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RESUMO 
O presente trabalho se propõe a estudar um problema que vem crescendo, ano a ano, na maioria das 
organizações militares (OM) espalhadas em nosso território nacional, que é a reintegração de militares. 
Tal problema é oriundo do fato de, após ser incorporado ao serviço militar obrigatório, o militar pode vir 
a sofrer acidente ou contrair moléstia que venha a torná-lo incapaz, temporário ou definitivamente, para 
o serviço da Força. Assim, o mesmo deverá ser licenciado, de acordo com a legislação em vigor, após 
o adequado tratamento que o torne apto ao serviço novamente. Entretanto, alguns militares são 
licenciados, após receber o parecer previsto, mas se acham prejudicados, alegando ainda 
permanecerem com problemas físicos ou de saúde, vindo a entrar com ação judicial. Com o aval 
jurídico, recebem o direito de serem reintegrados à caserna, ocasionando, de imediato, uma série de 
medidas e coordenações por parte do Estado-Maior de um Batalhão de Infantaria. Desta forma, é 
essencial que o processo para licenciamento definitivo desses militares seja acelerado, e o propósito 
dessa pesquisa é justamente verificar a viabilidade ou não do gerenciamento, por parte do 
Subcomandante da OM, para resultar nesse objetivo proposto. Por fim, por meio de análise 
desenvolvida, pretende-se colher alguns ensinamentos para o Exército Brasileiro sobre as possíveis 
condutas que venham a diminuir e/ou solucionar o problema em questão, contribuindo para a 
preservação da imagem e a operacionalidade da Força Terrestre. 
 
Palavras-chave: Estado-Maior de um Batalhão de Infantaria. Subcomandante de um Batalhão de 
Infantaria. Incorporação de militares. Licenciamento de militares. Reintegração de militares. 
 
RESUMEN 
El presente trabajo se propone a estudiar un problema que viene creciendo, año a año, en la mayoría 
de las organizaciones mlitares (OM) esparcidas en nuestro territorio nacional, que es la reintegración 
de militares. Este problema es el hecho de que, tras ser incorporado al servicio militar obligatorio, el 
militar puede venir a sufrir accidente o contraer molestia que venga a hacerlo incapaz, temporal o 
definitivamente, para el servicio de la Fuerza. de acuerdo con la legislación vigente, después del 
adecuado tratamiento que lo vuelva a funcionar de nuevo. Sin embargo, algunos militares son 
licenciados, después de recibir el parecer previsto, pero se hallan perjudicados, alegando todavía 
permanecer con problemas físicos o de salud, viniendo a entrar con acción judicial. Con el aval jurídico, 
reciben el derecho de ser reintegrados a la cuadra, ocasionando, de inmediato, una serie de medidas 
y coordinaciones por parte del Estado Mayor de un Batallón de Infantería. De esta forma, es esencial 
que el proceso para licenciamiento definitivo de esos militares sea acelerado, y el propósito de esa 
investigación es justamente verificar la viabilidad o no de la gestión, por parte del Subcomandante de 
la OM, para resultar en ese objetivo propuesto. Por último, por medio de análisis desarrollado, se 
pretende cosechar algunas enseñanzas para el Ejército Brasileño sobre las posibles conductas que 
vengan a disminuir y / o solucionar el problema en cuestión, contribuyendo a la preservación de la 
imagen y la operacionalidad de la Fuerza Terrestre. 
 
Palabras claves: Estado Mayor de un Batallón de Infantería. Subcomandante de un Batallón de 
Infantería. Incorporación de militares. Licencias de militares. Reintegración de militares. 

                                                 
* Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2008. 
** Capitão da Arma de Infantaria. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2005. 
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1 INTRODUÇÃO 

Anualmente, vários jovens, ao completarem seus 18 (dezoito) anos de idade, 

prestam o serviço militar obrigatório em diversas Organizações Militares (OM) 

espalhadas pelo território nacional, devido ao seguinte amparo legislativo: 

 Art 2º Todos os brasileiros são obrigados ao Serviço Militar, na forma da 
presente Lei e sua regulamentação. 
        § 1º A obrigatoriedade do Serviço Militar dos brasileiros naturalizados 
ou por opção será definida na regulamentação da presente Lei. 
        § 2º As mulheres ficam isentas do Serviço Militar em tempo de paz e, 
de acordo com suas aptidões, sujeitas aos encargos do interesse da 
mobilização. 
 (BRASIL, 1964). 
 

Para tanto, existe todo um processo de seleção, na antecedência de sua 

maioridade, em prol de escolher jovens que apresentem condições físicas e de 

saúde totalmente adequadas para a realização das atividades eminentemente 

militares. Tal medida é necessária para evitar a incorporação de indivíduos 

portadores de doenças preexistentes, as quais possam vir a ocasionar sérios 

problemas, físicos ou de saúde, no decorrer da prestação desse serviço ao País. 

Entretanto, ainda que exista um grande esforço, por parte dos militares que 

compõem as comissões de seleção, em fazer um processo lícito e eficaz, alguns 

selecionados incorporam às fileiras do Exército Brasileiro mesmo sendo portadores 

de alguma doença adquirida em sua vida pregressa, as quais passam a serem 

diagnosticadas no decorrer do ano de instrução. Além disso, mesmo que os 

instrutores e monitores prezem pelo alto grau de segurança nas diversas instruções 

e atividades do dia-a-dia da caserna, acontecem alguns acidentes e incidentes que 

acarretam em deixar o militar numa situação de incapacidade física. 

Com isso, ao verificar uma situação de incapacidade, a Organização Militar, da 

qual o militar faz parte, deve conceder todos os meios necessários para a sua 

recuperação, principalmente ao tratar-se de acidente em serviço, ou seja, um 

infortúnio causado por ocasião de atividades ligadas direta, ou indiretamente, à sua 

rotina no Batalhão. Vale ressaltar que, para atestar que o acidente foi em serviço ou 

não, faz-se necessário a instauração de um processo administrativo conhecido como 

sindicância. 

Assim, decorrido o ano de serviço militar obrigatório e, caso o acidente sofrido 

pelo militar não tenha sido caracterizado como em serviço, o mesmo poderá ser 

licenciado por término do tempo.  

