
Titulo matéria: Descaso do Exército Brasileiro com integrantes do Quadro Especial. 

 

Após muitos anos de serviço e do sentimento do dever cumprido junto ao Exército Brasileiro, cumprindo 

todos os Juramentos e deveres de Lealdade à nação Brasileira, na qual se preciso for, defende-la com o sacrifício 

da sua própria vida. Os militares do Quadro Especial do Exército Brasileiro buscam legalmente através do Poder 

Legislativo Federal, uma saída para o descaso e omissão dos Comandantes do Exército Brasileiro, desde a criação 

do quadro em 1981 até os dias atuais. 

Os Sargentos, Cabos e Soldados do Quadro Especial, buscam progressão na carreira Militar desde a 

elaboração do Quadro Especial e sua reestruturação, pois ela foi limitada a graduação máxima de 2° Sargento 

com interstício inicial que chega a levar 18 anos para promoção, contrariando inclusive a constituição federal que 

prevê um interstício máximo de 7 anos, a isonomia entre os quadros das forças Armadas seria a solução, pois a 

aeronáutica corrigiu essa falha em 2010 através de lei específica, o descaso por parte do Exército Brasileiro é 

evidente, pois nunca foi oferecido pela força cursos que propiciassem a progressão na carreira. 

Como nunca houve por parte do exército Brasileiro o interesse em regularizar o quadro permitindo a 

devida progressão na carreira, uma comissão composta por militares desse Quadro, busca o apoio em Brasília 

junto aos Parlamentares, na qual foi possível aprovar por unanimidade a Sugestão 195/2010, na Comissão de 

Legislação Participativa (CLP), da Câmara dos Deputados, que após aprovada foi transformada em Indicação 

4127/2017 e enviada ao Poder Executivo para apreciação e elaboração de Projeto de Lei, criando o Quadro 

Especial de Graduados do Exército, nos termos propostos em 08 Nov 17, pela Deputada Federal Flavia Morais – 

Presidente da CLP. 

A referida Indicação foi enviada ao Poder Executivo, através da Casa Civil, que ao receber a Indicação, 

fez uma consulta ao Ministério da Defesa quanto ao conteúdo da mesma, entretanto o parecer do Comando do 

Exército Brasileiro foi negativo na qual não apresentou nenhuma alternativa para os anseios propostos, inclusive 

justificando com alegações infundadas, inverídicas e discriminatórias, usando como base antigos estudos da qual 

não se aplicam nos dias de hoje, diferentemente dos Sargentos que cursam a “Escola de Sargentos das Armas que 

tem um plano de carreira com previsão de até 07 (sete) promoções, além dos  direitos a transferências 

remuneradas pela união a cada 02 (dois) ou 03 (anos), direito a moradia em residências funcionais,  situações 

estas todas vedadas aos Soldados, Cabos e Sargentos do Quadro Especial. 

"A luta continuará" para reverter o parecer desfavorável do Comando do Exército, em todas as instâncias, 

esse é o lema de todos os militares desse quadro. Pois este parecer da Assessoria Parlamentar é no mínimo 

discriminatório e desrespeitoso para com todos os integrantes do Quadro Especial e, não vamos aceitar a “pecha” 

de só possuirmos a 4ª série do Ensino Fundamental. Tentando alegar assim a nossa incapacidade, física e 

intelectual, o que demonstra num último suspiro, um total desconhecimento, da capacidade dos integrantes deste 

Quadro. E devido a isso não terem uma verdadeira alegação para a não criação do Quadro de Graduados do 

Exército e um plano de carreira regulamentada até a data de hoje. 

O Exército Brasileiro ao invés de reconhecer os relevantes serviços prestados pelos integrantes do Quadro 

Especial e, as funções desempenhadas muito além de sua capacitação, Criando assim o Quadro de Graduados do 

Exército, fazendo assim Justiça aos seus Militares, que desempenharam com louvor e elogios de seus 

Comandantes, funções de 1° Sargento, de Subtenente e até função de Oficiais. Comprovadas em farta e 

irrefutável documentações. 

Outra argumentação inverídica do Comando do Exército foi a de que o pessoal do referido Quadro, não 

prestou nenhum tipo de concurso, para admissão ao Exército Brasileiro. “Pois os mesmos ingressaram por meio 

do Serviço Militar Obrigatório”. Sendo que depois de uma rigorosa seleção, são incorporados ao Exército 

Brasileiro e, todos os integrantes do Quadro Especial realizaram uma prova, para que dentre os melhores, senão 

vejamos: “A escolha dos militares que concorrerão às vagas dos cursos é precedido por uma seleção 

intelectual”, ou seja, um Concurso Interno, para que o Militar possa realizar o Curso de Formação de Cabos 

(CFC). Que ao final do Curso, caso aprovado será promovido a Cabo, se houver existência de vaga, habilitando-

o ao ingresso no Quadro Especial. 

Temos também vários Documentos Oficiais, onde à época, muitos dos atuais Generais que comandam 

Divisões e vários setores do Exército, ingressaram na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), direto dos 

colégios Militares, sem realizarem qualquer tipo de concurso especifico. Porque a diferença de tratamento pelo 

Comando do Exército? 



Sendo assim a Comissão Nacional do Quadro Especial (CNQE), continuará sua caminhada dentro da Lei, 

da Ordem, da Hierarquia, da Disciplina, e por todos os meios legais, inclusive Jurídicos, para que cesse esta 

atitude discriminatória, contra os integrantes do Quadro Especial. 

Até alcançarmos o apoio de Parlamentares e Poder Executivo, para que a Indicação 4127/2017 seja 

transformada em um Projeto de Lei, fazendo uma justa e lídima isonomia ao alcançado pelo Quadro correlato de 

Taifeiros da Aeronáutica.  

 

FORÇA, FOCO E FÉ. 

 

COMISSÃO NACIONAL DOS SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL – CNQE 

Contato: e-mail: sugestao195@gmail.com 
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