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Ofício nº /  2018 São Vicente-SP, 

 

 
Assunto: contraditório e ampla defesa  

Ref: Ofício nº 3737/ASPAR/GM-MD 

Senhor 

 

1. Referimo-nos ao Ofício nº 3737/ASPAR/GM-MD, de 22 FEV 18, da Assessoria Parlamentar do 

Ministério da Defesa, o qual enviou considerações ao Chefe de Gabinete Substituto da Subchefia de Análise e 

Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, reportando-se ao Ofício-SEI nº 
1220/2017/AS/INC/SAG/CC-PR, de 05 JAN 18, que trata da Indicação 4.127/2017, por meio da qual a Comissão 

de Legislação Participativa, solicita o envio ao Congresso Nacional de Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo 

para assegurar a promoção de Cabos estabilizados e Taifeiros-Mores e de Sargentos do Quadro Especial “QE” do 

Exército Brasileiro à graduação de Subtenente. 
 

2. A respeito do assunto, a Associação dos Militares das Forças Armadas do Estado de São Paulo 

(Amfaesp) e a Comissão Nacional dos Sargentos do Quadro Especial, vem através deste, a fim de que seja 
respeitado o princípio do contraditório e da ampla defesa, audiatur et altera pars, e por direito de justiça, tecer os 

comentários relativos a cada um dos tópicos elencados no referido ofício, os quais passamos a replicar, letra a letra, 

a seguir: 
 
“a) os militares em questão ingressaram no Exército, por intermédio do serviço militar obrigatório, com nível de 

escolaridade exigido de 4ª série do primeiro grau e realizaram apenas o curso de formação de Cabos. Vieram a 

alcançar o direito de estabilidade no serviço público federal antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, 
que preconiza que o acesso a cargos públicos com estabilidade deverá ocorrer mediante concurso público;” 

 

a) informamos que não somente os militares em questão, mas todos que incorporam, é exigido como grau de 

escolaridade mínima a 4ª série do primeiro grau e espera-se no momento de suas seleções iniciais, não de forma 

explícita, por motivos que não vem ao caso no presente ofício-resposta, mas que qualquer um com certa inteligência 

e bom senso poderá supor, um certo nível de escolaridade, bom a ótimo, a fim de que possam desempenhar as 
funções designadas adequadamente, dando-se preferência aos concludentes de ensino médio ou àqueles que estão 

matriculados em curso de nível superior, e caso assim não disponham, os de maior escolaridade. É fato, que em 

certas regiões do país, devido às peculiaridades de cada região, não ocorre o preenchimento de soldados com nível 
de escolaridade esperado, mas que não por isso deixam de ser aproveitados pela Força, de outras formas, pois as 

funções, principalmente no exército brasileiro, são de grande maioria, braçal, como bem diz o lema: braço forte e 

mão amiga. Com isso, não desmerecendo de forma alguma os vários profissionais do exército brasileiro que assim 
adentram as fileiras do exército, que após completarem dez anos de relevantes e necessários serviços, foram sendo 

estabilizados ao longo do tempo, tendo sido devidamente chancelados por uma comissão militar designada para esse 

fim, registrado em boletim interno da unidade militar, logo após preencherem e comprovarem os requisitos mínimos 

exigidos de escolaridade, e principalmente por demonstrarem destreza, inteligência, força, iniciativa, 
comportamento, e acima de tudo, o conhecimento da região em que vivem, servindo como verdadeiros arquivos 

vivos em suas Organizações Militares, necessários à continuidade da transmissão de conhecimento aos vários novos 

militares que chegam, a cada ano, por transferência de localidade, em regiões, principalmente, como a amazônica, a 
caatinga, os pampas gaúchos, as fronteiras mato-grossenses e demais regiões do país, que por suas características 

únicas, dependem de profissionais locais, com vasto conhecimento do ambiente que habitam, e de seus 
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comportamentos irrepreensíveis, características estas identificadas nos profissionais do quadro especial durante seu 

tempo inicial de caserna. 
 

a.1) com relação a termos realizado apenas o Curso de Formação de Cabos (CFC), informamos, inicialmente, que 

este curso habilita o soldado, que assim se dispõe a fazê-lo, após passar por uma seleção de comportamento e 
habilidades, e concluí-lo com aproveitamento, a obter sua primeira promoção à graduação de cabo, com todas as 

suas funções e obrigações inerentes, respeitando-se, para efeito de promoções, as disponibilidades de vagas dentro 

de cada unidade militar, tornando-o com isto, o substituto direto do sargento do exército brasileiro, em sua falta, 

principalmente em terreno de guerra. 
 