Em decorrência desse licenciamento, mesmo o então militar não apresentando 

sua plena recuperação, mas fruto deste último não ter sido caracterizado como em 
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serviço, vários ex-militares estão entrando com ação judicial e, por determinação dos 

juizados, estão sendo reintegrados às fileiras do Exército, na situação de adidos, 

agregados ou encostados. O intuito dessa reintegração é, em tese, a permanência 

do beneficiado pela ação até a sua completa recuperação. Ou seja, apenas após a 

certeza de sua total reabilitação salutar, é que o militar será novamente e 

definitivamente licenciado. Portanto, faz-se necessário uma série de atividades e 

obrigações, por parte de alguns integrantes de um Estado - Maior pertencente a um 

Batalhão de Infantaria, em busca de prover as melhores condições de recuperação 

desses elementos em estudo.  

Dessa forma, vários serão os militares, de diferentes seções da OM, que 

participarão desse processo de controle e acompanhamento do militar reintegrado, 

desde o Chefe da 1ª Seção, passando pelo Chefe da 2ª Seção, Chefe da Seção de 

Saúde, pelo Secretário, pelo Comandante de Companhia, pelo militar que será seu 

“padrinho”, enfim, todos responsáveis por diversas ações, as quais estarão 

relacionadas ao controle desses militares adidos, agregados e encostados. 

1.1 PROBLEMA 

 O presente projeto se destina a apresentar uma proposta de estudo de caso 

referente ao controle, por parte de elementos pertencentes ao Estado-Maior de um 

Batalhão de Infantaria, quanto aos processos e atividades dos militares reintegrados 

à OM, levantando a seguinte problemática:  

 O gerenciamento centralizado, por parte do Subcomandante de um Batalhão 

de Infantaria, sobre as ações de cada elemento do Estado-Maior, que estejam 

diretamente ligados ao controle dos militares reintegrados, resultará na aceleração 

do processo de licenciamento destes últimos?  

1.2 OBJETIVOS 

A fim de contribuir para o aprimoramento da nossa Força Terrestre, esta 

pesquisa terá, como objetivo geral, o foco em verificar se o gerenciamento 

centralizado, por parte do Subcomandante de um Batalhão de Infantaria, sobre as 

ações de cada elemento do Estado-Maior, que estejam diretamente ligados ao 

controle dos militares reintegrados, resultará na aceleração do processo de 

licenciamento destes. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral em estudo, foram formulados 

os objetivos específicos, os quais permitirão o encadeamento lógico do raciocínio 
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descritivo apresentado neste estudo: 

     a) Identificar quais os elementos, do Estado-Maior de um Batalhão de 

Infantaria, estão diretamente ligados ao controle de militares reintegrados; 

     b) Descrever as ações que cada elemento do Estado-Maior de um Batalhão 

de Infantaria, os quais estejam diretamente ligados ao controle de militares 

reintegrados, deverão executar; 

     c) Descrever a incumbência que o Subcomandante de um Batalhão de 

Infantaria terá no controle das atividades inerentes ao Estado-Maior; e 

     d) Elencar as ações, por parte do Subcomandante de um Batalhão de 

Infantaria, que possam garantir um melhor gerenciamento das atividades de cada 

membro do Estado-Maior, os quais estejam diretamente ligados ao controle dos 

reintegrados, para acelerar o processo de licenciamento destes últimos. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 Várias são as justificativas que poderão ser elencadas em relação à pesquisa 

posta em questão. Em primeiro lugar, existem inúmeras medidas administrativas a 

serem tomadas em relação a militares reintegrados. Dentre elas, citamos desde a 

reimplantação ao Centro de Pagamento do Exército até a incorporação do militar em 

alguma seção/subunidade do Batalhão, para desenvolver atividades que não exijam 

esforços físicos. 

Podemos citar, também, a utilização de diversos militares, pertencentes às 

diversas seções do Batalhão, para realizarem atividades inerentes ao controle dos 

militares reintegrados, ao invés de estarem desenvolvendo atividades mais voltadas 

para a finalidade da Unidade. 

Além disso, a permanência desses militares reintegrados, nas fileiras do Exército, 

acarreta um aumento dos gastos públicos referentes ao seu tratamento e ao 

pagamento de suas remunerações. Vale ressaltar ainda que tais adidos, agregados 

e encostados somente poderão ser licenciados após plena recuperação física ou de 

saúde, comprovada pelas diversas Juntas de Inspeção de Saúde. Portanto, a 

aceleração do processo de recuperação desses reintegrados estará condicionada a 

um eficaz controle das atividades inerentes aos mesmos, pois somente através da 

garantia de um eficaz tratamento destes, é que os mesmos poderão ser 

definitivamente licenciados. 
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Assim, o gerenciamento centralizado, por parte de um militar com vasta 

experiência profissional e com poder de comando sobre os diversos militares que 

participam desse processo de controle, poderá acelerar o licenciamento destes. 

2 METODOLOGIA 

Para subsidiar uma possível resposta ao problema levantado, o delineamento 

desta pesquisa tomou como base a leitura analítica e fichamento das fontes, 

questionários, argumentação e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa e qualitativa, pois a tabulação dos resultados 

obtidos, através dos questionários, foi fundamental para a compreensão de diversas 

ideias inerentes ao cotidiano de alguns aquartelamentos, quanto à lide com militares 

reintegrados. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo 

em vista a que mais se adequa ao produto final desejado e ao moderado 

conhecimento disponível publicado sobre a temática, fato que demandou uma 

familiarização inicial com as formas de ingresso e de licenciamento dos militares 

temporários, assim como um estudo sobre funções de militares, pertencentes ou 

ligados ao Estado-Maior de um Batalhão de Infantaria, em relação ao controle de 

militares reintegrados. Além disso, fundamental foi o estudo sobre as atribuições de 

um Subcomandante de Batalhão de Infantaria, perante as atividades acima citadas. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Inicialmente, para nortear a pesquisa proposta, procurou-se definir termos e 

conceitos, a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em 

uma revisão de literatura no período de janeiro de 2014 a junho de 2018. Essa 

delimitação foi utilizada por englobar o período em que tivemos grandes eventos 

importantes, envolvendo o emprego da nossa Força Terrestre, tais como: Copa do 

Mundo FIFA, em 2014; Operação de Pacificação no complexo da Maré (Operação 

São Francisco), entre 2014 e 2015; Olímpiadas na cidade do Rio de Janeiro, em  

2016; e, mais recente, a Intervenção Federal na Segurança Pública do Estado do 

Rio de Janeiro, desde o início do corrente ano. A razão em dar ênfase para o período 

dos grandes eventos citados anteriormente é que, fruto desse emprego, houve, em 

algumas OM, um acréscimo de militares temporários incorporados às suas fileiras. 
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Foram utilizadas as palavras e ideias-chaves ingresso e licenciamento de 

militares, reintegração de militares, funções do Subcomandante de um Batalhão de 

Infantaria, funções dos membros do Estado-Maior de um Batalhão de Infantaria, e, 

de igual forma, os seus correspondentes em outros idiomas, na base de dados Lilacs 

e Scielo, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de trabalhos e 

publicações da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de 

Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os 

artigos em português, espanhol e inglês. O sistema de busca foi complementado 

pela pesquisa em manuais e publicações militares, enfatizando portarias do 

Comandante do Exército Brasileiro a respeito da temática de reintegração de 

militares. 

