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RESUMO

Considerando  a política atual do Exército Brasileiro referente à elevação nos efetivos
de  Oficiais  Temporários,  observando  os   aspectos  positivos  e  negativos  para  a  Força
Terrestre, este trabalho tem como objetivo realizar um estudo que esclareça as possibilidades
e limitações do Oficial Temporário no Exército Brasileiro. Este propósito foi conseguido a
partir  de uma revisão bibliográfica,  juntamente com uma  Pesquisa de Opinião ao Chefe
Imediato de Ex-discente, abordando a literatura existente sobre a formação e as atividades do
Oficial Temporário, bem como a opinião de comandantes de organizações militares sobre o
assunto em pauta.  O estudo esclareceu aspectos relevantes na formação e na atividade dos
Oficiais Temporários, evidenciando as principais vantagens e desvantagens da utilização da
mão de obra temporária na Força Terrestre. Desse modo observa-se que o somatório dos prós
e contras do trabalho do Oficial Temporário  justifica amplamente a existência desse quadro,
fato corroborado pela utilização dessa solução não só em outras Forças Armadas brasileiras
como também em outros países.  Entretanto, o aumento nos efetivos desse quadro na Força
Terrestre  obedecerá  à  política  a  ser  adotada  pelo  seu  Comandante,  assessorado pelo  seu
Estado-Maior.

 Palavras-chave: Exército. Força Terrestre. Oficiais Temporários. Efetivo.

ABSTRACT

Considering the current policy of the Brazilian Army regarding the increase in the
number of Temporary Officers, observing the positive and negative aspects for the Ground
Force, this work aims to carry out a study that clarifies the possibilities and limitations of the
Temporary Officer in the Brazilian Army. This purpose was achieved through a bibliographic
review,  together  with  an  Opinion  Survey  to  the  Immediate  Head  of  Former  Student,
addressing the existing literature on the formation and activities of the Temporary Officer, as
well as the opinion of commanders of military organizations on the subject matter. The study
clarified relevant aspects in the training and activity of Temporary Officers, highlighting the
main advantages and disadvantages of using temporary labor in the Land Force. Thus, it is
observed that the sum of the pros and cons of the work of the Temporary Officer amply
justifies the existence of this situation, a fact corroborated by the use of this solution not only
in other Brazilian Armed Forces but also in other countries. However, the increase in the
number of personnel in this framework in the Land Force will obey the policy to be adopted
by its Commander, advised by his General Staff.
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1. INTRODUÇÃO

O Exército Brasileiro utiliza mão de obra temporária em grande parte de seus quadros.
Tal  fato  tem  consequências  positivas  e  negativas.  A  presente  obra  busca  avaliar  as
consequências  de modo a elucidar  as  características  do Oficial  Temporário,  assessorando
desta maneira a escolha atual do Comando do Exército de aumentar o número de Oficiais
Temporários em seus quadros. 

A utilização da mão de obra temporária existe há bastante tempo em todo o território
nacional, sendo também encarada como uma maneira de aproximar a sociedade do Exército,
uma vez que após cessar o vínculo com a força esse cidadão retorna à vida civil. Este trabalho
analisa a elevação nos efetivos de Oficiais Temporários: aspectos positivos e negativos para a
Força  Terrestre,  a  validade  no aumento  do efetivo  de  Oficiais  Temporários,  tendo como
hipótese que o aumento do efetivo de Oficiais Temporários trará benefícios ao Exército. Tal
abordagem se justifica devido ao fato da necessidade de estudos que auxiliem na tomada de
decisão em aumentar o efetivo de Oficiais Temporários no Exército.

É importante salientar também a contribuição do trabalho para a sociedade brasileira,
uma  vez  que  o  Exército  é  uma  instituição  nacional  permanente  e  sua  atividade  está
diretamente ligada ao desenvolvimento do Brasil. Importante também salientar que o Oficial
Temporário, após cumprido seu tempo na caserna, retorna à sociedade, levando consigo os
ensinamentos castrenses.

O objetivo deste trabalho é  dar embasamento  para a conclusão sobre o aumento do
efetivo  de  Oficiais  Temporários  no  Exército,  se  este  fato  contribuirá  positivamente  ou
negativamente  para  a  que  o  Exército  possa  cumprir  suas  missões  constitucionais,
esclarecendo  o  leitor  acerca  das  possibilidades  e  limitações  do  Oficial  Temporário  no
Exército  Brasileiro.  Este  propósito  será  conseguido  a  partir  da  revisão  bibliográfica,
juntamente  com  uma  pesquisa,  abordando  a  literatura  existente  sobre  a  formação  e  as
atividades  do Oficial  Temporário,  bem como a  opinião  de  comandantes  de  organizações
militares sobre o assunto em pauta.

2. O OFICIAL TEMPORÁRIO NA FORÇA TERRESTRE

 Conforme consta no Decreto Nº 93.188, de 29 de Agosto de  1986 em seu Art 1º,  o
Exército Brasileiro (EB) é uma instituição nacional permanente e regular, organizada com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e
dentro dos limites da lei (BRASIL, 1986).

O EB está presente em todo o território, tendo a missão condicionada pelas dimensões
continentais  do Brasil,  caracterizadas  pela  variedade de ambientes  geográficos  e por uma
faixa  de  fronteira  com dez  países  que  se  estende  por  quase  17  mil  quilômetros.  Para  o
cumprimento da missão constitucional de defesa da pátria, a Força Terrestre tem de manter
preparados e adestrados efetivos superiores a 200 mil homens e mulheres.