Informamos também, a título de conhecimento, que este foi o único curso, dentro da seara de especialização militar, 

admitido e autorizado a nós sargentos do quadro especial, recebendo por ele um adicional de habilitação mínimo de 
12% (doze por cento) sobre nossos soldos, apesar das várias tratativas, persistências e insistências do pessoal do 

quadro especial em solicitar a autorização para poder realizar o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), 

disponibilizados apenas aos chamados “sargentos de carreira”, que habilita o sargento a poder galgar sua promoção 
até a graduação de subtenente, e que após sua conclusão com sucesso, permite-lhe ainda, um adicional de 20% 

(vinte por cento), igualmente sobre o soldo. E o que falar sobre o mais recente curso criado, permitindo a esses 

mesmos sargentos, mesmo que muitos ainda não possuam um curso de nível superior, chegar ao tão sonhado 

primeiro posto, ou seja, ao oficialato, o famigerado e polêmico CHQAO, que em um primeiro momento, concedia 
um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) aos seus concludentes, mas que depois equiparou os sargentos “de 

carreira” a Altos Estudos, disponíveis até então somente para Oficiais oriundos da Academia Militar das Agulhas 

Negras, com o respectivo adicional de 30% (trinta por cento) em seus contracheques. 
 

Entendia-se até o momento, que “altos estudos” dentro da carreira militar, era apenas considerado a quem possuísse 

um curso como o Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército ou o Curso de Comando e Estado- 
Maior, de Chefia e Estado-Maior de Serviços, e de Chefia e Direção para Engenheiros Militares do Exército 

Brasileiro, destinados aos Oficiais do Exército, hoje sendo equiparados a Doutorado. 

 
Com apenas estas simples observações, fica evidente o desprezo, o desmerecimento, a subestimação, o descrédito, a 
falta de atenção que vem sendo dispensada à classe dos sargentos do quadro especial ao longo da história do 

exército brasileiro, principalmente quando o assunto é qualificar seu profissional, e retribuir-lhes o devido 

reconhecimento, profissional e financeiro, por seus préstimos tão bem desempenhados nas centenas de unidades 
militares espalhadas pelo nosso imenso país, mediante os respectivos adicionais e cursos, que poderiam vir a 

complementar suas rendas familiares e facilitar seus estudos, permitindo-lhes com isto conquistar a devida 

dignidade pessoal e profissional, caso não os tivessem sido negados. 
 

Vale destacar, os inúmeros casos de sargentos do quadro especial com ensino médio completo, graduação superior e 

outros tantos com pós-graduação, devidamente registrados em suas respectivas fichas-cadastro, que através de seus 

esforços, solitários e heróicos, conseguiram se aperfeiçoar por conta própria, utilizando hoje seus conhecimentos em 
prol de suas atividades que lhe foram confiadas, funções estas muitas vezes em substituição do pessoal, dito de 

“escola”, tais como 1º Sargentos, Subtenentes, e até mesmo, muitas vezes, dependendo da carência de pessoal, de 

Oficiais, desempenhando de forma irrepreensível e com muita honra e orgulho, no entanto, sem o devido 
reconhecimento. 

 

a.2) por fim, ao se comentar o último parágrafo, que fala sobre a estabilidade, informamos que o correto 

fundamento para a estabilidade do pessoal do quadro especial, submetidos a uma rigorosa avaliação de uma 

comissão especial militar, composta para esse fim, ao se atingir dez anos de irrepreensíveis trabalhos, condutas e 
comportamentos, foi o artigo 50, inciso IV, alínea “a”, da Lei nº 6.880/80, (Estatuto dos Militares), que preconiza 

que: 

“são direitos dos militares: 

 
................................................................................................................................................................. 

 

IV - nas condições ou nas limitações impostas na legislação e regulamentação específicas: 
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a) a estabilidade, quando praça com dez ou mais anos de tempo de efetivo serviço. (grifo nosso) 

 
............................................................................................................................. ....................................... 

 

Fazendo-se uma rápida reflexão, antes de se completar os dez anos exigidos de forma taxativa no Estatuto, não 
havia o que se falar em direito, e sim, expectativa de direito, ao contrário do que afirma a Assessoria Parlamentar do 

EB, pois o Quadro Especial, que abrange soldados, cabos e sargentos, surgiu por volta do ano de 1981, e portanto, 

atingiriam este direito somente no ano de 1991, bem após a promulgação da Carta Magna. 
 

Com relação a concurso público, para se ter acesso à estabilidade, como preconiza a Constituição Federal/1988, 

informamos que para realizar o Curso de Formação de Cabos, foi necessário o soldado, antes de tudo, além de ser 

submetido a várias etapas de seleção inicial no ano de serviço obrigatório, com avaliação baseada em aspectos 
físicos, psíquicos, sócio-econômicos, habilidades motoras e de escrita e raciocínio, a também uma outra prova 

seletiva dentro de suas Unidades Militares, de caráter eliminatório, a fim de que fossem selecionados somente os 

mais aptos soldados para realizar este Curso. Se isto, por si só, não for considerado um concurso, informamos 
também que temos conhecimento e prova, de que, em anos remotos, os primeiros colocados da Escola de Sargentos 

das Armas eram convidados e enviados automaticamente, sem concurso, para a Academia Militar das Agulhas 

Negras, AMAN, a fim de sair de lá, como Oficial do Exército. Outros tantos militares (soldados, cabos) que eram 

destaques, por seus comportamentos, foram enviados para serem formados sargentos em quartéis simples ou 
Escolas de Formação, por uma simples indicação, alcançando depois de concluírem o curso de sargento, nestas 

unidades militares ou escolas, o posto de Capitão, com proventos de Major, pelo mesmo critério de concurso dos 

militares do quadro especial, sem se esquecer também dos melhores alunos dos Colégios Militares, que eram 
enviados para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, EsPCEx, todos sem o devido concurso público, ora 

aventado. 

