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A dualidade entre fatos e decisões leva à validação do 
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define um problema. 

Jürgen Habermas 



RESUMO 

Este estudo tem como objetivo analisar o histórico das pensões especiais 

concedidas para os ex-combatentes e seus dependentes ao longo dos quase 200 

anos desde a nossa independência, tendo como ênfase as leis que concederam 

qualquer tipo de compensação pelo sacrifício que esses cidadãos fizeram pela 

pátria, nas principais guerras onde o Brasil teve participação efetiva, nos séculos XIX 

e XX, a guerra do Paraguai, e as 1ª e 2ª guerras mundial e levantando os reflexos 

dos diversos entendimentos adotados pelos administradores e operadores do direito 

sobre a natureza jurídica dos ex-combatentes e seus direitos com seus reflexos na 

justiça administrativa. 

 

Palavras-chave: Ex-combatente; Pensão especial; Justiça Administrativa 



ABSTRACT 

This study aims to analyze the history of specials pensions granted to former 

combatants and their dependents over the nearly 200 years since our independence 

, with the emphasis on the laws that granted any compensation for the sacrifice that 

these people have done for country, in major wars where Brazil had effective 

participation in the nineteenth and twentieth centuries , the war in Paraguay, and the 

1st and 2nd world wars and raising the reflections of the various understandings 

adopted by law administrators and operators on the legal nature of veterans and their 

rights with their reflections in administrative justice 

keywords: Veterans ; special pension ; Administrative Justice 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Sun Tzu,1 a guerra é de vital importância para o Estado; é o 

domínio da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou a perda do Império: 

é preciso manejá-la bem. 

Infelizmente a guerra sempre esteve presente no cotidiano do ser humano. 

Na história da humanidade foram poucos períodos sem que alguma guerra estivesse 

acontecendo em algum lugar do planeta. 

Doratioto2 enumera que entre 1740 e 1974, o planeta teve 13 bilhões de 

habitantes e assistiu a 366 guerras de grande dimensão, ao custo de 85 milhões de 

mortos.  

Existem indícios de guerras ocorridas no século IV A.C. em Hamaukar, na 

região onde hoje fica a Síria próxima à fronteira com o Iraque, conforme registros de 

Clemens Reichel,3 para o jornal alemão Die Zeit. 

Porém a primeira prova concreta de um conflito militar ocorreu entre as 

cidades-estados de Lagash e Umma na região da Mesopotâmia (atualmente Iraque), 

em 2.525 A.C., segundo noticia August von Mackensen4, no artigo “A primeira guerra 

registrada”. 

 Como vemos, a guerra faz parte da história do Homem, o que ocasionou 

inúmeros mortos e feridos nos campos de batalhas ao longo destes quase seis mil 

anos de história. Como menciona Cytrynowicz5  

 

“A guerra ocupa um lugar central na história do século 20, especialmente as 
duas Guerras Mundiais. A história da Europa, por exemplo, está periodizada 
no século 20 pelas guerras, pela guerra. Há o Pré-guerra, a Primeira 
Guerra, o Entreguerras, a Segunda Guerra, o Pós-guerra e a Guerra Fria (e 
a queda do Muro de Berlim, construído em uma guerra, a Guerra Fria, por 
causa de outra guerra, a Segunda Guerra Mundial). Quando não há guerra, 
é entreguerras, é pré-guerra, é pós-guerra, mas sempre mobilização em 
torno da guerra. ” 
 
 

                                                 
1
 TZU, Sun. A arte da Guerra – 38º Edição – São Paulo/Rio de Janeiro - Editora Record, 2002. 

2
 DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra: Nova História da Guerra do Paraguai. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2002.pag 17. 
3
 REICHEL, Clemens. Interview to Die Zeit Zeitung, 03/01/2007.  