a. Critério de inclusão: 

- trabalhos publicados em português, espanhol e inglês, relacionados à 

reintegração de militares licenciados; e 

- manuais e publicações do Exército Brasileiro que tratam sobre inclusão e 

licenciamento de militares temporários, assim como tratam sobre funções de 

elementos pertencentes ao Estado-Maior de um Batalhão. 

b. Critério de exclusão:  

- publicações que não contemplam o período estipulado como delimitação 

temporal do tema; e 

- trabalhos que tenham como enfoque apenas a parte eminentemente jurídica, 

relacionada à reintegração de militares licenciados. 

Com o propósito de elencarmos os militares, componentes do Estado-Maior, 

que tenham atribuições inerentes aos militares reintegrados para tratamento de 

saúde, assim como as suas principais ações ligadas ao assunto em pauta, iremos 

elucidar alguns importantes conceitos nas próximas linhas. Quanto às 

responsabilidades  inerentes ao Chefe da 1ª Seção, podemos identificar, de acordo 

com o Regulamento Interno de Serviços Gerais (RISG) do Exército Brasileiro, que: 

Art. 26. O S1 é o chefe da 1ª seção do EM/U, responsável pelos encargos 

relativos à coordenação e ao controle das atividades relacionadas com 

pessoal, BI, justiça e disciplina, protocolo e arquivo da correspondência 

interna e pagamento do pessoal da unidade, incumbindo-lhe: 

[...] 
XVIII - preparar a documentação necessária para instruir os processos de 
promoção, transferência para a reserva, reforma e concessão de medalhas; 
[...] 
XXI - encarregar-se dos assuntos administrativos relativos ao FUSEx, 
quando no QCP da unidade não existir titular específico para este encargo; 
[...] 
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(BRASIL, 1964). 
 

 Ou seja, conforme escrito no Caput acima exposto, o S1 é o responsável, 

dentre várias outras atividades, pelas de pessoal, assim como de justiça e disciplina. 

Portanto, este militar terá uma grande parcela de contribuição para o processo de 

licenciamento dos militares reintegrados, vindo a receber, despachar com o 

Comandante da OM, e buscar dar solução aos documentos oriundos da Justiça, que 

estejam relacionados aos militares já citados. Além disso, conforme o inciso XXI 

citado acima, também será responsável pela reimplantação dos militares 

reintegrados ao FUSEx. 

Em relação às atribuições inerentes ao Secretário da OM, podemos identificar, 

de acordo com RISG, que: 

Art. 24. O ajudante-secretário é um auxiliar imediato do Cmt U, incumbindo-
lhe: 
[...] 
VI - manter, em dia e em ordem, o arquivo da documentação da unidade, 
de acordo com as normas em vigor; 
[...] 
VIII - receber toda a correspondência externa destinada à unidade e:  
a) entregar a sigilosa ao S2;  
b) mandar protocolar a oficial ostensiva, entregando-a ao SCmt U; 
c) fazer distribuir, pelas SU, a particular comum; e  
d) fazer entregar pessoalmente, mediante recibo, a registrada ou com valor, 
aos destinatários; 
[...] 
(BRASIL, 1964). 
 

Ou seja, o Secretário terá a atribuição de receber todas as correspondências 

enviadas pela justiça, que sejam relativas aos processos dos militares reintegrados, 

de acordo com o inciso VIII, fazendo com que as mesmas sejam despachadas junto 

ao Comando do Batalhão e, de imediato, encaminhadas aos militares responsáveis 

por solucioná-las.  Além disso, terá que arquivar tais documentos, tendo que tomar 

todas as medidas preventivas possíveis para evitar a perca destes, conforme o inciso 

VI.    

Tratando-se das atribuições inerentes ao Chefe da 2ª Seção, podemos 

identificar, de acordo com o RISG, que: 

Art. 29. Ao S2 incumbe:  
[...] 
II - coordenar, com os demais elementos da unidade, todas as medidas que 
se relacionem com a Inteligência e a Contra-Inteligência; 
[...]  
IV - receber, protocolar, processar, redistribuir ou arquivar os documentos 
sigilosos endereçados à unidade; 
[...] 
V - preparar e distribuir o boletim de acesso restrito;  
[...] 
(BRASIL, 1964). 
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Assim, o Chefe da 2ª Seção deverá providenciar as medidas de Inteligência 

atinentes aos militares reintegrados, já que, na maioria das vezes, tal processo se 

dá após um período longo de seu licenciamento, ou seja, os militares em questão 

tiveram uma vivência considerável e exclusiva na esfera civil e, de certa forma, há 

uma possibilidade destes terem se envolvido com algo não condizente com os 

ditames da caserna, conforme o inciso II. Além do aspecto levantando anteriormente, 

o militar reintegrado somente será novamente licenciado após sua plena 

recuperação. Para isso, é necessário que os mesmos realizem o tratamento 

dispensado à sua saúde de forma contínua e eficaz. Portanto, caberá ao Chefe da 

2ª Seção o acompanhamento, de maneira sigilosa, do comparecimento destes 

militares em pauta junto aos locais destinados ao seu tratamento. Teremos, ainda, 

que:  

Art. 173. O BI é o documento em que o Cmt U publica todas suas ordens, 
as ordens das autoridades superiores e os fatos que devam ser do 
conhecimento de toda a unidade.  
[...] 
§ 3º Os assuntos avaliados e julgados sob restrição de acesso deverão ser 
publicados em boletim de acesso restrito, organizado pela seção ou divisão 
de inteligência da OM, de formato semelhante ao do boletim ostensivo, 
devendo ser cumprido o prescrito nas Instruções Gerais para Salvaguarda 
de Assuntos Sigilosos. 
[...] 
(BRASIL, 1964). 
 