 

b) excetuando os militares acima, todos os demais segmentos do Exército, desde a graduação de 3° Sargento 

até o posto de General de Exército, com direito a estabilidade, ingressaram na Força Terrestre por 

intermédio de concurso público. Suas promoções são decorrentes de habilitações proporcionadas por cursos 

realizados. No caso dos Subtenentes e Sargentos: Cursos de Formação e de Aperfeiçoamento de Sargentos; 

 
 

b) antes de tudo, isso não é verdade! Recorrer mais uma vez ao assunto “ingressar na Força através de concurso 

público”, nos evidencia o esmero e a importância que este tema tem para o Exército Brasileiro, no presente 

momento. Mas antes de tecer qualquer comentário a respeito, necessário se faz relembrar algumas passagens  não 

tão distantes, que eram corriqueiras no exército brasileiro, quiçá nas forças armadas, que são de conhecimento 
público, mas que pelo visto, nesta hora, não estão sendo lembradas, talvez por negligência aos fatos, talvez 

ignorância histórica de sua assessoria, ou talvez mesmo por conveniência, e que teriam sido respondidas 

prontamente caso tivessem consultado um militar do quadro especial, verdadeira memória viva de uma unidade 
militar. Vamos aos fatos: 

 

- em meados da década de 50 até os anos 80, existiu uma qualificação militar (QM) que fora criada para 

preenchimento de vagas administrativas nas unidades militares, funções como datilógrafos, identificadores de corpo 
de tropa, recursos humanos, auxiliares administrativos, etc., os chamados Sargentos Burocratas. O curso passou a 

ser ministrado nos quartéis de origem dos militares, a cargo dos Exércitos, hoje comumente conhecido por 

Comandos Militares de Área. Os soldados e cabos que desejassem freqüentá-lo eram promovidos ao seu término, à 
graduação de 3º Sargento, chegando até a graduação de 1º Sargento Burocrata. Não havia concurso público para 

este curso. Com o passar do tempo, por volta dos anos 80, essa QM foi extinta pelo Estado-Maior do Exército, e os 

sargentos burocratas que desejassem realizar novamente outro curso, com duração prevista de três meses nas 
capitais, optariam ao seu término, por uma nova qualificação, equiparando-os às qualificações das armas dos 

sargentos de “escola” (Infantaria, Cavalaria, Comunicação, etc.). Por fim, estes sargentos burocratas de origem, 

após passarem por escolas de aperfeiçoamento, poderiam chegar ao posto máximo de Capitão, com proventos de 

Major, com todos os adicionais e direitos permitidos pelo Estatuto dos Militares e também pela Lei 3.765/60, que 
trata das pensões militares, inclusive podendo optar por recolher um ou dois postos acima da contribuição da pensão 

militar, a serem deixadas para suas respectivas viúvas/dependentes; 
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- em meados dos anos 70/80, os melhores alunos dos colégios militares eram convidados a freqüentar a Escola 

Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), localizada no interior paulista, na cidade de Campinas. Muitos 
destes alunos chegaram ao Oficialato, alguns até sendo Comandantes de OM (Organização Militar), 

contemporâneos, inclusive, de muitos militares do quadro especial. O ingresso à EsPCEx também se sucedeu, sem 

qualquer concurso público, chancelado apenas, e ao nosso ver com todos os seus méritos, às performances 
estudantis desses alunos; 

 

- não podemos nos esquecer também, que vigorou no exército brasileiro por certo tempo, a matrícula imediata na 
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), localizada em Resende/RJ, com todos os seus méritos também,  

dos primeiros colocados da Escola de Sargentos das Armas (EsSA), Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva 

(NPOR), Centro de Preparação de Oficiais da Reserva, (CPOR). Acontece que esta matrícula ocorreu também sem a 

necessidade de qualquer concurso público. Obs: Os candidatos não aproveitados nestes Centros de Oficiais da 
Reserva voltavam para a tropa, a fim de cumprir seu período obrigatório como soldados. 

 

Dizer que o Exército Brasileiro adota “dois pesos e duas medidas” com relação a seus militares, após conhecer sua 
história, não é nenhum exagero. A “Teoria dos poderes implícitos” tão em voga nos meios jurídicos, ao qual “quem 

pode o mais, pode o menos” percebe-se que fora utilizada muitas vezes nas decisões de nossos Generais, mas  

de forma inversa, só não se aplicando quando envolve militares do quadro especial, principalmente quando 
solicitam melhorias para suas vidas. 