4
MACKENSEN, August von. A primeira guerra registrada. Disponível em 

<http://www.clubedosgenerais.org/site/artigos/106/2014/06/a-primeira-guerra-registrada>, acesso em 
12/12/2015. 
5
 CYTRYNOWICZ, Roney. Guerra sem Guerra. São Paulo: Edusp, 2002. 
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Com o decorrer dos anos a sociedade tende a evoluir e passa a dar mais 

valor aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, e questões como a proteção 

e amparo às famílias começaram a ter importância. Porém a preocupação estatal 

com a proteção social de seus cidadãos e com o amparo às famílias desses 

combatentes mortos é bem recente. 

Os veteranos de guerra e seus problemas começaram a despertar atenção 

das autoridades governamentais com o recrutamento masculino universal, a partir 

da Revolução Francesa6. Ao convocar cidadãos para incorporar junto aos soldados 

profissionais as nações ganhavam reforços em quantidade, mas passavam a ter que 

enfrentar problemas como cuidar dos estropiados e da família dos mortos quando a 

guerra acabasse. 

 

No Brasil não foi diferente, nas guerras das quais o país participou, os 

combatentes não tiveram muita atenção das autoridades até que houvesse a 

necessidade de uma convocação generalizada para fazer frente ao maior exército 

das américas na época, o Paraguaio. 

Com o corpo dos voluntários da Pátria, o Brasil despertou para o problema 

pós-guerra.  

Como nossa participação foi muito reduzida na primeira grande guerra, 

esses problemas voltaram a ficar um pouco de lado.  

Com a entrada da Força Expedicionária Brasileira em ação no Teatro de 

operações da Itália, voltamos a ter que enfrentar tais questões como reintegração de 

veteranos à sociedade e amparo a familiares dos mortos e feridos. 

Porém uma questão ainda não ficou resolvida. A sociedade brasileira não 

aceita os ex-combatentes como heróis que lutaram pela pátria, e sim como um 

problema dos militares. E talvez levemos tempo até mudarmos essa cultura. 

Diversos países costumam celebrar seus militares, tendo inclusive feriados 

nacionais para homenagear aqueles que padeceram em combate. O dia 11 de 

novembro é feriado nacional na França (Armistice 1918), Austrália (Remembrance 

day) e nos EUA (Veteran´s day). Nos EUA ainda temos o Memorial day, celebrado 

na última segunda de maio e na Austrália e na Nova Zelândia no dia 25 de abril é 

celebrado o ANZAC(Forças Armadas da Austrália e da Nova Zelândia) Day. 

                                                 
6
 FERRAZ, Francisco César Alves. As Guerras Mundiais e seus veteranos: uma abordagem 

comparativa.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Nova_Zel%C3%A2ndia
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Para termos uma comparação entre o tratamento dado aos veteranos e 

militares em outros países e no Brasil, trago duas ilustrações, uma na Austrália, 

onde apenas 8 mil australianos e 2 mil neozelandeses foram credenciados para 

participar das solenidades do ANZAC Day, deixando de fora mais de 35 mil, 

segundo o jornal Sidney Morning Herald e outra no Brasil, numa troca de guarda no 

Monumento Nacional aos Mortos da 2ªGuerra Mundial onde apenas militares 

participam, não tendo nenhum civil prestigiando as cerimônias. 

 

 

Figura 1: ANZAC Day 

 

Fonte: Sítio do jornal Sidney Morning Herald
7
 

 
Figura 2: Troca da Guarda no MNM2GM. 

 

Fonte: Sítio do DPHCEx
8 

                                                 
7
<http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/thousands-who-miss-out-on-gallipoli-ballot-

offered-alternative-anzac-ceremony-at-lone-pine-20140324-35dnl.html> acesso em 20/01/2016 
8
<http://www.dphcex.ensino.eb.br/?page=materia&materia=2015-JUNHO-MNMSGM-GUARDA> 

acesso em 20/01/2016 
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Diferente dos EUA, por exemplo, o Brasil não é uma nação que tem por 

prática a intervenção em outras nações, somente entrando em guerra quando 

atacado9. Essa previsão já existe desde a primeira Constituição da República.10 A 

Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo Decreto nº 6.703, de 18 de dezembro 

de 2008, em seu capítulo de introdução reforçou esse princípio. 