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2093.188-1986?OpenDocument


Figura 1 -  Efetivo Máximo das Forças Armadas  

Fonte: Sítio do Ministério da Defesa.3

O Oficial  Temporário   presta  o  Serviço  Militar  por  prazo  determinado  em lei  e
destina-se  a  completar  as  Armas,  os  Quadros  e  os  Serviços  de  Oficiais  e  as  diversas
Qualificações Militares de Oficiais. (BRASIL, 2019)

O  EB  seleciona  os  Oficiais  Temporários  por  categorias.  Cada  uma  delas  foca
determinado  universo  de  cidadãos  com diferenciadas  formações.  Atualmente,  conta  com
Oficiais  Combatentes  Temporários  e  Oficiais  Intendentes  Temporários,  que  são  os
incorporados para o Estágio de Instrução e Preparação para Oficiais Temporários (EIPOT)
nos Órgãos de Formação da Reserva (OFOR) e para o Estágio de Instrução Complementar
(EIC) nas OM; Oficiais Médicos Temporários, Oficiais Farmacêuticos Temporários, Oficiais
Dentistas  Temporários  e  Oficiais  Veterinários  Temporários:  são  os  incorporados  para  a
prestação do Serviço Militar  por  meio  do Estágio  de  Adaptação e  Serviço  (EAS) ou do
Estágio de Instrução e Serviço (EIS);  Oficiais  Engenheiros Militares  Temporários:  são os
incorporados  para  o  Estágio  de  Instrução  Complementar  de  Engenheiro  Militar;  Oficiais
Técnicos  Temporários:  são  os  incorporados  para  o  Estágio  de  Serviço  Técnico  (EST)
(DEFESANET, 2017).

Para gerenciar este pessoal o EB conta com a  Diretoria de Serviço Militar, que possui
uma  Seção  de  Controle  de  Militares  Temporários  (SCMT).  Cabe  à  SCMT  propor  ao
Departamento Geral do Pessoal as portarias de efetivos de oficiais e sargentos temporários,
distribuídos  por  Região  Militar  (RM);  realizar  a  movimentação  de  oficiais  e  sargentos
temporários, em caráter excepcional e sem ônus para a União, adequando, se possível, as
necessidades da Força com os interesses dos militares; propor portarias de distribuição de
vagas por região militar,  destinadas aos militares  concludentes  do EIPOT e dos médicos,
farmacêuticos,  dentistas  e  veterinários  (MFDV);  analisar  os  processos  de  indenização  de
pagamento de militares temporários no que diz respeito aos direitos pecuniários a que fazem
jus, quando movimentados por interesse do serviço; e estudar o complemento de efetivos de

3 Disponível em https://www.defesa.gov.br/forcas-armadas/111-lei-de-acesso-a-informacao/perguntas-
frequentes/remuneracao-dos-militares-das-forcas-armadas-no-brasil-e-no-exterior/8637-efetivos. Acesso em 25 
de outubro de 2019



militares temporários em grandes eventos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, ou,
ainda,  em situações  extraordinárias  que  se  fizerem  necessárias,  e  assessorar  os  escalões
superiores (BRASIL, 2019).

Anualmente, o EB forma cerca de 1900 aspirantes a Oficial Temporários das Armas,
do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência, em seus cinco CPOR e 52 NPOR.

O EB possui, atualmente, uma estrutura de organizações de saúde que contempla 26
hospitais,  quatro  policlínicas,  28  postos  médicos  de  guarnições,  o  Laboratório  Químico
Farmacêutico,  a  Odontoclínica  Central  e  o  Instituto  de  Biologia,  além  das  formações
sanitárias presentes em quase todas as suas OM.

2.1 AS ORIGENS DO OFICIAL TEMPORÁRIO NO EXÉRCITO BRASILEIRO

As  origens  da  criação  de  um  Corpo  de  Oficiais  da  Reserva  (CORE)  no  Brasil
remontam aos conflitos da Primeira Guerra Mundial. O conflito ocorrido entre 1914 e 1918
contou com uma participação discreta de tropas brasileiras.

Desse  conflito  restou  o  ensinamento  de  que  a  rápida  substituição  de  oficiais
subalternos  e  intermediários  dos  países  Aliados,  ante  às  enormes  perdas  sofridas  nos
combates,  devia-se,  principalmente aos “Programas de Formação de Oficiais  da Reserva”
como  o  britânico  e  o  norte-americano.  No  Reino  Unido,  os  chamados  “University
Officers‟Training Corps (UOTC)”existem aproximadamente desde 1642, época da Guerra
Civil Inglesa, como é o caso do UOTC da Universidade de Oxford. Esses programas foram
oficialmente estabelecidos em 1906 e, durante a I Guerra Mundial, aproximadamente 30 mil
dos  oficiais  que  serviram  às  Forças  Armadas  Britânicas  eram  oriundos  desses
estabelecimentos,situados nas Universidades e sob a tutela do Exército Britânico. (SANTOS,
2017)

Os Centros de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR) foram criados no início do
século  XX por  inspiração  do então  Capitão  Correia  Lima,  para  fornecer  ao  Exército  os
oficiais dos postos iniciais. Após a Primeira Guerra Mundial, havia no Exército uma grande
carência nos quadros de oficiais dessa patente (SANTOS, 2017).

O primeiro CPOR foi criado no Rio de Janeiro em 1927, pela iniciativa do Capitão
Correia  Lima.  Como  os  resultados  alcançados  foram altamente  positivos,  o  Ministro  da
Guerra resolveu ampliar a iniciativa com a inauguração outros centros em São Paulo e Porto
Alegre. Depois novos centros foram abertos em Belo Horizonte e Recife (SANTOS, 2017 ). 