 

c) destaca-se que a escolaridade exigida para a admissão na escola de formação de sargentos de carreira do 

Exército é de nível médio completo e a escolaridade exigida para o ingresso no Quadro Especial, à época, foi 

de 4ª série do ensino fundamental; 

 

c) exatamente, a escolaridade exigida para o ingresso no Quadro Especial, à época, foi a de 4ª série do ensino 

fundamental, já que se tratava de um curso de Cabos, pois a escolaridade exigida, também à época, para um 
concurso de nível nacional, com possibilidades de ascensão ao Oficialato, com graduação inicial superior à nossa, 

ou seja, a de 3º Sargento, foi a 8ª série do ensino fundamental. Não poderia ter sido diferente, pois caso fosse, seria 

um curso de Sargentos, e não de Cabos. Ressalte-se de que, daquela época até os dias atuais, o sistema de ensino no 
exército sofreu alterações e antes, onde se exigia a 8ª série do ensino fundamental para ingresso na Escola de 

Sargentos das Armas, de uns tempos para cá, passou a se exigir o ensino médio completo, já que as estatísticas em 

cursos de aperfeiçoamento mostravam a grande quantidade de sargentos com curso de nível superior e até mesmo 
pós-graduados. Essa melhora no ensino dentro da instituição aconteceu em todos os níveis, em toda a sociedade, 

devido à facilidade de estudos hoje em dia, de curso como os de Ensino à Distância (EAD), e a grande oferta de 

informação oferecida pelos meios digitais. Mas com relação ao Quadro Especial, nada foi feito, nada foi oferecido 

em termos de aperfeiçoamento e qualificação de seu pessoal, demonstrando mais uma vez, o descaso da Instituição 
e a falta de reconhecimento para conosco. Fomos esquecidos quase que propositalmente, apesar desta escolaridade 

ter sido uma exigência mínima para o ingresso no curso, à época, apesar de termos em nosso quadro de sargentos 

especiais, a grande maioria com ensino médio completo, outros tantos com ensino superior completo, dezenas pós- 
graduação e mestrado, os quais utilizam este conhecimento no dia-a-dia nas unidades militares. Chega a ser no 

mínimo contraditório, não aceitarem nossos requerimentos solicitando cursos de aperfeiçoamento e qualificação, e o 

Comando do Exército não atualizar a exigência mínima de escolaridade do quadro especial, usando-a sempre como 
subterfúgio a eterna pecha de “4ª Série”, não oferecer um plano de carreira à nossa esquecida classe. Destaca-se que 

muitos militares “de escola” foram para a reserva remunerada como subtenentes, sem direito à promoção ao 

primeiro posto, ou seja, 2º Tenente, pelo fato de não possuírem o ensino médio completo, naquela ocasião, ensino 

este, atualmente, muito comum para a grande maioria dos militares do quadro especial. 
 

Ainda com relação à 4ª série do ensino fundamental, tão repetidamente utilizada nos argumentos da assessoria 

parlamentar, configurando uma forma clara de subjugação e preconceito com nossa classe, série esta mínima, para 
os padrões a que se propunham, em tese, informamos não haver qualquer impeditivo ou demérito para as funções 

dos militares do quadro especial, ora desempenhadas no momento, nos quatro cantos do país. Funções chaves dentro 

das unidades militares, conforme podem comprovar os registros de nossas alterações, que respaldam nossa 

afirmação. Pois na prática, com apenas sua “escolaridade infantil mínima”, levam as mais diversas funções 
destinadas ao pessoal do ensino médio completo, “nas costas”, com muita competência e galhardia, trabalhando 
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feito “gente grande”, em substituição por mérito e experiência, aos 2º Sgt, 1º Sgt, STen e alguns Oficiais, oriundos 

das escolas militares. Ademais, esta mesma 4ª série tão estagnada e esquecida no tempo, mas altamente lembrada e 

evidenciada, utilizada quase que um troféu pelos nossos Comandantes Militares, quando se propõem a rebater 
nossas pretensões de melhoria, é a mesma 4ª série que é motivo de dispensa quase que imediata nas Comissões de 

Seleção para o Serviço Militar Obrigatório pelo país afora quando um cidadão a declara, facilmente comprovada por 

àqueles que já participaram um dia de uma seleção, ou operaram um sistema de Comissão de Seleção, onde esta 
escolaridade nem é aceita. Dá-se e sempre deu, preferência por cidadãos com níveis de escolaridade alta, a fim de, 

entre várias utilizações e empregos, facilitar a assimilação das instruções por parte dos soldados. Além do mais, 

temos notícia, de que a maioria de nosso pessoal do quadro especial, teve que apresentar o certificado do ensino 
fundamental completo, ou seja, 8ª série concluída, aos moldes dos militares de escola da época, a fim de que fosse 

aprovada a permanência destes militares e conseqüente chancela de  suas estabilidades, após terem alcançados os 

dez anos de caserna exigidos para este fim. 