Ou seja, como os assuntos inerentes à reintegração possuem caráter sigiloso, 

o S/2 será responsável por publicá-los em boletim de acesso restrito. 

Quanto às atribuições referentes ao Chefe da Seção de Saúde, podemos 

identificar, de acordo com o RISG, o fato de: 

Art. 55. O Med mais antigo da FS chefia o Serviço de Saúde da unidade, 
secundado pelos respectivos auxiliares, acompanha e avalia o estado 
sanitário do pessoal da OM e as condições higiênicas do quartel, propondo 
ao Cmt U as medidas que solucionem os problemas porventura existentes, 
e encarrega-se, ainda, dos assuntos de natureza técnica relativos ao 
FUSEx.  
(BRASIL, 1964). 

 

Assim, observamos que o médico mais antigo será o Chefe da seção de Saúde 

e será responsável por buscar solucionar os problemas relativos à saúde desses 

militares em pauta, vindo a acompanhar a evolução do tratamento de cada um. 

Já no tocante às atribuições impostas ao Comandante de Subunidade, 

podemos identificar, de acordo com o RISG, que: 

Art. 113. Ao Cmt SU, além das ações de planejamento, coordenação, 
execução e avaliação e dos encargos que lhe são atribuídos em outros 
regulamentos, incumbe: 
[...] 
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 X - zelar pela saúde de seus comandados e esforçar-se para que adquiram 
e cultivem hábitos salutares de higiene física e moral, aconselhando-os, 
freqüentemente, nesse sentido; 
[...] 
XI - zelar pelos seus comandados, quando enfermos, levando-lhes a 
necessária assistência moral e material;  
[...] 
XII - providenciar para que sejam passados os atestados de origem aos 
seus comandados, de acordo com as instruções reguladoras do assunto; 
[...] 
 XV - ouvir com atenção os seus comandados e providenciar, de acordo 
com os princípios de justiça, para que sejam assegurados os seus direitos 
e satisfeitos os seus interesses pessoais, sem prejuízo da disciplina, do 
serviço e da instrução; 
[...] 
 XIX - acompanhar com solicitude os processos em que estejam envolvidos 
os seus comandados, esforçando-se para que não lhes faltem, nem sejam 
aqueles retardados, os recursos legais de defesa;  
[...] 
(BRASIL, 1964). 

 
Dessa forma, observamos que o Cmt SU deverá prezar pelo acompanhamento 

do tratamento cedido aos militares reintegrados, fornecendo-lhes subsídios para que 

eles tenham a possibilidade de obterem recuperação no mais curto prazo possível. 

Além disso, deverá ser responsável pelo controle e disciplina de cada um deles. 

Ao tratarmos da questão relativa ao militar ser reintegrado a fim de tratamento 

de saúde, este poderá enquadrar-se na situação de agregado, adido ou encostado 

à OM. Assim, de acordo com a Lei n.º 6.880, de 09 de Dezembro de 1980, que dispõe 

sobre o Estatuto dos Militares, temos que: 

                          Art. 80. Agregação é a situação na qual o militar da ativa deixa de ocupar 

                            vaga na escala hierárquica de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, nela 

permanecendo sem número. 

(BRASIL, 1964). 
 

Assim, no caso da agregação, o militar será reintegrado novamente à OM, vindo a 

tornar-se militar novamente. Entretanto, não irá ocupar vaga na escala hierárquica, 

permanecendo sem número. Vale destacar que, quanto aos motivos ligados ao tratamento 

de saúde, que levam o militar a enquadrar-se como agregado, temos, ainda conforme o 

Estatuto do Militares: 

 Art. 82. O militar será agregado quando for afastado temporariamente do  
serviço ativo por motivo de: 
      I  ter sido julgado incapaz temporariamente, após 1 (um) ano contínuo
  
de tratamento; 
      II  haver ultrapassado 1 (um) ano contínuo em licença para tratamento
 de saúde própria; 
       [...] 
      V  ter sido julgado incapaz definitivamente, enquanto tramita o proces
so de reforma.  
(BRASIL, 1964). 
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Ainda temos, em relação à legislação citada acima, o seguinte conceito:  

 Art. 84. O militar agregado ficará adido, para efeito de alterações e  
remuneração, à organização militar que lhe for designada, continuando a  
figurar no 
respectivo registro, sem número, no lugar que até então ocupava.  
(BRASIL, 1964). 
 

Portanto, o militar considerado agregado tornar-se-á adido à OM, para efeitos 

de recebimento de remuneração, assim como para efeito da transcrição de suas 

alterações.  

Partindo para o conceito de militar adido, de acordo com o RISG, temos que: 

Art. 367. “Adido” é a situação especial e transitória do militar que, sem 
integrar o efetivo de uma OM, está a ela vinculado por ato de autoridade 
competente. 
(BRASIL, 1964). 

 

 Dessa maneira, inferimos que um militar, ao ser reintegrado por motivos de 

tratamento de saúde, será agregado à OM, caso torne-se militar novamente, e ficará 

na situação de adido, para receber seus vencimentos remuneratórios; Ou seja, não 

irá integrar o efetivo do batalhão.  

 Entretanto, existe também a possibilidade dele continuar sendo ex-militar, 

implicando no não recebimento de remuneração. Todavia, irá ser reintegrado a fim 

de realizar tratamento de sua saúde. Este é o caso dos militares encostados à OM. 

Vamos agora analisar os requisitos que levam os militares a tornarem-se 

incapazes para o serviço do Exército Brasileiro, levando-os à situação de adidos ou 

encostados para tratamento de saúde. Assim, de acordo com o Estatuto dos 

Militares, temos que:  

   Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de: 
        I  ferimento recebido em campanha ou na manutenção da ordem  
pública; 
        II  enfermidade contraída em campanha ou na manutenção da orde
m pública, ou enfermidade cuja causa eficiente decorra de uma dessas  
situações; 
        III  acidente em serviço; 
        IV  doença, moléstia ou enfermidade adquirida em tempo de paz, co
m relação de causa e efeito a condições inerentes ao serviço;  
        V  tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia  
maligna, cegueira, lepra, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia  
grave, mal 
de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia  
grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da  
medicina especializada; e  (Redação dada pela Lei nº 12.670, de 2012) 
        VI  acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de  
causa e efeito com o serviço. 
        § 1º Os casos de que tratam os itens I, II, III e IV serão provados por  
atestado de origem, inquérito sanitário de origem ou ficha de evacuação,  
sendo ostermos do acidente, baixa ao hospital, papeleta de tratamento na
s enfermarias e hospitais, e os registros de baixa utilizados como meios  
subsidiários para esclarecer a situação. 