 

O Brasil é pacífico por tradição e por convicção. Vive em paz com seus 

vizinhos. Rege suas relações internacionais, dentre outros, pelos princípios 

constitucionais da não-intervenção, defesa da paz e solução pacífica dos 

conflitos. Esse traço de pacifismo é parte da identidade nacional e um valor 

a ser conservado pelo povo brasileiro.  

País em desenvolvimento, o Brasil ascenderá ao primeiro plano no mundo 

sem exercer hegemonia ou dominação. O povo brasileiro não deseja 

exercer mando sobre outros povos. Quer que o Brasil se engrandeça sem 

imperar.  

 

O que nos leva a ter poucas participações em guerras se compararmos com 

a Austrália, por exemplo, que participou de todos os grandes conflitos incluindo, as 

guerras da Coréia11 e do Vietnã12 e recentemente, Afeganistão13 e Iraque14. Tal 

política tem por consequência que o Brasil tenha tido sua última participação em 

guerras na segunda guerra mundial. Isso faz com que o cidadão comum se distancie 

do soldado. Hoje são poucos os que ainda têm algum ex-combatente na família. 

Diferente dos EUA, que grande parte da população tem algum parente ou pelo 

menos conhecido que participou de alguma guerra. 

Na prática isso produz entendimentos diferentes em relação às obrigações 

do Estado para com os veteranos. Enquanto na América a população diz que os 

EUA estão em guerra, aqui foi a Força Expedicionária Brasileira que entrou em 

                                                 
9
 A Constituição Brasileira de 1988 veda a intervenção em outras nações. Brasil, CF/88 Art. 4º A 

República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 
(...) IV - não-intervenção;  
10

 Brasil, Constituição da República de 1891, Art 88 - Os Estados Unidos do Brasil, em caso algum, 
se empenharão em guerra de conquista, direta ou indiretamente, por si ou em aliança com outra 
nação. 
11

 http://www.army.gov.au/Our-history/Primary-Materials/Post-War-and-Korea-1946-to-1953 
12

 http://www.army.gov.au/Our-history/Primary-Materials/Vietnam-1962-to-1972 
13

http://www.army.gov.au/Our-stories/Operations/Afghanistan/Setting-the-scene/Australia-in-
Afghanistan 
14

 http://www.army.gov.au/Our-work/News-and-media/Combined-Task-Group-starts-training-in-Iraq 
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guerra. Como se o Exército fosse uma instituição autônoma e que tivesse poder de 

decidir se entra ou não em guerra. 

Os reflexos são visíveis. Os cidadãos brasileiros têm a consciência que os 

ex-combatentes são problema do Exército. Lembrando também que quando se fala 

genericamente Exército, está se querendo dizer as Forças Armadas como um todo. 

 

Devido a esse entendimento, por exemplo, o numerário das pensões 

especiais que são pagas para os ex-combatentes e seus dependentes saem da 

verba orçamentária previstas para as Forças Armadas e não do Regime Geral de 

Previdência Social, e de outros regimes jurídicos, como seria devido, além do 

atendimento médico-hospitalar ser em hospitais militares. 

 

Outro ponto é que a expressão “pensão especial de ex-combatente” é usada 

para designar uma série de benefícios concedidos àqueles que fizeram parte das 

campanhas brasileiras nas diversas guerras que o país participou. O pagamento de 

tais pensões é estabelecido por uma grande variedade de normas e regulamentos e 

que, muitas vezes, não tem a devida indicação das fontes de custeio, como por 

exemplo a Lei nº 616, de 2 de fevereiro de 1949, conhecida como a “Lei da Praia”. 