4

2.2 A FORMAÇÃO DO OFICIAL TEMPORÁRIO

Os  Oficiais  Combatentes  Temporários  (OCT)  são  formados  nos  Centros  de
Preparação  de  Oficiais  da  Reserva  (CPOR) e  nos  Núcleos  de  Preparação  de  Oficiais  da
Reserva (NPOR). Estes são estabelecimentos de ensino militar de formação de grau médio,
da linha de ensino bélico, destinados a formar o Aspirante-a-Oficial da Reserva de 2ª classe,
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http://www.eb.mil.br/web/ingresso/servico-militar/-/asset_publisher/yHiw1SWkLQY6/content/cpor-e-npor?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.eb.mil.br%2Fweb%2Fingresso%2Fservico-militar%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yHiw1SWkLQY6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.eb.mil.br/web/ingresso/servico-militar/-/asset_publisher/yHiw1SWkLQY6/content/cpor-e-npor?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.eb.mil.br%2Fweb%2Fingresso%2Fservico-militar%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yHiw1SWkLQY6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
http://www.eb.mil.br/web/ingresso/servico-militar/-/asset_publisher/yHiw1SWkLQY6/content/cpor-e-npor?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.eb.mil.br%2Fweb%2Fingresso%2Fservico-militar%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_yHiw1SWkLQY6%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_de_Ara%C3%BAjo_Correia_Lima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial


habilitando-o a ingressar no Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (CORE) e a contribuir
para o desenvolvimento da Doutrina Militar na área de sua competência (BRASIL, 2019).

Figura 2 - CPOR/SP

Fonte: Sítio do CPOR de São Paulo5

Os OCT preenchem vagas em Organizações Militares (OM), em cargos relacionados
com as áreas de formação que não foram ocupados por militares de carreira. Na linha Bélica
são  sete  especialidades:  Infantaria,  Cavalaria,  Artilharia,  Engenharia,  Comunicações,
Intendência e Material Bélico (BRASIL, 2019).

Dependendo de sua classificação no curso e se for do interesse do Aspirante-a-Oficial
da  R/2  continuar  no  Exército  como Oficial  Temporário,  o  mesmo será  selecionado  para
realizar o Estágio de Instrução e de Preparação de Oficiais Temporários (EIPOT). A seleção
fica  condicionada  ao  aproveitamento  do  Aspirante  R/2  no  Curso  de  formação  e  ao  seu
Estágio  de  Instrução Complementar  (EIC)   de  acordo  com a  Arma,  Serviço  ou  Quadro.
Durante o EIC o Aspirante desenvolverá suas capacidades de chefia e liderança, para que o
mesmo seja habilitado como Oficial Temporário. O EIC tem duração média de 3 meses e
meio, ao término do estagiário irá escolher, de acordo com sua classificação e o local das
vagas, a OM na qual realizará o EIC (BRASIL, 2002).

Para  realizar  o  EIC  o  aspirante-a-oficial  tem  que  ser  voluntário,  ter  obtido  a
menção“apto” ao final do EIPOT, ter menos de 24 anos em 31 Dez no ano da inscrição, obter
conceito  suficiente  (“S”)  em teste  de aptidão  física  (TAF),  ser  considerado “apto  para o
serviço do Exército” em inspeção de saúde específica para o estágio, ter concluído ou estar
frequentando curso superior universitário reconhecido pelo Ministério da Educação e possuir
menos de 06 (seis) anos de serviço público ou em autarquias referentes à data da convocação.

O Oficial Técnico Temporário (OTT) ingressa no Exército Brasileiro na graduação de
Aspirante  a  Oficial  e  o  tempo  de  permanência  é  de  no  máximo  8  (oito)  anos,  sendo
prorrogado a cada ano, não podendo seguir carreira.

O OTT realiza o Curso Básico de Formação Militar no EAS (Estágio de Adaptação
ao Serviço) ou EST (Estágio de Serviço Técnico). Ambos têm a finalidade de promover a
adaptação às rotinas e capacitá-lo para o adequado desempenho profissional como militar.
Além de tomar conhecimento da estrutura e da dinâmica de funcionamento do Exército, o
OTT aprende os regulamentos básicos, os manuais e as normas militares da Força Terrestre.
Tanto o EAS quanto o EST dividem-se em 1ª FASE: denominada instrução técnico-militar,
com duração de quarenta e cinco dias, realizada, obrigatoriamente, para adaptar o convocado

5 Disponível em http://www.cporsp.eb.mil.br/index.php/imagens/1-galeria-de-imagens-01/detail/3-vista-aerea-
do-cpor. Acessado em 30 de outubro de 2019



às  normas  e  procedimentos  da  vida  militar;  e  2ª  FASE:  destinada  à  aplicação  de
conhecimentos  técnicos-profissionais,  realizada  nas  Organizações  Militares  para  as  quais
foram convocados (BRASIL, 2019).

A diversidade de atuação promove além da cultura geral e profissional, a necessidade
de evidenciar liderança,  disciplina intelectual e flexibilidade,  entre outros, uma vez que o
Oficial deve constituir-se em exemplo aos seus subordinados, por meio de sua competência,
dedicação e responsabilidade, alicerçado sempre em valores éticos e morais da instituição.

Para ser OTT é necessário ser voluntário, ser brasileiro nato (Art. 12 da Constituição
Federal/1988),  ter  altura:  homens  no  mínimo  1,60m  e  mulheres  no  mínimo  1,55m,  ter
diploma de nível  superior das áreas  de interesse do Exército  Brasileiro como Biológicas,
Saúde,  Exatas,  Humanas,  Sociais  Aplicadas,  Engenharias,  Letras  e  Assistência  Religiosa
(Católica  e  Evangélica),  entre  outros,  de  acordo  com  a  necessidade  de  cada  RM,  em
estabelecimento de ensino reconhecido pelo Ministério da Cultura (BRASIL, 2019).

A  Seleção  para  o  EST  é  realizada  pelas  Regiões  Militares  e  tem  como  base  a
comprovação de habilitação e especialização exigidas para os cargos a desempenhar, uma
prova de títulos, exames de saúde e entrevista (BRASIL, 2019).

Os OTT completam nas OM, em tempo de paz, os claros de oficiais subalternos de
carreira do Quadro de Engenheiros Militares (IME), do Quadro Complementar de Oficiais
(EsFCEx) e do Serviço de Assistência Religiosa do Exército (EsFCEx).