10 

 
        § 2º Os militares julgados incapazes por um dos motivos constantes d
o item V deste artigo somente poderão ser reformados após a homologaçã
o, por Junta Superior de Saúde, da inspeção de saúde que concluiu pela  
incapacidade definitiva, obedecida à regulamentação específica de cada F
orça Singular.  
(BRASIL, 1964). 
 

Sobretudo, o militar que venha a sofrer acidente ou adquirir doenças que estejam 

elencadas neste artigo citado acima, estará enquadrado na situação de incapaz definitivo 

para as atividades na caserna, vindo a, dependendo do motivo que o colocou em tal 

situação, passar pelos processos que serão agora elencados, conforme o RISG:  

Art. 428. O militar julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército 
(incapaz C) terá a incorporação anulada, será desincorporado ou 
reformado, na forma da legislação em vigor. 
 § 1º A anulação da incorporação ocorrerá se ficar comprovado que a causa 
da incapacidade é preexistente à data de incorporação. 
§ 2º Nos casos em que for aplicada a desincorporação, ao desincorporado, 
embora já excluído do serviço ativo, será garantido o encostamento à 
organização militar (OM) de origem unicamente para fins de tratamento do 
problema de saúde que deu origem à incapacidade, em organização militar 
de saúde (OMS), até a estabilização do quadro.  
§ 3º O militar que tiver direito à reforma, amparado na legislação em vigor, 
permanecerá adido à respectiva unidade até o encerramento do processo 
administrativo de reforma, quando será excluído do serviço ativo. 
 (BRASIL, 1964). 
 

Portanto, se for comprovado, por Junta de Inspeção de Saúde, que o militar 

encontra-se definitivamente incapaz (incapaz C), o mesmo poderá ser: reformado, 

caso esteja amparado na legislação, ficando adido à OM até o término do processo; 

Anulada a incorporação, caso seja comprovado que sua moléstia era preexistente, 

não fazendo jus a tratamento concedido pela Força; Ou será desincorporado, vindo 

a permanecer encostado à OM, visando o tratamento de sua saúde. 

Já nos casos de incapacidade temporária (B1 e B2), teremos que: 

Art. 429. À praça temporária que durante a prestação do serviço militar 
inicial for considerada incapaz temporariamente para o serviço do Exército 
(incapaz B1 ou incapaz B2), aplicam-se as seguintes disposições:  
I - se a causa da incapacidade estiver enquadrada em uma das hipóteses 
elencadas nos incisos I a V do art. 108 da Lei nº 6.880/80, não será excluída 
do serviço ativo enquanto essa situação perdurar, passando à situação de 
adido à sua unidade na data de licenciamento da última turma de sua 
classe, para fins de continuação do tratamento médico, até que seja emitido 
um parecer que conclua pela aptidão (apto A) ou pela incapacidade 
definitiva (incapaz C), quando será licenciada ou reformada, conforme o 
caso, na forma da legislação em vigor;  
II - se for considerada incapaz B2 e a causa da incapacidade estiver 
enquadrada na hipótese elencada no inciso VI do art. 108 da Lei nº 
6.880/80, será desincorporada.  
III - se for considerada incapaz B1 e a causa da incapacidade estiver 
enquadrada na hipótese elencada no inciso VI do art. 108 da Lei nº 
6.880/80, será licenciada na data de licenciamento da última turma de sua 
classe, ou será desincorporada, caso haja, em razão da incapacidade, falta 
ao serviço - afastamento da atividade - durante 90 (noventa) dias 
consecutivos ou não, embora ainda não tenha chegado a data de 
licenciamento da última turma de sua classe.  
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IV- nos casos em que a causa da incapacidade B2 for comprovadamente 
preexistente à data de incorporação, aplicar-se-á a anulação da 
incorporação.  
(BRASIL, 1964). 
 

Ou seja, se a sua incapacidade teve relação de causa e efeito com o serviço, 

então o militar ficará adido à OM, mesmo que a sua turma seja licenciada na data 

prevista, até que ele ganhe o parecer Apto (A), sendo licenciado logo em seguida; 

Porém, poderá ser reformado, caso sua incapacidade temporária torne-se definitiva. 

Entretanto, se a incapacidade não teve relação de causa e efeito com o serviço, 

então o militar será desincorporado, se for incapaz B2 e, sendo incapaz B1, será 

licenciado na data prevista para sua turma, ou então será desincorporado, caso 

tenha faltado 90 (noventa) dias seguidos, às atividades do batalhão, devido à sua 

incapacidade.   

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: 

questionários. 

2.2.1 Questionário 

A abrangência do universo foi estipulada a partir do efetivo de oficiais que 

exercem ou exerceram os encargos de Chefe da 1ª Seção, Chefe da 2ª Seção, Chefe 

da Seção de Saúde ou Comandante de Companhia, funções que lidam diretamente 

com militares reintegrados nas Organizações Militares.  

 Desta forma, buscou-se esquadrinhar um panorama do conhecimento acerca 

das atividades atreladas ao controle de todo o processo e do dia-a-dia desses 

militares em estudo, vindo a averiguar as facilidades e dificuldades no desempenho 

em cada área de responsabilidade. 

Portanto, valendo-se de que, em média, são 06 (seis) os militares, oriundos 

do Estado-Maior, envolvidos no controle dos militares reintegrados, a população a 

ser estudada foi estimada em 30 (trinta) militares. Com a intenção de atingir uma 

maior confiabilidade das análises realizadas, buscou-se atingir uma amostra 

significativa, utilizando-se, como parâmetros, o nível de confiança igual a 90% e erro 

amostral de 10%. Nesse sentido, a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 

27. 

A amostra contemplou oficiais superiores (majores) e oficiais intermediários 
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(capitães), que exerçam ou já tenham exercido funções de Chefe da 1ª Seção, Chefe 

da 2ª Seção ou Comandante de Companhia; assim como oficiais subalternos  

(Aspirantes-a-Oficiais, 2º ou 1º Tenentes), que exerçam ou tenham exercido função 

de Chefe da Seção de Saúde. Dessa feita, foram distribuídos questionários para 40 

(quarenta) oficiais do EB, com experiência em funções ligadas ao controle de 

militares reintegrados. 