 
Então, para finalizar este assunto, uma Força Armada criar e manter um Curso de Cabos com escolaridade mínima 

exigida, inferior às que são exigidas para o ingresso dos soldados na tropa, e não a atualizarem através dos tempos,  

permanecendo estagnada na história, apesar dos recentes avanços de toda a sociedade no campo da educação, não 
tem outro sentido, a nosso ver, se não o estratégico. 

 

d) para ser promovido à graduação de 1º Sargento ou Subtenente, além de ter sido aprovado em concurso 

público, e freqüentado o Curso de Formação de Sargentos (duração de dois anos), é necessária a realização 

do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (aproximadamente nove meses), concebido para capacitar um 

universo profissional hábil a ocupar cargos técnico-profissionais e encargos administrativos, exercendo, por 

exemplo, a função de encarregado de material, com atribuições relacionadas ao gerenciamento de patrimônio 

e ao uso de meios de informática; 

 

d) a questão do concurso público já foi assaz debatida, e quanto ao Curso de Aperfeiçoamento que não possuímos, 

já informamos também que nos fora negado todas as vezes em que o solicitamos, como comprovam os vários 

requerimentos apresentados, mas indeferidos pelo Comando do Exército. 

 

e) vê-se, pois, que as graduações de 1º Sargento e de Subtenente do Exército implicam reconhecimento de 

habilidades e assunção de responsabilidades que extrapolam a formação do graduado integrante do Quadro 

Especial em questão; 

 

e) como anteriormente afirmamos, não é o que demonstram os registros de nossas alterações e os vários elogios de 
nosso pessoal recebidos de seus respectivos Comandantes, com as mais diversas funções desempenhadas pelo 

quadro especial nas organizações militares do país, inclusive com a passagem e recebimento de função, publicada 

em boletim interno, funções estas inimagináveis aos olhos de quem nos enxergam apenas com a “4ª Série Primária”, 

frutos de nossas largas experiências e competências ao longo do tempo de caserna, adquiridos por permanecermos 
um longo período em um mesmo local, e que nos credenciam a tornar especialistas de um determinado assunto, 

imbatíveis em áreas a que nos propomos e fomos confiados a fazer. 

 
 

f) quanto à Força Aérea e Marinha do Brasil, a situação é distinta, pois a possibilidade de promoção do 

Taifeiro-mor à graduação de Suboficial (que equivaleria à graduação de Subtenente do Exército), está 

regulamentada na Lei n° 3.953, de 02 de setembro de 1961, na qual há previsão de que as condições de 

seleção, habilitação, aperfeiçoamento e acesso seriam similares aos demais graduados daquelas Forças; 

 
f) apesar das forças coirmãs, Marinha e Aeronáutica, possuírem uma previsão regulamentada de seleção, habilitação 

e aperfeiçoamento para seus militares, estes tiveram, infelizmente, que recorrer judicialmente para fazer valer seus 

direitos, fazendo com que o Presidente da República, daquela época, sancionasse a Lei nº 12.158, de 26 Set 09, 
regulamentada pelo Decreto nº 7.188, de 27 Mai 10, pois o regulamentado anteriormente na Lei 3.953/61, não 

estava sendo cumprido. 

 
g) importante ressaltar que, inobstante a existência de lei prevendo a possibilidade de promoção ao grau 

hierárquico de Subtenente, não foi efetuado, por parte da Força Aérea, a devida regulamentação das 

promoções nela previstas, em conseqüência, houve varias reivindicações, por via judicial; 

g) não há nada o que se comentar neste tópico, pois a conseqüência do ocorrido já está implícita na questão. 
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h) assim, visando corrigir tal irregularidade, em 29 de dezembro de 2009, por orientação do então Presidente 

da República, foi aprovada e sancionada a Lei nº 12.158, que garantiu aos militares oriundos do Quadro de 

Taifeiros da Aeronáutica, na reserva remunerada, reformados ou no serviço ativo, cujo ingresso no referido 

Quadro se deu até 31 Dez 1992, o acesso às graduações superiores na forma da lei. O direito a essa promoção 

não alcançou, por óbvio, os militares que passaram para a inatividade em data anterior a publicação da Lei 

n° 3.953, de 2 de setembro de 1961; 

 
h) aqui também não nos alongaremos muito, uma vez que a resposta nos soa óbvia, pois se estamos pleiteando 
melhorias para nossa classe, através da aprovação de uma Lei que nos socorra, que nos retire do ostracismo cultural 

antiquado e preconceituoso e que atenda nossos anseios por justiça, isonomia e melhorias, o conhecimento de uma 

Lei desta só nos faz lutar ainda mais por nossa causa. 

 
i) portanto, não havia motivo que pudesse justificar a inclusão dos militares do Exército no teor da Lei n° 

12.158, de 2009, una vez que a criação do Quadro Especial de 3° Sargentos do Exército deu-se por intermédio 

do Decreto n” 86.289, de 11 de agosto de 1981, estando atualmente regido pelos artigos 15, 16 e 17 da Lei n° 

12,872, de 24 de outubro de 2013 e pelo Decreto nº 8.254, de 26 de maio de 2014, cujas disposições sempre 

foram diversas do previsto na Lei nº 3.953, de 02 de setembro de 1961; 

 
i) o motivo da não inclusão dos militares do quadro especial no teor da Lei 12.158, de 2009, foi diverso do descrito 
acima, tal qual a não obediência ao aspecto formal previsto na Constituição Federal/88, para a criação de uma Lei. 