Para termos uma noção os pagamentos das pensões especiais de ex-combatentes 

totalizaram R$ 1,78 bilhões no ano de 2009 e R$ 2,89 bilhões no ano de 201015, o 

que correspondeu à 24,91% do total orçamentário previsto nas LDO respectivas, 

para pagamento de pessoal nos Comando Militares.16 Isso por si só já justifica 

desenvolvimento deste estudo e essas questões serão enfrentadas no decorrer do 

trabalho.  

 

O objetivo deste trabalho, portanto, consiste na análise de ações judiciais e 

posicionamento administrativos de questões relativas a pensões e benefícios de ex-

combatentes. Nesse estudo procuramos levantar a racionalidade da Administração e 

da Justiça Administrativa ao encarar essas tensões e levando o entendimento de 

                                                 
15

 Após o orçamento de 2012, as pensões especiais, de ex-combatentes e anistiados políticos, pelo 
seu caráter indenizatório com legislação própria, não foram mais incluídas nos PLDO, para evitar 
distorções nos cálculos atuariais. 
16

 Orçamento da união ano de 2012. Disponível em <http://www.orcamentofederal.gov.br/orcamentos-
anuais/orcamento-2012-1/pldo-2012/3.7_ANEXOIII.7Militares.pdf>, acesso em: 14/12/2015. 
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que esse ônus por ter retirado cidadãos do seio de suas famílias para defender 

interesses do país é do Estado, e não apenas das Forças Armadas. 

 

Para realizarmos esse trabalho levamos muito em conta os 11 anos à frente 

da Assessoria Jurídica do Comando da 1ª Região Militar, órgão do Exército 

Brasileiro, que a tem entre suas atribuições preparar as peças informativas para 

compor a chamada defesa da União17. A experiência adquirida ao longo desses 

anos está descrita neste trabalho. Utilizamos uma pesquisa com base histórica para 

compor a ambientação do trabalho, já que a área de concentração do mestrado é 

História. Consultados o Senado Federal, a Câmara dos deputados, através de 

pesquisas realizadas pelos servidores daquelas casas. O Mistério de Defesa e seus 

Comandos Militares, o INSS através do sistema de informação do cidadão. Esses 

órgãos compuseram a base histórica da pesquisa. Na parte analítica utilizamos os 

órgãos do Judiciário e do TCU.  

Para a investigação a que nos propusemos o método utilizado foi o 

hipotético-dedutivo, haja vista que a investigação parte de uma hipótese de trabalho, 

qual seja as diversas formas de interpretação dos benefícios concedidos e as 

diversas categorias ex-combatentes que atuaram no teatro de operações, de litoral, 

que continuaram nas Forças Armadas, e por consequência não são enquadrados 

como ex-combatente, e seus regimes jurídicos com a análise do material 

documental, jurisprudencial e bibliográfico, que se formou ao redor do tema.  

 

As figuras nº1 e 2 tem apenas o objetivo de mostrar o contraste da recepção 

ao tema nos dois países que serviram de exemplo, não tendo por consequência 

qualquer interferência no estudo bem como as matérias de jornal utilizadas também 

são meramente ilustrativas não constituindo qualquer forma de fonte a alterar a 

fundamentação do trabalho. 

O caminho percorrido na pesquisa foi dividido em cinco partes. Para tal no 

capítulo segundo procuramos fazer uma ambientação do leitor trazendo a natureza 

jurídica do ex-combatente e discorrendo sobre o ponto mais importante de toda essa 

discórdia, que é a caracterização e a definição do ex-combatente como sendo 

                                                 
17

 Defesa da União é a peça informativa com elementos de fato e de direito fornecida pelos órgãos da 
administração para auxiliar a AGU na elaboração da contestação, conforme estabelece a Lei 
nº9.028/95. 
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obrigatoriamente um civil que foi desconvocado ao final do conflito. Tentamos 

também mostrar como é a abordagem do assunto no estrangeiro com um pequeno 

comparativo sobre os veteranos no mundo.  

