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"Em face das solicitações de nossos leitores com duvidas segue as explicações nos 

documentos ao lado em PDF 

 

A " absorção " que eu cito, conforme o Parecer Conjur n° 382/2021/EB/CGU/AGU é 

sobre a não incorporação da diferença percentual dos 28,86% (conforme o posto ou 

graduação) nos contracheques dos militares que entraram na justiça na época que o 

Direito não estava fulminado pela prescrição quinquenal.  

A " diferença percentual " dos 28,86 p/ ser incorporada no contracheque do militar só 

vai acontecer se a sentença transitada em julgada expressamente definir que será 

assim, ou seja, nesses casos, o militar terá direito a essa "diferença percentual" 

incorporada no contracheque permanentemente, independentemente de mudanças 

legislativas ou administrativas que impliquem reajustes ou majoração nos soldos, seja 

através de leis ou promoções do militar.  

O Parecer Conjur/EB/CGU/AGU, 382/2021, trata sobre a absorção ou não da 

diferença do reajuste de 28,86 p/ os militares q ingressaram em juízo e a sentença foi 

procedente. Em síntese : o Parecer entende ser possível a total absorção das diferenças 

referentes ao percentual de 28,86%, na via administrativa, mesmo que concedidas 

mediante 

decisões judiciais, haja vista os posteriores reajustes dos soldos dos militares 

ocasionados 

por promoções a outros postos na carreira e/ou aumentos proporcionados por 

alterações 

legislativas. O parecer carece, ainda, de Uniformização pela Conjur/MD (consultoria 

jurídica do ministério da Defesa). Portanto, o citado Parecer não tem nenhum efeito 

prático ou jurídico p/ àqueles militares q não ajuizaram a ação dos 28,86 na época 

oportuna. Hj o direito a diferença percentual do 28,86 encontra-se fulminado pela 

prescrição . O direito não socorre aos que dormem. Jairo Piloto - Advogado. Cel (91) 9 

8290-1471 

O Direito não socorre aos que dormem.  

Jairo Piloto - Advogado Especialista em Direito Público:  

Constitucional, Administrativo e Tributário.  

Pós Graduando em Direito Militar. (91) 9 8290-1471 

 

 


