Armadas a partir 

daquele ano não têm mais direito ao benefício. O problema é que as filhas que continuam recebendo as pensões custam 

caro e muitas delas não são casadas no papel, mas têm marido e filhos, burlando o que diz a lei. 

Segundo Padilha, o presidente interino, Michel Temer, está sensível a todos os pleitos dos militares. E isso já foi avisado 

à equipe econômica. A meta do governo é enviar a reforma da Previdência ao Congresso até o fim do ano, para que as 

medidas sejam aprovadas ainda no primeiro semestre de 2017. Os especialistas temem que o recuo do governo no caso 

de militares seja estendidos a outras carreiras, como policiais e professores, que podem se aposentar depois de 25 anos 

de trabalho. 

http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/militares-ficarao-de-fora-da-reforma-da-previdencia-mas-podem-ser-obrigados-a-permanecer-35-anos-na-ativa/
http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/militares-ficarao-de-fora-da-reforma-da-previdencia-mas-podem-ser-obrigados-a-permanecer-35-anos-na-ativa/
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The military will be shut out of the pension reform, but may be required to stay 35 years on active duty 

Posted on 08/07/2016 - 17:30 Vincent Nunes Economy 

Source : http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/militares-ficarao-de-fora-da-reforma-da-previdencia-mas-podem-

ser-obrigados-a-permanecer-35-anos-na-ativa/ 

 

by CELIA PERRONE 

the government gave in to the pressures, and the military will be shut out of Social Security Reform. There was a huge 

collection of the economic team for the changes that are being proposed to end with all privileges, but the clamor of the 

barracks prevailed. According to the minister, Elisha Ridgway, the Constitution guarantees to members of Armed Forces 

pensions without contribution, because all are permanently available to the State, either when they are in service, is when 

they pass to the reservation. 

The only change that the government admits doing, within what is being proposed by the Finance Ministry, is to increase 

from 30 to 35 years the time of military service. With this, if would postpone spending on welfare. But even this point will 

still be negotiated to reach a consensus. The Palacio do Planalto believes it will be able to convince the commanders of 

the Army, Air Force and Navy, who are against, the importance of extending the deadline for retirement. This year, the 

system that ensures benefits to military records hole next to R$ 32 billion, almost half of all the hole provided for the 

scheme of public servers. 

The minister of Defense, Raul Jungmann worked hard to ensure that the military were not included in the reform. For him, 

it was a matter of recognition from the government with the involvement of Armed Forces with crucial issues for the 

country. In the evaluation of the minister, was not acceptable to the military were entered in the project of unification of 

pension systems advocated by the farm. Such unification would, in the opinion of Jungmann, an injustice, because 

military and civilians have functions many distinct, being that the first group performs constitutional missions. 

Unmarried Daughters 

Another argument presented by the government to exclude the military of the reform was that distortion as pensions for 

unmarried daughters were corrected. Since 2001, the descendants of those who entered the Armed Forces from that year 

are no longer entitled to benefit. The problem is that the daughters who continue receiving pensions are costly and many 

of them are not married on paper, but have a husband and sons, THWARTING what the law says. 

According to Fitzgerald, the interim president Michel Temer, is sensitive to all the pleas of the military. And this has 

already been warned the economic team. The goal of the government is sending the pension reform to Congress until the 

end of the year, for which the measures are adopted in the first half of 2017. Experts fear that the retreat of the 

government in the case of soldiers to be extended to other careers, as police officers and teachers, who can retire after 

25 years of work. 

 

http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/militares-ficarao-de-fora-da-reforma-da-previdencia-mas-podem-ser-obrigados-a-permanecer-35-anos-na-ativa/
http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/militares-ficarao-de-fora-da-reforma-da-previdencia-mas-podem-ser-obrigados-a-permanecer-35-anos-na-ativa/
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A maior vitória da AMARP—FAA Presidida pelo Excelentíssimo Senhor Genivaldo da Silva foi à conquista da tão 

sonhada casa própria para os Cabos a Capitão das Forças Armadas, pela primeira vez na história do Brasil se lutou por 

uma lei e se concretizou ela através das parcerias dos Ministros da Cidade bruno Araujo – Ministro da Defesa Raul 

Jungmann e Presidente da Caixa Econômica Federal, esta vitória se deu após Genivaldo da Silva se tornar Alto 

Comissário de Direitos Humanos do World Parlament of Security And Peace – Parlamento Mundial de Segurança e Paz 

e se tornar imortal da ABCP Academia Brasileira de Ciência Politica onde assumiu a cadeira n.o 43 Patrono Duque de 

Caxias representando as Forças Armadas do Brasil, posteriormente este Presidente do Parlamento e da Academia em 

contato com Excelentíssimo Senhor Nereu Gois se firmou oficialmente a parceria para atendimento da demanda das 

Casas financiadas 100% pela Caixa Econômica Federal, lembrando que para outros Estados do Brasil esta Lei atendera 

Policiais Militares e Bombeiros. 

Agency WPO NEWS.  

The biggest victory of AMARP.-FAA presided by His Excellency Mr Genivaldo da Silva was the conquest of the so 

dreamed house itself for the cables to the captain of the armed forces, for the first time in the history of Brazil if  he fought 

for a law and materialize it through partnerships of the Ministers of the city bruno Araujo - Defense Minister Raul 

Jungmann and President of Caixa Econômica Federal, this victory gave after Genivaldo da Silva become High 

Commissioner for Human Rights of the World Parlament of Security And Peace - World Parliament of security and peace 

and become immortal from the ABCP Brazilian Academy of Science politics where he assumed the chair no 43 Patron 

Duque de Caxias representing the Armed Forces of the Brazil, later this Parliament's President and the Academy Contact 

Sir amauri gois has become officially the partnership to meet the demand of homes financed 100% by the Caixa 

Econômica Federal, remembering that for other states of Brazil this law will attend military police officers and fire fighters. 

Agency WPO NEWS. 
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PARABÉNS A TODA FAMILIA MILITAR BRASILEIRA POR ESSA CONQUISTA 

CONGRATULTIONS TO THE ENTIRE FAMLlY BRAZILIAN MILITARY BY THIS CONQUEST. 

 