Não cabendo a nós discutir, agora, o mérito da não inclusão dos militares do quadro especial, naquele momento. 

 
Mas a respeito do assunto, cabe-nos uma indagação que é de suma importância para nós do quadro especial, a fim 

de obtermos uma explicação: 

 
- Pois bem, tendo a Lei nº 3.953, de 02 de setembro de 1961, a qual foi utilizada como parâmetro para a Lei 

seguinte, a pergunta que fica é por que o Exército Brasileiro, através de seus Comandantes, não tomou o mesmo 

caminho, não seguiu a mesma lógica que foi utilizada pelas outras Forças? Pois fica claro para nós que, desde então, 

a Marinha e Aeronáutica se prepararam para dar um amparo jurídico oportuno aos seus quadros de Taifeiros-Mores, 
demonstrando com isso o valor que esses militares possuem para essas Forças e o tratamento diferenciado que 

recebem. 

 
E a título de conhecimento, necessário se faz trazer a lume a essa questão, de como se sucedeu a última Lei que 

“beneficiou” os Sargentos do Quadro Especial (Lei nº 12.872, de 24 OUT 13). Utilizando-se a Lei de 1961, como 

parâmetro, se ativeram mais aos deveres dela e suprimiram um dos direitos, mais caros a nós, especificamente a 

promoção até Subtenente. Esta última Lei, da forma como foi aprovada, não nos contentou completamente, pois ao 
saber que o Quadro Especial teria êxito na aprovação do PL 4.373 e conseqüentemente, na aprovação da respectiva 

Lei que nos beneficiaria na obtenção da promoção à Subtenente, pois detínhamos na época, a sinalização positiva 

por parte da Presidente da República, o Exército Brasileiro se apressou, de forma premeditada, e conseguiu 
autorização para retirar alguns artigos que nos beneficiaria, onde o tão esperado desejo de melhoria se tornaria 

realidade, e sepultaram de vez, com esta manobra, naquela ocasião, nossos anseios, contribuindo com que a 

promoção à Subtenente não prosperasse. 

 
Também a título de conhecimento, interessante trazer à presente discussão, o que se sabe e o que se escreve, sobre a 
tão discutida função de TAIFEIRO das Forças Armadas, na grande rede. Segundo apenas um dos sites de consulta 

gratuita, muito consultado atualmente pela maioria dos brasileiros, TAIFEIRO é: 
 

“Nas Forças Armadas do Brasil, taifeiro é graduação militar antiga, sendo de forma geral superior 
à graduação de soldado recruta, aprendiz-marinheiro e grumete (esses dois últimos nas marinhas); em 
algumas organizações militares"; é portanto considerado historicamente a primeira graduação após 
recruta; geralmente e historicamente é o soldado ou marinheiro que já entra na organização militar com 
alguma profissão ou tem talento para tal, e como tal nas diversas organizações militares de diversas 
nações, são os motoristas, cozinheiros, alfaiates, barbeiros, copeiros, mensageiros, 
"ordenanças(secretários ou ajudantes-de-ordem)", comissários de bordo das aeronaves de transporte de 
passageiros da Força Aérea Brasileira e da Presidência da República, ........ 

........... podendo, na Marinha do Brasil atingir ao oficialato, como capitão-tenente, na 
Aeronáutica, chegam à suboficial e no Exército a 2º sargento-QE.....(GRIFO E CORREÇÃO, PARA 
2º SGT QE, NOSSO) 
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.....também são datilógrafos, digitadores, operadores de informação e outras funções que exigem capacidade 
especial para o desempenho e o recruta ou aprendiz de marinheiro que entra para o quartel já dispõe da 

profissionalização ou tem talento para apreendê-la pode submeter-se ao concurso de seleção para o Curso de 

Formação de Taifeiros. Para distinguir a especialidade ou especialização, acima ou abaixo da primeira divisa - 
militar, tem-se "um desenho - regulamentar", que identifica através do regulamento - próprio da organização - 

militar a qual pertence, a tal especialidade ou especialização(como exemplo, se contador, ter-se-iam "desenho de 

duas penas cruzadas", e assim por diante). Os taifeiros também serviam, muitas vezes, em residências de oficiais, 

fazendo serviços de manutenção e trabalho doméstico. Essas funções foram proibidas peloTRF do Rio Grande do 
Sul em 2014, com abrangência nacional. Eles só poderão prestar serviços em residências oficiais quando isso for 

ligado a algum evento institucional das Forças Armadas.”[1] 