Segundo  a  Seção  de  Controle  de  Militares  Temporários  (SCMT)  esse  universo
concentra aproximadamente um terço dos Oficiais Temporários atualmente servindo à Força.
Além  disso,  reúne  uma  quantidade  surpreendente  de  especialidades:  são  17  áreas  de
conhecimento,  totalizando  125 profissões.  Com a  capacitação  técnica,  esses  especialistas
assessoram os comandos nos diversos níveis, subsidiando importantes decisões e ações da
Instituição (DEFESANET, 2017).

2.3 AS VANTAGENS DO USO DA MÃO DE OBRA DO OFICIAL TEMPORÁRIO

A mão de obra temporária possui características singulares para a Força Terrestre. São
particularidades bastante diferentes dos oficiais de carreira formados nas Escolas Militares,
sejam elas da linha Bélica ou não Bélica. 

2.3.1 O tempo de formação

O primeiro ponto a ser tratado é o tempo de formação. Vamos abordar primeiramente
a linha Bélica. Um Oficial de carreira da linha Bélica demanda um tempo de formação de
cinco anos.  Atualmente o primeiro ano é realizado na Escola Preparatória  de Cadetes  do
Exército  (EsPCEx)  e  os  quatro  anos seguintes  na  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras
(AMAN)

A equivalência  para  os  Oficiais  Temporários  são  os  aspirantes  formados  nos  52
Centros de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), onde há a formação de todos ou quase
todos os cursos da linha Bélica (Infantaria, Cavalaria, Artilharia, Engenharia, Comunicações,
Intendência  e  Material  Bélico)  e  Núcleos  de  Formação  de  Oficiais  da  Reserva,  situados
dentro de uma Organização Militar, formando apenas o Aspirante a Oficial daquela arma,



quadro ou serviço. O tempo de formação nos CPOR e NPOR é de apenas onze meses de meio
expediente pois no contraturno o aluno deve ser liberado para realizar curso superior na área
que ele próprio escolher (BRASIL, 2019).

Os  oficiais  de  carreira  das  áreas  não  Bélicas  (áreas  técnicas  como  engenheiros,
médicos e administradores) são formados em outras escolas militares.  Os engenheiros das
diversas áreas são formados no Instituto Militar de Engenharia (IME) em um tempo de cinco
anos. Os médicos, farmacêuticos e dentistas de carreira do Exército são formados na Escola
de  Saúde do Exército  (EsSEx).  Esses  militares  prestam concurso  já  tendo concluído  sua
formação acadêmica e o tempo de duração da EsSEx é de um ano. Assim como na EsFCEx,
que abrange as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Magistério, Informática,
Economia,  Psicologia,  Estatística,  Pedagogia,  Veterinária,  Enfermagem  e  Comunicação
Social (BRASIL, 2019).

O Oficial  Temporário  da linha  não Bélica  integra  o Quadro  de Oficiais  Técnicos
Temporários  (OTT).  Esses  militares  são  convocados  por  meio  de  processo  seletivo  nas
Regiões Militares (RM). As Regiões Militares levantam suas necessidades para completar os
claros de oficiais nas diversas áreas das suas OM e elaboram um processo seletivo das áreas
de seu interesse. O Oficial Temporário é selecionado pelo seu mérito, baseado nos cursos que
realizou na referida  área de interesse.  O tempo de formação militar  é bastante  rápido.  O
Estágio de Adaptação ao Serviço (EAS) e o Estágio de Serviço Técnico (EST) são realizados
nas OM e duram aproximadamente oito semanas (BRASIL, 2019)

Ao analisar   somente o tempo gasto na formação do Oficial  tanto da linha Bélica
quanto  da  linha  não  Bélica,  podemos  ver  que  a  mesma  é  bastante  mais  rápida  nos
CPOR/NPOR e no EAS/EST realizado nas OM.

2.3.2 O custo da formação

Segundo Lazzarotto (2016) o custo na formação de um Asp Of temporário de um
NPOR de Artilharia no Rio Grande do Sul em 2015 era de R$ 54.506,10. Esse valor foi
retirado de um sistema de custos (SISCUSTOS) e é bastante variável pois engloba vários
aspectos  como  por  exemplo  investimento  em  infraestrutura  (gastos  com  material
permanente).

O custo na formação de um Asp Of AMAN é obviamente bastante superior, não só
pelo tempo bastante maior de formação como também pela infraestrutura em torno do cadete
(todo o complexo da AMAN) e pelas atividades diferenciadas da formação, onde o cadete
conta com até mesmo horas de vôo de helicóptero durante as atividades de campo.

Figura 4 - Manobra escolar AMAN 2018

Fonte: Sítio Forças Terrestres6

6 Disponível em https://www.forte.jor.br/wp-content/uploads/2018/11/Manobra-Escolar-2018-na-AMAN-3.jpg.
Acesso em 1 de novembro de 2019



O custo na formação de um OTT pode ser considerado bastante baixo, uma vez que o
mesmo é formado dentro de uma OM, em um período bastante reduzido, como foi visto no
item anterior. Os oficiais de carreira da linha não Bélica tem um custo médio de formação,
uma vez que seus cursos são realizados  em Escolas  (EsFCEx, IME e EsSEx),  a maioria
durante um ano (exceção feita ao IME). 

Dessa maneira podemos verificar que os custos na formação de OCT e OTT são bem
menores em comparação aos custos da formação dos oficiais de carreira.

2.3.3 A redução dos gastos com a Proteção Social

O valor gasto com inativos e pensionistas é uma das maiores preocupações com a
folha de pagamento do Exército.  Segundo Garrido (2017), observando a LOA 2016 vemos
que de um total de R$  82 bilhões,  cerca de R$ 10 bilhões são destinados a investimentos e
outros  R$  10  bilhões  para  custeio,  sendo  o  restante  destinado  ao  pagamento de pessoal.