Em seguida entramos na parte histórica. No capítulo terceiro buscamos fazer 

um breve resumo sobre a participação do Brasil nas Guerras, começando pelas 

guerras da Independência, e focando nas principais guerras onde o Brasil teve 

efetiva participação, leia-se Guerra do Paraguai, primeira Guerra Mundial e segunda 

Guerra Mundial.  

No capítulo seguinte traçamos um resumo histórico sobre as leis que deram 

amparo aos ex-combatentes ao longo dos anos. Começando no Período Imperial 

desde a lei que criou o corpo de voluntários da pátria, a transição para a República 

velha, logo após o fim do império, a Era Vargas, a chamada República nova, o 

período de 1964-1988 e o Período Pós-Constituição 1988. 

Entrando na parte analítica do trabalho, por fim buscamos levantar alguns 

dos reflexos dessas diversas leis e seus díspares entendimentos e seus reflexos na 

Justiça Administrativa. Para tal, num primeiro tópico trazemos à baila a questão da 

justiça administrativa como ela é aplicada no Brasil com seu sistema de jurisdição 

una em contraponto com o sistema de contencioso administrativo utilizado na 

França, por exemplo. Mencionamos que o principal motivo da adoção do sistema de 

jurisdição una no Brasil é a falta de confiança nas autoridades administrativas, o que 

faz com que o administrado tenha sempre que recorrer ao judiciário. Porém, 

constatamos também, que o principal motivo da França adotar o sistema de 

contencioso administrativo foi exatamente a falta de confiança no judiciário. Então 

qual seria o melhor modelo?  

Num segundo tópico procuramos mostrar a confusão feita por diversos 

operadores do direito entre Pensão Militar e a Pensão Especial. Essa confusão 

obviamente decorre do falso entendimento de que ex-combatente por estar 

vinculado para efeitos de pagamento aos comandos militares seriam militares. 

No terceiro tópico esclarecemos que existe a pensão especial de ex-

combatente pelo INSS. Ou seja, aqueles que eram vinculados ou não ao RGPS 

também receberam pensão especial e regras especificas de aposentadoria pelo 

INSS. 

No quarto tópico uma questão que atualmente parece estar superada, porém 

que ainda traz reflexos que é a possibilidade de acúmulo de proventos de inatividade 
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com pensão especial. As leis são dúbias nesse sentido o que acarreta algumas 

decisões judiciais nesse sentido da possibilidade, embora o STJ tenha se 

pronunciado pela impossibilidade desse acúmulo. 

No quinto tópico, um dos assuntos que mais geram ações judiciais que é a 

questão do atendimento médico nas Forças Armadas. O ADCT previu que o 

atendimento médico para os ex-combatentes e seus dependentes seria gratuito, 

porem como não indicou a fonte de recursos para esse pagamento acarretando uma 

onerosidade nas Forças Armadas, onde os militares contribuem para poder utilizar o 

sistema de saúde. 

No sexto tópico estudamos que com a edição da Lei nº8.059/90 entrou em 

conflito a questão da reversão de pensão para a filha maior, pois as leis anteriores 

permitiam essa reversão. Hoje nós temos três situações distintas dependo da data 

do óbito do instituidor da pensão. Os falecidos antes da Constituição, onde o 

benefício pode ser revertido para a filha maior, os falecidos entre a promulgação da 

constituição e a edição da lei nº8.059/90 onde existe a possibilidade da reversão 

para a filha maior e com vencimentos de 2º tenente e por fim, aqueles que faleceram 

após 4 de julho de 1990.  

No epílogo trazemos as discussões sobre as possibilidades de rateio da 

pensão especial entre a ex-esposa de fato e a atual companheira e introduzindo a 

nova questão do reconhecimento da união estável por pessoas do mesmo sexo. 

 