 
(Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Taifa_(profiss%C3%A3o), acessado em 17 MAR 18.) 

 
j) conforme já mencionado, os 3° Sargentos do Quadro Especial, Cabos e Taifeiros-mores do Exército não 

realizam cursos de formação de sargentos de carreira, até porque o acesso a esses cursos é por intermédio de 

concurso público, e, por este motivo, a esses militares é vedada a promoção até a graduação de Subtenente; 

 
j) esta questão já foi devidamente abordada, de uma forma bastante conclusiva, de nossa parte, mais 

especificamente nas letras a) e b) do presente ofício-resposta, onde demonstramos que a Força quando quis, a fim de 
atender suas pretensões, não se utilizou da obrigação do concurso público. Após a promulgação da CF/88, passou a 

recorrer a esta obrigatoriedade, mas lembramos que não foram os Cabos e Soldados que imploraram para entrar no 

Quadro Especial num primeiro momento, sem o dito “concurso público”, foi novamente a conveniência e 
necessidade com a devida leniência da Força naquele momento que falou mais alto. 

 
O real motivo de não podermos alcançar a graduação de subtenente é a não existência de previsão legal, motivo  

pelo qual acontece hoje toda esta discussão, onde solicitamos uma lei que nos ampare, para que se corrija a injustiça 

e o não reconhecimento da Instituição. 

 
k) já os taifeiros da Marinha do Brasil e da Força Aérea ingressaram nestas Forças por meio de concurso 

público, sendo exigidos como pré-requisitos para a inscrição, o ensino médio e o curso técnico de cozinheiro 

ou garçom, além de realizarem o curso de formação em suas especialidades, para serem incluídos no corpo de 

praças; 

 
k) pelo que sabemos, nem sempre foi assim, pois os concursos da Marinha e Aeronáutica também ocorriam nos 

mesmos moldes dos do Exército, ou seja, concurso interno dentro das Unidades Militares, e como gostam de frisar, 

“sem concurso público”. Estes militares após a conclusão com êxito, nestes cursos, eram encaminhados para 
unidades civis especializadas, tal como o SENAC nos estados da Federação, a fim de que se aperfeiçoassem em 

cursos de cozinheiros ou garçons. 

 
Novamente vemos o cuidado e o zelo em que Marinha e Aeronáutica tiveram com aqueles que lhe são caros, pois 

estes militares, incluso aqui os do Quadro Especial, realizam funções que somente poucos se sujeitam a fazê-las. 

Funções estas idênticas desempenhadas nas três Forças coirmãs, mas somente duas delas se preocuparam, 
realmente, em dar o devido reconhecimento a seus profissionais e o respaldo jurídico necessário para que se 

mantivessem amparados, fazendo-os não ingressar pelas portas dos fundos em nossa querida Força Armada 

Brasileira, para que não tivessem que se sujeitar, hoje, a este escárnio. 

 
l) assim, quando comparados os militares das três Forças Singulares, é manifesta a diferença entre os 

integrantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, o que resulta em carreiras distintas, com formações, 

finalidades e organizações próprias; e 6.880, de 9 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares), no qual esta 

previsto que o planejamento da carreira de oficiais e praças é atribuição de cada uma das Forças Singulares, 

o que é enfatizado pelo teor do art. 4º da Lei Complementar n° 97, de 9 de junho de 1999. 

 

1) as formas de ingresso e permanência desses militares em cada uma das Forças Singulares realmente foram 

diferentes, pelo que podemos observar, mas também observamos e sentimos que em duas delas ocorreram todos os 

cuidados jurídicos necessários a fim de que se evitassem pendengas jurídicas cansativas e extenuantes, que acabam 

minando, no dia-a-dia o sentimento de corporação em seu pessoal, tal qual a presente. Mas, o mesmo não acontece 
com as funções desempenhadas nas três Forças, que são idênticas, claro que respeitando a singularidade de cada 
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uma delas, onde garçom é garçom e motorista é motorista, onde quer que estejam, cozinheiros, serviçais, guardas, 

datilógrafos, serviços de manutenção e trabalho doméstico, e etc., inúmeras funções desempenhadas nas Forças 

Armadas pelo pessoal do quadro especial e taifeiros, terão sempre o condão de similares, quer queiram ou não. Cabe 
apenas este reconhecimento perante a todos, voluntário, ou no presente caso, por vias políticas e judiciais, para que 

a justiça se sobressaia. 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

Nós militares do Quadro Especial do Exército Brasileiro, integrantes, com muito orgulho, de uma das mais 

confiáveis e respeitáveis instituições de nosso país, assim como todos os outros valorosos militares das Forças 