Devido ao tempo de existência do Exército, uma instituição secular, os gastos com
inativos e pensionistas são bastante elevados.

Os  Oficiais  Temporários  não  recebem  proventos  na  inatividade,  sendo  pago  aos
mesmos  uma  compensação  pecuniária  proporcional  à  quantidade  de  anos  que  o  mesmo
permaneceu no EB, como prevê o R-68 (RCORE).

Segundo  Prado  (2017),  a  mudança  para  profissionais  temporários  contribui  para
conter  gastos  públicos,  já  que  ao  final  do  contrato  os  oficiais  vão  para  a  reserva  não
remunerada. Com a desoneração da folha de pagamentos de militares inativos, os gastos com
as forças armadas tendem a diminuir, o que torna esse tipo de contratação uma opção mais
viável para os cofres públicos.

2.3.4 As  especificidades  dos  OTT  e  MFDV  (Médicos,  Farmacêuticos,  Dentistas  e
Veterinários)

Como já foi visto anteriormente,  a contratação de OTT e MFDV fica a cargo das
Regiões Militares (RM). Essas RM fazem a gestão de pessoal das OM que são subordinadas a
ela. Essas OM solicitam às RM suas necessidades de pessoal. Muitas vezes a necessidade tem
especificidades  que  não  são  contempladas  pelos  oficiais  de  carreira.(MINISTÉRIO  DA
DEFESA,  2019).  Nesse  momento  a  contratação  de  um OTT surge  como uma excelente
opção.  O  OTT  já  é  incorporado  com  a  formação  superior  necessária  para  atender  às
demandas das OM, sendo apenas necessário dar o conhecimento básico das atividades e das
peculiaridades da caserna.

Recentemente  foi  criado  o  cargo  de  Major  temporário.  Isso  se  deve  ao  fato  de
algumas especialidades de OTT e MFDV encontrarem-se em defasagem salarial em relação
ao mercado de trabalho. Dessa maneira não era atrativo ao profissional participar do processo
seletivo  porque  o  valor  ficava  abaixo  do  que  ele  ganharia  no  mercado  (SOCIEDADE
MILITAR, 2018).

Assim,  o  presidente  Michel  Temer  assinou  o  decreto  que  permite  ao  Exército
incorporar  em  seu  serviço  ativo,  em  caráter  voluntário  e  temporário,  brasileiros  com



competência nas áreas de ciência e tecnologia, medicina e educação. Pelo Decreto 9.455 de 1º
Ago 18, publicado na edição, de 2 Ago 2018, do Diário Oficial da União, os profissionais
devem ter “reconhecida competência técnico-profissional” ou “notória cultura científica” e
ter  experiência  profissional  em funções  de  nível  correlato  àquelas  exigidas  pelo  serviço
(BRASIL, 2018).

Os  mesmos  passarão  também  pelo  processo  seletivo,  do  qual  podem  participar
pessoas  que  já  integrem  o  Exército,  na  condição  de  aspirantes  a  oficial,  reservistas,  os
homens dispensados do serviço militar obrigatório e as mulheres voluntárias. De acordo com
o decreto,  a incorporação seguirá os mesmos moldes dos OTT, em relação ao tempo e à
impossibilidade de seguir carreira. Os aprovados serão integrados no posto de major. Além
disso,  serão compatibilizadas  a  atividade militar  com as  atividades  civis  que  o aprovado
desempenhe (SOCIEDADE MILITAR, 2018).

2.3.5 A estrutura piramidal da carreira militar 

Como descreve a Cartilha de Proteção Social, elaborada pela Secretaria de Economia
e Finanças (SEF)

A doutrina de emprego militar prevê uma necessidade maior de cargos no início da
carreira,  os  quais  se  afunilam  nos  postos  e  graduações  mais  elevados.  Esta
característica  do  fluxo  piramidal  da  carreira,  em  muitas  situações,  ocasiona  a
transferência para inatividade, ex officio, de militares que gostariam de permanecer
em atividade. (BRASIL, 2016, p.9)

A existência  de Oficiais  Temporários também é essencial  para garantir  a estrutura
piramidal do Exército. Tomando como exemplo uma companhia de fuzileiros, há um capitão
que comanda a companhia e três tenentes que comandam os três pelotões que compõem essa
companhia. Em um pensamento bastante simplificado, somente um dos tenentes pode ser de
carreira.  Os  outros  dois  devem ser  temporários.  Caso  contrário  não   haveria  a  estrutura
piramidal.

2.3.6 A pouca movimentação do Oficial Temporário

Os oficiais de carreira são movimentados frequentemente como prevê o Estatuto dos
Militares (BRASIL, 1980). Esta característica é uma das condições básicas para a carreira e
faz com que o oficial não só adquira o conhecimento vivido de grande parte da cultura e das
regiões brasileiras como também incute o sentimento de união nacional.

Em contrapartida,  esta  característica  da carreira  traz  uma certa  dificuldade  para  a
gestão dos trabalhos pois o militar ao chegar em sua OM recebe uma função, muitas vezes
passa para outras funções por vários motivos como por exemplo promoção e em pouco tempo
é transferido para outra OM.

Já o Oficial Temporário segue exercendo suas funções de oficial subalterno a maioria
das  vezes  na  mesma OM, tornando-se  um especialista  na  função.  Em contrapartida  não
adquire a experiência dos oficiais de carreira.



2.3.7 O retorno social

Servir  ao Exército  como Oficial  temporário é uma experiência  de grande valia.  O
Exército Brasileiro é uma instituição que goza da mais alta credibilidade junto à sociedade.
(BRASIL,  2019).  No  Exército  são  cultuados  valores  essenciais  ao  cidadão.  O  Oficial
Temporário desenvolve várias qualidades durante seu tempo de serviço. Liderança, lealdade,
dedicação são alguns dos muitos atributos desenvolvidos na carreira militar  e que são de
grande valia não só para o Oficial  Temporário que retorna ao mercado de trabalho como
também para a sociedade.