O efetivo acima foi obtido considerando, aproximadamente, 150% da amostra 

ideal prevista (nideal= 27), utilizando-se como N o valor de 40 militares. 

A amostra foi selecionada, prioritariamente, na Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais (EsAO). É importante que se deixe claro que tal ação facilitou bastante a 

pesquisa, já que são militares que estavam servindo em Organizações Militares (OM) 

diversas por todo o Brasil, vindo a terem presenciados diversos casos de 

reintegração de militares. Portanto, o fato de todos se encontrarem na mesma OM 

não prejudicou a análise e tabulação dos dados. Ocorreu exatamente o inverso: 

facilitou e acelerou, exponencialmente, a distribuição dos questionários e a coleta de 

respostas. A distribuição dos questionários se deu de forma direta (pessoalmente) 

para 40 militares que atendiam aos requisitos. Exatamente pelo fato de todos 

estarem no mesmo aquartelamento, conseguiu-se 40 respostas, alcançando o nideal 

proposto inicialmente, não prejudicando a pesquisa. 

Foi realizado um pré–teste com 5 oficiais de outras unidades do Exército 

Brasileiro, que atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta no 

estudo, com o intuito de identificar possíveis erros no instrumento de coleta de dados. 

Ao final do pré-teste, não foram observadas falhas que justificassem alterações no 

questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A situação de estar adido acaba sendo cômoda para o militar agregado, afinal, 

ele irá continuar recebendo seu soldo mensalmente e, na prática, será isento de 

realizar algumas atividades que possam vir a comprometer a sua recuperação. Do 

outro lado, podemos verificar que, devido a esses militares reintegrados serem 

isentos de realizar certas atividades, acaba que seus comandantes diretos não 

contam muito com eles e, de certa maneira, os deixam em segundo plano.  
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Assim, podemos observar, de certa forma, uma falta de esforço, por ambas 

as partes, para solucionar o problema de saúde apresentado e, enfim, licenciar os 

militares em questão. Além disso, podemos observar outro dilema. Devido ao fato de 

várias seções da OM estarem envolvidas no processo inerente a militares 

reintegrados, é preciso que algum outro militar, que não esteja englobado em 

nenhuma dessas seções, de preferência, possa ser o “elo de ligação” para centralizar 

todas as atividades intrínsecas a tal ato. 

De acordo com o Regulamento Interno de Serviços Gerais (RISG) do Exército 

Brasileiro, temos que: 

Art. 22. O SCmt U é o principal auxiliar e substituto imediato do Cmt U, seu 
intermediário, na expedição de todas as ordens relativas à disciplina, à 
instrução e aos serviços gerais, cuja execução cumpre-lhe fiscalizar. 
§ 1º O SCmt U é o Chefe do EM/U e o responsável pela coordenação dos 
seus elementos. 
[...] 
 (BRASIL, 1964).  
 

Sendo assim, podemos sugerir que o Subcomandante de um Batalhão de 

Infantaria, que tem a reponsabilidade de coordenar os elementos de Estado-Maior, 

seria, justamente, o elemento capaz de gerenciar as atividades atreladas aos 

militares reintegrados, vindo a agilizar o processo para desincorporar, 

definitivamente, tais elementos.  

Analisando o questionário distribuído conforme descrito no capítulo 2 do 

trabalho, podemos observar as opiniões e experiências dos militares participantes 

dos questionamentos, quanto ao assunto abordado no tema em questão. 

Para o questionamento 1 “Qual seu posto/graduação atual?”, tem-se que 85% 

dos militares questionados eram capitães; já 15% eram tenentes.  

 

 
GRÁFICO 1 – Porcentagem da amostra, em valores percentuais, sobre o posto/graduação dos 

participantes do questionário  
Fonte: O autor 

NÃO
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85 %
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Devido à maioria dos participantes do questionário terem sido capitães, 
obtivemos um público com maior experiência profissional, vindo a aumentar a 
contribuição fidedigna da presente pesquisa. 

Já na pergunta 2 “quais as funções já desempenhadas?”, constatou-se que 
52,5% dos questionados exerceram a função de Cmt SU; 15,0% exerceram a função 
de Chefe da 1ª Seção; 15,0% exerceram a função de Chefe da 2ª Seção; 7,5% 
exerceram a função de Secretário da OM; 7,5% exerceram a função de Chefe da 
Seção de Assuntos Jurídicos e 2,5% exerceram a função de Chefe da Seção de 
Saúde da OM. 

 
               TABELA 1: Avaliação da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre a função já 

desempenhada pelos militares que participaram do questionário 
 

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Comandante de Subunidade                                                                 21                52,5% 

Chefe da 1ª Seção                                                                                  6                 15% 

Chefe da 2ª Seção                                                                                  6                 15% 

Secretário da OM                                                                                    3                 7,5%                                                                                                                                                                                                 

Chefe da Seção de Assuntos Jurídicos                                                   3                 7,5% 

Chefe da Seção de Saúde da OM                                                           1                 2,5% 

Outros                                                                                                     0                 0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

Fonte: O autor 

Podemos observar, através do resultado acima exposto, que tivemos uma 

participação diversa nas funções exercidas. Assim, tivemos a opinião de militares 

que, inclusive, exerceram mais de uma dessas funções elencadas. Fruto disso, 

vimos o percentual de 52,5% de militares que exerceram a função de Cmt SU, 

justamente pelo fato de os capitães, antes de exercerem funções inerentes ao 

Estado-Maior de um Batalhão, geralmente exercem a função de Comandante de 

Companhia. 

Tratando-se do questionamento 3 “Ao exercer uma das funções acima 

citadas, teve que lidar com militares reintegrados?”, 90% dos militares responderam 

que sim; já 10% responderam que não. 
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GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre o fato de, ao exercer uma das 
funções citadas no questionamento 3, os participantes do questionário tiveram que 
lidar com militares reintegrados  

Fonte: O autor 

 

Ou seja, a maioria dos Oficiais do Exército Brasileiro, os quais se encontram, 

em média, na metade de suas carreiras, já exerceram funções em que tiveram que 

lidar com militares reintegrados. Tal resultado corrobora a importância do tema 

exposto, pois, ao passar dos anos, estamos tendo mais ganhos de causas 

provenientes de ações judiciais, resultando num aumento substancial desses adidos 

em nossas organizações militares. 