Armadas, que desempenham funções imprescindíveis e necessárias, cada um à sua maneira, contribuindo desta 
forma, para que a defesa da Pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, a lei e 

a ordem, sejam efetivamente garantidos através de nossas ações e presença, vimos através do presente ofício- 

resposta, esclarecer que: 
- em nenhum momento quisemos, com nossa empreitada, nos comparar ou sobrepujar os militares de 

carreira, especificamente os da Escola de Sargentos das Armas, que com seus méritos conseguiram adentrar às 

fileiras do exército brasileiro, de acordo com o especificado em Lei, e nem sermos promovidos na ativa a tal 

graduação, pois somos sabedores do descontentamento e desgaste, por parte uma minoria pobre de espírito, que iria 
causar na Força; 

- vimos sim, levantar indagações para a questão do esquecimento e a não valorização de nossa classe, que 

como comprovam nossos apontamentos, desempenhamos funções no dia-a-dia da Força, muito além das que fomos 
preparados, através de cursos ou aperfeiçoamentos, ora negados, mas que são prontamente superados através de 

nossa experiência alcançada através dos tempos, pois devido a peculiaridade de nossa classe, por passarmos muito 

tempo em um mesmo local, adquirimos conhecimentos e a tarimba, no sentido honroso da palavra, suficientes, para 

bem desempenhar nossas funções, nada deixando a desejar a quem possui conhecimento teórico, porém sem possuir 
a devida vivência; 

- tanto é que, o que desejamos, é poder usufruir tal promoção somente na reserva remunerada, com um 

pouco mais de dignidade, a nós e principalmente às nossas famílias; 
- quanto às recorrentes referências à falta de concurso público, como já rebatemos nas letras acima, e 

também a degradante pecha de 4ª série imputadas a nós do quadro especial, de forma pejorativa perante à Força, 

incomodando especialmente os que possuem curso superior ou pós-graduação, adquiridos com seus próprios 
esforços e também à grande quantidade com ensino médio completo, apesar de nem mesmo serem aceitos com bons 

olhos, no momento do alistamento para o serviço militar obrigatório, quando os civis as declaram, informamos que, 

como bons soldados que somos, apenas viemos obedecendo as regras que nos foram impostas, pois não nos 

competia questionar, naquele momento, as formas de ingresso que a nós foram apresentadas; 
- e com relação aos fatos apontados relativos aos cursos por ingresso na Força sem o devido concurso 

público, tal como o sargento burocrata, e também as funções desempenhadas pelo quadro especial, além das 

designadas para nossas graduações, informamos que estamos em condições de apresentar, a qualquer momento, em 
forma de documentos ou depoimentos, quando forem devidamente solicitados; 

- também queremos deixar claro a da falta de oportunidades dispensadas aos militares do quadro especial 

do exército brasileiro durante toda a nossa permanência nas Organizações Militares, que de forma vocacionada e 

mantendo um alto nível de dedicação, não nos foram concedidos os mesmos direitos dispensados aos sargentos 

concursados, direitos como: 

1) um plano de carreira e interstícios para promoções decente, um plano para progressão na carreira com 
até 7 (sete) promoções e estimativa de quando seremos promovidos, pois temos casos de militares que 

permaneceram numa mesma graduação por até 18 (dezoito anos); 

2) transferências remuneradas por conta da União a cada 02 (dois) ou 03 (três) anos; 
3) cursos de Especialização e Aperfeiçoamento; e 
4) casas funcionais, pagando uma taxa de ocupação de 20% do soldo, sendo quase inexistentes nas 

Organizações Militares do Exército estas casas funcionais para Taifeiros, Cabos e Soldados (graduação que 
representa 60% ou mais da carreira do Quadro Especial). 

- ademais, para finalizar o presente ofício-resposta, no ano de 1992, o então Ministro do Exército, General 

Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena, propôs modificações nesta realidade, criando o Quadro Complementar de 
Praças (QCP) por meio do Projeto de Lei 3.422/1992 que previa o acesso às promoções até 

Subtenente,modificando as possibilidades de progressão na carreira de cabos e soldados estabilizados e definindo 

em seu texto de propostas ao Projeto de Lei, como “programas de modernização administrativa”. Mais tarde, ainda 
na década de 90, surgiram projetos internos no Exército para aproveitamento dos cabos e soldados estabilizados, 

objetivando reforçar a Instituição com uma formação de Sargentos nos mesmos moldes do QCP do PL nº 

3422/1992, porém voltado apenas para o universo dos militares da ativa, com a finalidade de aproveitar a 
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experiência desse pessoal. Ambos os projetos, datando de mais de 20 anos, por razões diversas nunca foram adiante; 

 

4. Diante das contrarrazões acima expendidas, verifica-se que há sim distorção e principalmente injustiças a serem 

corrigidas, pois os militares do Exército, integrantes do Quadro Especial, demonstraram que possuem as razões e os 
pressupostos necessários que os habilite à ascensão além da graduação de 2° Sargento. 
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