Figura 5 - Credibilidade das Forças Armadas

Fonte: Relatório da FGV ICJBrasil - 2º e 3º trimestres / 20147

Outra  característica  do  Oficial  Temporário  que  retorna  ao  mundo  civil  é  sua
consciência sobre a Defesa Nacional. Este é um assunto que deveria ser de todos os cidadãos
mas infelizmente são poucos os que possuem este entendimento. 

2.4  AS  DESVANTAGENS  DO  USO  DA  MÃO  DE  OBRA  DO  OFICIAL
TEMPORÁRIO

2.4.1 A diminuição da operacionalidade da Força

O Oficial Temporário é formado somente com o conhecimento básico das atividades
militares. Em que pese o empenho dos instrutores e monitores, além do vontade do Aspirante
recém formado em um OFOR, não há o que comparar no quesito operacionalidade entre um
Oficial Temporário e um Oficial de Carreira.

Desde a grade curricular até a estrutura e os meios de instrução utilizados percebe-se
que as diferenças são completamente desproporcionais. Um cadete da AMAN é testado em
diversos  ambientes  operacionais  (montanha,  selva,  entre  outros)  e  os  mais  destacados
atualmente já realizam cursos operacionais como Básico Paraquedista e Curso de Operações

7 Disponível em http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/6618. Acesso em 01 Nov 2019



na Selva. São cinco anos de semi internato enquanto um aluno de CPOR/NPOR se forma em
dez meses de meio expediente. 

Tal fato, entretanto, apesar de parecer óbvio, não se demonstrou presente por ocasião
da  participação  do  Exército  Brasileiro  na  Segunda  Guerra  Mundial,  onde  433  Oficiais
Combatentes Temporários compuseram o efetivo da Força Expedicionária Brasileira, como
consta no Noticiário do Exército de 4 de Novembro de 2015. Dentre eles estava o Major
Apollo Miguel Rezk, o primeiro brasileiro que recebeu a condecoração  Cruz de Serviço
Distinto  (DSC),  que   é  a  segunda  maior  condecoração  militar  que  pode  ser  dada  a  um
membro do Exército dos Estados Unidos, premiado por extrema bravura e risco de morte em
combate real com uma força armada inimiga. O 1º Ten R/2 Convocado Apollo Miguel Rezk
foi  integrante do Regimento Sampaio no Teatro de Operações  da Itália.  Além da DSC
recebeu  a  Silver  Star  (Estrela  de  Prata,  medalha  também  americana)  ,  além  de  quatro
condecorações brasileiras (DEFESANET, 2012).

2.4.2  A pouca experiência do Oficial Temporário

Como já  foi  visto,  o  Oficial  Temporário  da Linha  Bélica  (CPOR/NPOR) vem do
universo  dos  conscritos,  ou  seja,  do  serviço  militar  obrigatório.  Esse  indivíduo  entra  no
Exército aos dezoito anos. Em menos de um ano é declarado Aspirante a Oficial. Como tal,
vai desempenhar suas funções de oficial  subalterno quase sempre na mesma Organização
Militar, exercendo, via de regra, funções semelhantes. 

Ao mesmo tempo que essa situação acaba tornando o Oficial Temporário quase um
especialista na função, por outro lado acaba limitando o conhecimento do mesmo sobre a
vasta e complexa atividade do Exército no cenário atual.

2.4.3  A perda de características importantes para o Exército

O Exército é uma instituição com muitas características peculiares e muita tradição.
Desta maneira, muitos comportamentos considerados normais são considerados inadequados
ao ambiente militar. No  jargão da caserna é o que se chama de enquadramento. Esta falta de
enquadramento  é  perfeitamente  compreensível,  principalmente  nos  EAS/OTT  que  são
formados em apenas oito semanas.

Entretanto,  em entrevistas com militares mais experientes,  existe a preocupação de
que este comportamento de  repercuta  junto aos círculos de menor hierarquia, trazendo dessa
maneira um desequilíbrio para a Força.

2.4.4  As Ações Judiciais
Segundo  Prado  (2017),  a  legislação  do  Exército  estabelece  a  possibilidade  de

encerramento de contratos temporários para militares que ficarem mais de 60 dias afastados
para tratamento de saúde. Diferentemente dos Oficiais de Carreira, os Oficiais Temporários
não possuem estabilidade e por isso alguns acabam entrando com processos judiciais quando
o tempo de contrato é interrompido seja por motivo de saúde ou por causas distintas.



2.5  O  OFICIAL  TEMPORÁRIO  EM  OUTROS  PAÍSES  E  OUTRAS  FORÇAS
ARMADAS

2.5.1  O Oficial Temporário nos Estados Unidos da América (EUA)

Os EUA são a maior nação militar do planeta. Os investimentos em gastos militares
dos EUA. Os norte-americanos são responsáveis por 36 por cento do gasto militar global,
praticamente o mesmo que os oito países seguintes somados. Este fato demonstra claramente
a atenção que os EUA dão ao assunto (EXAME, 2019).

Nos EUA a experiência de formar Oficiais Temporários remonta ao ano de 1862,
apesar  de  terem  sido  formalizados  em 1915.  Quando  da  entrada  dos  EUA  na  I  Guerra
Mundial, aproximadamente 17 mil homens haviam sido formados nos ROTC,  estando aptos
para o combate no Teatro de Operações europeu. Em contrapartida ao modelo que viria a ser
adotado pelo Brasil, com o CPOR/NPOR, os ROTCs não são OM próprias ou funcionam
dentro  de  uma  OM,  e  sim  dentro  das  próprias  universidades,  propiciando  uma  maior
interação entre os militares e a comunidade acadêmica. 