Para o questionamento 4 “Em caso positivo, quanto à pergunta 3, encontrou 

dificuldades em resolver as pendências necessárias para possibilitar o licenciamento 

desses militares reintegrados?”, 85% dos militares responderam que sim; já 15% 

responderam que não. 

 

GRÁFICO 3 – Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre o encontro de dificuldades em 
resolver as pendências necessárias para possibilitar o licenciamento dos militares 
reintegrados 

Fonte: O autor 

Portanto, podemos observar que a grande maioria dos militares, participantes 

do questionário, encontraram dificuldades em solucionar as pendências relativas aos 

reintegrados. Mais uma vez, através dos números apresentados na pesquisa, temos 

a corroboração da importância atinente ao tema. Afinal, se a grande maioria teve que 

lidar com militares reintegrados, e a grande maioria encontrou dificuldades na 
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resolução de seus problemas, podemos inferir que existe algum entrave no 

transcorrer desse processo. 

Tratando-se do questionamento 5 “Em qual das seções encontrou maiores 

entraves para conclusão do processo de licenciamento desses militares 

reintegrados?”, constatou-se que 4,5% encontraram entraves no Cmdo SU; 21,7% 

encontraram na 1ª Seção; 8,5% encontraram na 2ª Seção; 10,2% encontraram na 

Secretaria da OM; 17,3% na Seção de Assuntos Jurídicos; 33,3% na Seção de 

Saúde da OM e 5,4% encontraram na Sargenteação da  SU. 

TABELA 2: Avaliação da amostra, em valores absolutos e percentuais, quanto às seções nas quais 
os militares questionados encontraram entraves para conclusão do processo de 
licenciamento desses militares reintegrados 

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

Comando da Subunidade                                                                        2                   5% 

 1ª Seção                                                                                                 9                  22,5% 

 2ª Seção                                                                                                 3                  7,5% 

Secretário da OM                                                                                     4                  10%                                                                                                                                                                                                 

Seção de Assuntos Jurídicos                                                                   7                 17,5% 

Seção de Saúde da OM                                                                          13                 32,5% 

Sargenteação da Subunidade                                                                  2                   5% 

Outros                                                                                                      0                  0,0% 

TOTAL 40 100,0% 

 

Fonte: O autor 

     Dessa forma, observamos que a maioria do público questionado levantou a 

Seção de Saúde como setor que apresenta maiores entraves para a solução dos 

problemas, vindo, em seguida, a 1ª Seção da OM. Ou seja, a Seção de saúde é 

responsável por ceder e acompanhar o tratamento de cada reintegrado, tendo, 

como objetivo principal, o esforço em classificá-lo como Apto ao Serviço Militar. 

Entretanto, de nada adiantará tamanho esforço, se a 1ª Seção não providenciar a 

documentação pessoal necessária, assim como não cumprir com os prazos 

necessários para o licenciamento dos mesmos, ao final de todo o processo. 

Portanto, há a necessidade de interação entre os setores envolvidos, pois, para 

que o processo, de reponsabilidade da 1ª Seção, seja finalizado, será preciso uma 

ata de inspeção de saúde, comprovando a aptidão do militar em questão, que 

deverá ser providenciada pela Seção de Saúde. 
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Já no questionamento 6, temos que “A dificuldade encontrada para solucionar 

as pendências que possibilitassem o licenciamento desses militares reintegrados 

estaria, por acaso, atrelada à falta de um ‘elo de ligação’ entre as seções 

envolvidas neste processo?”. Dessa forma, 80% dos militares responderam que 

sim; já 20% responderam que não. 

    

 

      
GRÁFICO 4 – Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre o fato de a dificuldade encontrada 

para solucionar as pendências que possibilitassem o licenciamento desses militares 
reintegrados estaria, por acaso, atrelada à falta de um elo de ligação entre as seções 
envolvidas neste processo 

Fonte: O autor 

Portanto, a grande maioria opinou na assertiva de que existe sim a falta de 

um “elo de ligação” entre as seções envolvidas no processo de reintegração, sendo 

que, este último, seria de grande valia para unir todas ações, procedimentos e 

documentos necessários para solucionar os casos de cada um dos adidos à OM.  

Partindo para o questionamento 7, temos a seguinte pergunta “os militares 

acreditam que o gerenciamento, por parte dos Subcomandantes de Organizações 

Militares de Infantaria, sobre as ações exercidas pelos elementos do Estado-Maior, 

que tenham influência direta no controle dos militares reintegrados, iria acelerar o 

processo de licenciamento destes?”. Assim, obtemos o resultado em que 87,5% dos 

militares responderam que sim; já 12,5% responderam que não. 

 

GRÁFICO 5 – Opinião da amostra, em valores percentuais, sobre o fato de os militares acreditam 
que o gerenciamento, por parte dos Subcomandantes de Organizações Militares de 
Infantaria, sobre as ações exercidas pelos elementos do Estado-Maior, que tenham 
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influência direta no controle dos militares reintegrados, iria acelerar o processo de 
licenciamento destes. 

Fonte: O autor 

 

Dessa maneira, a grande maioria foi favorável à ideia de que o 

Subcomandante do Batalhão de Infantaria seria sim esse “elo de ligação” que falta 

para um gerenciamento eficaz das ações atinentes à solução dos problemas 

relacionados aos militares reintegrados, acelerando o licenciamentos destes, 

justamente pelo fato de ter, como uma das suas principais missões, a incumbência 

de coordenar os trabalhos do Estado-Maior. Além do mais, esse processo é, de certa 

maneira, delicado de lidar, já que envolve questões judiciais. Assim, nada melhor 

que um militar mais antigo e de grande experiência profissional, possuindo relevante 

papel para fiscalizar as missões impostas à OM, fique responsável por esse processo 

que está tão em voga atualmente. 

Em relação ao questionamento 8, o último dessa pesquisa, temos “escolha, 

dentre as alternativas elencadas, uma solução viável para o eficaz gerenciamento, 

por parte dos Subcomandantes de Organizações Militares de Infantaria, para 

acelerar o processo de licenciamento dos militares reintegrados”. Desta maneira, 

constatou-se que 52,5% defende a realização de reuniões com os Chefes das 

Seções envolvidas no processo, juntamente com a presença dos militares 

reintegrados; 27,5% defendem a realização de reuniões apenas com os Chefes das 

Seções envolvidas no processo dos militares reintegrados; e 20% defendem o 

recebimento de relatórios e documentos, por parte dos Chefes das Seções 

envolvidas no processo dos militares reintegrados, com as atualizações atinentes a 

cada militar em questão. 

 

 

 
TABELA 3:     Avaliação da amostra, em valores absolutos e percentuais, sobre a escolha, dentre as 

alternativas elencadas, de uma solução viável para o eficaz gerenciamento, por parte 
do Subcomandante de Organizações Militares de Infantaria, visando acelerar o 
processo de licenciamento dos militares reintegrados. 

 

Grupo 
 

Avaliação 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 
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Reunião com Chefes de Seção e reintegrados                                      21                 52,5% 

Reunião com Chefes de Seção, sem os reintegrados                           11                 27,5% 

Recebimento de relatórios e documentos, sem presença                       8                   20% 

TOTAL 40 100,0% 

 

Fonte: O autor. 

 

Assim, a grande maioria opinou em defender a realização de reuniões com os 

Chefes das Seções envolvidas no processo, juntamente com a presença dos 

militares reintegrados, como uma solução para agilizar o processo de licenciamento 

desses militares em pauta, por parte dos Subcomandantes dos batalhões de 

Infantaria. Tal atitude iria proporcionar um maior controle de cada um dos militares 

adidos ou encostados à OM, verificando, in loco, o tratamento e as demandas 

necessárias para cada um. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 

conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, ampliando a 

compreensão sobre as ações inerentes ao gerenciamento dos militares reintegrados 

às Organizações Militares de Infantaria do Exército Brasileiro, principalmente as que 

possam agilizar o processo de licenciamento dos mesmos. 

A revisão de literatura possibilitou subsidiar as conclusões sobre quais 

elementos, pertencentes ao Estado-Maior de um Batalhão de Infantaria, possuem 

responsabilidades sobre o processo atinente aos militares reintegrados, assim como 

as ações sugeridas a cada um. Além disso, possibilitou um maior entendimento 

sobre os tipos de incapacidades ao serviço que os militares estão sujeitos a ficar, 

bem como as formas de “desligamento” que cada militar irá sofrer, de acordo com o 

tipo de incapacidade. Por fim, as citações explicitadas no artigo permitiram o 

encadeamento lógico dos pontos de vista defendidos e mostrados no capítulo 

anterior. 

Os questionários permitiram inferir conclusões que corroboraram as 

pesquisas realizadas na revisão bibliográfica do assunto. Dessa forma, tratou-se de 

um componente fundamental para as considerações finais do presente trabalho, 

enriquecendo-o, respondendo aos problemas formulados e alcançando o objetivo 

geral e os específicos. 



20 

 

Dessa maneira, entende-se que o militar, ao sofrer acidente ou contrair 

alguma moléstia que venha a comprometer a sua saúde e/ou seu físico, ele passará 

à situação de Incapaz para o Serviço do Exército Brasileiro. Assim, caso seja uma 

incapacidade temporária, será classificado como incapaz B1 ou B2 e, se for uma 

incapacidade definitiva, aí será classificado como incapaz C. Portanto, de acordo 

com o tipo de incapacidade e o motivo que o levou a tal situação, tendo relação de 

causa e efeito com o serviço ou não, o militar poderá ser licenciado junto à sua turma, 

ao término do tempo de Serviço Militar obrigatório, ou ter sua incorporação anulada, 

após receber o parecer Apto pela Junta de Inspeção de Saúde. Porém, se não 

recuperar sua aptidão, o militar será reformado, ao término do devido processo. 

Entretanto, alguns militares, após serem “desligados” por um dos processos 

acima citados, alegam ainda permanecerem com problemas de saúde, mesmo tendo 

recebidos o parecer Apto, e entram com ações judiciais contra a Força Terrestre. 

Com isso, alguns conseguem ganho de causa e, mediante determinação judicial, são 

reintegrados às fileiras do Exército. Assim, eles podem passar à situação de 

agregado à OM, em que voltam a ser militares, ficando adido, para fins de 

recebimento remuneratório; ou passam à situação de agregados à OM, em que 

permanecem como ex-militares, não recebendo remuneração, mas apenas o 

tratamento médico. Por fim, esses militares serão licenciados definitivamente, 

quando obtiverem plena recuperação. 

Assim, vários militares, que compõem o Estado-Maior de uma Organização 

de Infantaria, estarão ligados ao processo desses militares reintegrados, assim como 

os Comandantes de Subunidade e o chefe da Seção de Saúde. Dentre estes, se 

destacam o Chefe da 1ª Seção, o Chefe da 2ª Seção, o Secretário da OM e O Chefe 

da Seção de Assuntos Jurídicos.  

Conforme citado no parágrafo anterior, várias são as seções envolvidas na 

lide com militares reintegrados. Todavia, através dos questionários, comprovamos 

que existe um entrave no decorrer do processo, justamente pela falta da interligação 

entre tais seções. Portanto, há a necessidade de um elemento que sirva como “elo 

de ligação” e, através das respostas, esse elemento poderá ser sim o 

Subcomandante da OM, justamente pela experiência profissional que possui, assim 

como uma de suas funções ser a de controlar as atividades atinentes ao Estado- 

Maior do Batalhão. 

Como sugestão de uma maneira que possibilitasse a ligação entre as seções 
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envolvidas no processo de reintegração de militares, observamos a aprovação de 

reuniões, encabeçadas pelo Subcomandante, com os Chefes das Seções atreladas 

ao presente estudo, juntamente com a presença dos militares reintegrados, 

possibilitando, dessa maneira, um maior controle e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas por cada responsável. 

Por fim, principalmente por meio das respostas obtidas nos questionários 

distribuídos, conclui-se que o gerenciamento centralizado, por parte do 

Subcomandante de um Batalhão de Infantaria, sobre as ações de cada elemento do 

Estado-Maior, que estejam diretamente ligados ao controle dos militares 

reintegrados, resultará na aceleração do processo de licenciamento destes, 

possibilitando economia de recursos financeiros e aumento da operacionalidade da 

Força Terrestre. 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO À AMOSTRA SELECIONADA ACERCA DO 

GERENCIAMENTO, POR PARTE DOS SUBCOMANDANTES DE 
ORGANIZAÇÕES MILITARES DE INFANTARIA, SOBRE AS AÇÕES EXERCIDAS 
PELOS ELEMENTOS DO ESTADO-MAIOR, QUE TENHAM INFLUÊNCIA DIRETA 
NO CONTROLE DOS MILITARES REINTEGRADOS POR DECISÃO JUDICIAL. 
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