Figura 6 - Formatura dos ROTC em Harvard

Fonte: Sítio oficial da Universidade de Harvard 8

A Parceria do Exército dos EUA para o Sucesso da Juventude (PAYS) foi criada
para ajudar os Oficiais Temporários a se prepararem para uma carreira após o seu tempo de
serviço  no  Exército  dos  EUA,  conectando-os  a  possíveis  empregadores  que  desejam  as
qualidades, disciplina e ética de trabalho que os integrantes do serviço militar trazem para um
negócio. Este programa faz parte de um esforço de longo prazo do Exército dos EUA para
ajudar os Oficiais Temporários a estabelecer relacionamentos profissionais com as empresas
e  incentivar  os  proprietários  a  olhar  para  o  Exército  como  uma  fonte  de  recrutamento
abundante e confiável (EUA, 2019).

Após a conclusão do serviço militar, os soldados participantes do PAYS terão uma
entrevista de emprego garantida na empresa parceira do PAYS de sua escolha. Este programa
está disponível  para o serviço ativo e de reserva do exército  alistou Soldados junto com
Reserve  oficial  Training  Corps  (ROTC  )  que  aceitam  um  compromisso  da  Reserva  do
Exército , Guarda Nacional ou Serviço Ativo (EUA, 2019) .

8 Disponível em https://news.harvard.edu/wp-content/uploads/2019/05/052919_ROTC_1330_2500crop.jpg?
w=1600&h=900&crop=1. Acesso em 5 de novembro de 2019



O Army PAYS Program é uma oportunidade excelente para todos. O Exército ajuda
os militares a encontrar emprego em empresas que valorizam a habilidade e a disciplina que
acompanham uma carreira no Exército, e as empresas podem contar com um conjunto amplo
de talentos qualificados para atender às suas necessidades.

2.4.2 O Oficial Temporário em Portugal

Segundo Pardal (2019), Portugal é um país seguro, mas, no atual quadro de ameaças
transnacionais, terrorismo, cibercriminalidade ou até mesmo a  pirataria, e com cada vez mais
pequenas diferenças entre o que normalmente se chamaria Segurança e Defesa, ter Forças
Armadas desfalcadas e desmotivadas tornam a nação vulnerável.

Portugal é um país que atualmente vem reduzindo seus gastos militares. O Exército
Português encontra-se em fase de profunda reorganização definida pela nova Lei Orgânica do
Exército Português (Decreto-Lei nº61/2006 de 21 de Março), que substituiu a lei homóloga
de 1993. No final de 1988, a Lei do Serviço Militar (LSM), previa um serviço militar baseado
na conscrição em que o recrutamento para as Forças Armadas (FA) assentava no Serviço
Militar  Obrigatório  (SMO),  estando  todos  os  cidadãos  do  sexo  masculino  sujeitos  ao
cumprimento das obrigações militares, desde os 18 até aos 38 anos de idade (PORTUGAL,
2019).

Figura 7 - Gastos militares portugueses

fonte: Sítio Trading Econimics9

Em meados de 1999, a LSM foi atualizada, passando a prestação do serviço militar
a  efetuar-se  de  duas  formas  durante  um  período  transitório:  através  do  Serviço  Efetivo
Normal (SEN) ou do Serviço Voluntário sustentado em Regimes de Contrato (RC) e Regimes
de Voluntariado (RV). Para além disto, a idade limite de sujeição dos cidadãos às obrigações
militares reduz-se para os 35 anos de idade (PORTUGAL, 2019).

Em 2000, com a entrada em vigor do atual quadro legal,  o recrutamento militar
assume três formas distintas: Recrutamento Normal para a prestação voluntária do serviço
militar em RC e RV; Recrutamento Especial para a prestação voluntária de serviço militar
nos Quadros Permanentes das FA; Recrutamento Excecional, para efeitos de convocação ou
mobilização dos cidadãos (em caso de guerra ou catástrofe).

9 Disponível em :  https://pt.tradingeconomics.com/portugal/military-expenditure. Acesso em 7 de novembro de
2019



Após o fim do período transitório, em setembro de 2004, assiste-se à voluntarização
plena do serviço militar com a extinção do SEN, assumindo as Forças Armadas a capacidade
de  captar  os  seus  próprios  recursos  humanos  concorrendo  diretamente  no  mercado  de
trabalho com outras entidades empregadoras (ALVAREZ, 2018).

Ao  mesmo  tempo  implementa-se  o  Dia  da  Defesa  Nacional  (DDN)  cuja
comparência  passa  a  ser  um dever  militar  de  todos  os  cidadãos  do  sexo  masculino  que
completem 18 anos de idade. Em 2010, este dever estende-se também às jovens cidadãs do
sexo feminino,  nascidas  a  partir  de  1992,  universalizando-se  assim os  deveres  militares.
(PORTUGAL, 2019)

2.4.3 O Oficial Temporário nas demais Forças

Tanto a Marinha quanto a Aeronáutica também possuem a carreira de oficiais  em
estrutura piramidal. Dessa maneira ambas as Forças, assim como o Exército utilizam Oficiais
Temporários

Na Marinha, O processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário (SMV) de Oficiais
Temporários é exclusivo para  profissionais com ensino superior. O vínculo entre os militares
temporários e a Marinha pode ser renovado uma vez por ano, podendo chegar ao máximo de
oito  anos,  a  critério  do  comando,  sem  chance  de  estabilidade  depois  deste  período
(MARINHA, 2019).

Figura 8 - Oficiais Temporários da Marinha

Fonte: Sítio oficial da Marinha do Brasil10

O processo seletivo é feito por meio de provas objetivas com 50 questões  distribuídas
por Língua Portuguesa (25) e Formação Militar-Naval (25),  sendo que para médicos são 25
questões de Conhecimentos Específicos ao invés de Formação Militar-Naval.

10 Disponível em  https://www.marinha.mil.br/sites/default/files/13102016-121.jpg. acesso em 17 de novembro
de 2019



Ainda  que  sejam  vagas  temporárias,  a  Marinha  do  Brasil  possibilita  que  estes
militares  tenham  crescimento  dentro  da  instituição,  indo  de  Guarda  Marinha  a  Capitão-
Tenente (BRASIL, 2019).

O ingresso na Força Aérea também se dá por processo seletivo.  Após a avaliação
curricular  do  candidato  o  mesmo  irá  cursar  por  17  semanas  a  adaptação  no  Centro  de
Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR).(BRASIL, 2019)

O candidato deve possuir no mínimo 18 (dezoito) e no máximo 32 (trinta e dois) anos
de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula. (conforme Lei Nº 12.797, de 4 de Abril de
2013 Art. 2° Inciso III.).

3 MATERIAL E MÉTODO

Conforme salientou-se na introdução,  este  trabalho tem como objetivo  analisar  os
aspectos positivos e negativos do aumento do efetivo de Oficiais Temporários para a Força
Terrestre.

A  partir  deste  ponto  procedeu-se  uma  intensa  pesquisa  na  rede  mundial  de
computadores  com o  objetivo  de  juntar  elementos  para  compor  o  referencial  teórico  do
trabalho.

Para obtenção de opiniões que norteassem a busca das informações foram realizadas
diversas  entrevistas  com  militares  do  Exército  nos  postos  mais  altos,  principalmente  os
comandantes  das  Organizações  Militares  de  Recife,  Olinda  e  Jaboatão  dos  Guararapes
(Grande Recife).

Foi utilizada a pesquisa anual (2019) feita pela Seção Técnica de Ensino do Centro de
Preparação de Oficiais da Reserva do Recife junto aos chefes diretos dos Aspirantes a Oficial
formados por aquele Centro em 2018, acerca do desempenho daqueles Oficiais Temporários.

Foi realizada uma pesquisa aplicada quanto à finalidade,  pois ao final o leitor terá
elementos para concluir quanto aos aspectos positivos ou negativos do  aumento do efetivo de
Oficiais Temporários para a Força Terrestre. 

Quanto  aos  objetivos  esta  pesquisa  tem caráter  descritivo  pois  foi  realizado  uma
análise minuciosa e descritiva das características dos Oficiais Temporários que possam levar
o leitor a uma conclusão das vantagens e desvantagens do  aumento do efetivo de Oficiais
Temporários para a Força Terrestre. 

Para atingir  este objetivo foi feita uma pesquisa documental pois se constatou não
haver obras semelhantes, nem mesmo da Diretoria do Serviço Militar do Exército (DSM).

Quanto à natureza, apesar da pesquisa trazer alguns dados numéricos, realizou-se um
trabalho qualitativo,  no  sentido  de formar  opinião  com base  no  caráter  subjetivo  usando
narrativas escritas.

4 RESULTADO E DISCUSSÃO

Do estudo realizado pode-se constatar que a utilização de mão de obra temporária no
Exército é fundamental. A utilização de Oficiais Temporários , como se pode verificar no
item 2.3 deste trabalho, traz uma série de vantagens para a Força Terrestre.



O menor tempo de formação, o menor custo para a formação, a redução dos gastos
futuros com pessoal, vindos da redução dos gastos com a proteção social, a especificidade da
mão  de  obra  dos  EAS/OTT,  selecionados  nas  Regiões  Militares  de  acordo  com  as
necessidades de mão de obra técnica,  o que seria bastante  dificultoso formar nas escolas
Militares,  a  manutenção  da  estrutura  piramidal  da  carreira  do  Exército,  a  pouca
movimentação dos Oficiais Temporários, fazendo dos mesmos especialistas nas funções que
exercem e o retorno social que se dá de forma simbiótica, tanto para o Oficial Temporário ,
que agrega conhecimentos e capacidades em seu currículo, quanto para o Exército que forma
para a Nação um cidadão com mentalidade de Defesa Nacional,  são particularidades  que
justificam por si só a existência desse quadro na Força Terrestre.

Tal fato é corroborado pela utilização dessa mão de obra em outros países e também
nas demais Forças armadas brasileiras.

Entretanto, esta obra também trouxe desvantagens em relação ao uso da mão de obra
dos temporários. A redução da operacionalidade da Força, a pouca experiência dos Oficiais
temporários  e  a  redução  do  que  no  jargão  militar  chama-se  de  enquadramento  são
características de grande importância e difícil percepção do seu grau de grandeza, uma vez
que são atributos notadamente pessoais.  A questão de ações judiciais  por parte de alguns
temporários  que  se  sentem  injustiçados  ao  ter  seu  contrato  terminado  também  é  uma
relevante preocupação.

A definição das características desejadas aos quadros componentes da Força Terrestre
cabe  ao  seu  comandante,  assessorado  por  seu  Estado-Maior  (Estado  Maior  do  Exército-
EME), a quem este trabalho terá grande valia.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A existência de Oficiais Temporários permite a constituição de uma base na pirâmide
hierárquica, fundamental para garantir o fluxo de carreira dos oficiais, assegurando fluidez na
política de pessoal do EB e atendendo às demandas da Força Terrestre.

A apropriada contribuição do Oficial Temporário no Exército, garante a necessária
juventude dos postos iniciais da carreira, permitindo à Força uma interação com a sociedade a
que serve com a devida flexibilidade proporcionada pelo Serviço Temporário.

Demonstrou-se  que  o  aumento  no  efetivo  dos  Oficiais  Temporários  apresentará
vantagens e desvantagens para a Força Terrestre. Entretanto, caberá ao Comando do Exército,
assessorado pelo  seu  Estado-Maior,  decidir  qual  a  dimensão dessa  política  trará  maiores
benefícios para o Exército.
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