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RESUMO 
O estudo destina-se a analisar a problemática pregressa às reintegrações por decisão judicial, 
buscando soluções práticas a serem adotadas pelos Comandantes, Chefes e Diretores de 
Organizações Militares do Exército Brasileiro, para prevenir falhas administrativas que possam 
embasar pedidos de reintegração às fileiras do Exército por parte de militares temporários licenciados. 
Para atingir este objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na legislação vigente, e em trabalhos 
científicos, com o intuito de obter um embasamento teórico sobre o assunto. Foi utilizado o instrumento 
de coleta de dados de um questionário, composto por perguntas abertas, fechadas e mistas, com 
enfoque em levantar, dentro de um público-alvo experiente, composto por militares que já exerceram a 
função de Chefe de 1ª Seção e/ou Comandante de Subunidade, boas práticas e oportunidades de 
melhoria vividas em suas Unidades, no controle de processos atinentes à gestão e controle de militares 
temporários. Neste artigo científico, foi possível comprovar que as ações preventivas para evitar uma 
reintegração por ordem judicial, estão diretamente relacionadas a um rigoroso controle de pessoal e 
por um trabalho multidisciplinar, envolvendo grande parte do efetivo da Organização Militar. 
 
Palavras-chave: Reintegração por ordem judicial. Militares em Situação Especial. Controle de Pessoal.  
 

 
ABSTRACT 
The study aims to analyze the previous problem of reintegration by judicial decision, seeking practical 
solutions to be adopted by the Commanders, Chiefs and Directors of Military Organizations of the 
Brazilian Army, to prevent administrative failures that may support requests for reintegration into the 
Army's ranks by part of licensed temporary military personnel. In order to achieve this objective, a 
bibliographic research was carried out in the current legislation, and in scientific works, in order to obtain 
a theoretical basis on the subject. A questionnaire data collection instrument was used, consisting of 
open, closed and mixed questions, with a focus on raising, within an experienced target audience, 
composed of military personnel who have already exercised the function of 1st Section Chief and / or 
Subunit Commander, good practices and improvement opportunities experienced in his Units, in the 
control of processes related to the management and control of temporary military personnel. In this 
scientific article, it was possible to prove that preventive actions to prevent reinstatement by court order, 
are directly related to strict personnel control and multidisciplinary work, involving a large part of the 
Military Organization's staff.  
 
Keywords: Keywords: Reinstatement by court order. Military in Special Situation. Personnel Control. 
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1 INTRODUÇÃO 

Há um crescente número de ações judiciais por parte de ex-militares 

temporários buscando a reintegração às fileiras do Exército e posterior reforma, com 

a alegação de aquisição de incapacidade física em atividades na caserna. 

Percebe-se que, em muitos casos a reintegração é concedida ao solicitante, pelo 

fato do juiz entender que houve falha administrativa no processo de exclusão e 

licenciamento do militar das fileiras do Exército. 

Controlar o estado sanitário da tropa é um assunto que deve ser tratado de 

maneira multidisciplinar, não devendo apenas ser atribuída esta tarefa somente ao 

Chefe da 1a Seção da OM.  

As ações para a prevenção de problemas administrativos relativos à gestão de 

militares temporários devem iniciar-se bem antes do militar ingressar nas fileiras do 

Exército, através de uma boa seleção de pessoal para a incorporação nas Comissões 

de Seleção, e, perduram-se até após a perda de vínculo do ex-militar com a OM, com 

uma boa armazenagem de dados atinentes ao histórico da vida do militar na caserna. 

A seleção deve proporcionar a avaliação dos brasileiros a serem convocados 
para o Serviço Militar inicial, quanto aos aspectos físico, cultural, psicológico 
e moral, de forma a permitir que sejam aproveitados para incorporação ou 
matrícula, de acordo com as suas aptidões e as necessidades da Força (Cf. 
Decreto nº 57.654/66, art. 48). Portanto, uma seleção bem feita e um 
correto controle do militar temporário durante seu serviço militar 
resguardará o Exército de consequências judiciais futuras. (BRASIL, 
2019, p.5, grifo nosso) 

Visando uniformizar procedimentos no âmbito da Força Terrestre no tocante ao 

assunto, em junho de 2019, o Departamento Geral de Pessoal (DGP) emitiu uma 

cartilha para a padronização de procedimentos dispensados a Militares ou Ex-militares 

Adidos, Agregados, Reintegrados, Encostados e incapazes por motivo de saúde. 

Nesta cartilha, foram abordados diversos procedimentos administrativos para a gestão 

de pessoal em situação especial, particularmente aos casos já existentes nas 

Organizações Militares. 

O presente estudo pretende realizar uma abordagem nos antecedentes à 

entrada de militares nas situações especiais, sugerindo procedimentos que os 

Comandantes, Chefes e Diretores do Exército Brasileiro possam adotar para mitigar 

a entrada de militares nestes quadros e erradicar falhas administrativas que possam 

gerar reintegrações por decisão judicial. 
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Para facilitar o entendimento deste estudo, ficam definidas como situações 

especiais àquelas que foram citadas na Cartilha de Orientação do DGP, de 31 de julho 

de 2019: Militares ou Ex-militares Adidos, Agregados, Reintegrados, Encostados e 

Incapazes por motivo de saúde. 

Cabe ressaltar que é impossível reduzir a zero o número de adidos, agregados 

e encostados para tratamento de saúde, haja vista que estas são situações já 

previstas em regulamentos, e, também devido ao fato da profissão militar ser uma 

profissão de risco, onde o profissional está suscetível a se acidentar. Em 

contrapartida, percebe-se que muitos casos de situações especiais poderiam ser 

evitados se houvesse um esforço prévio no controle sanitário e administrativo de 

alguns casos. 

1.1 PROBLEMA 

Para orientar a pesquisa e o desenvolvimento do assunto, de relevância na 

gestão de pessoal do Exército Brasileiro, formulou-se o seguinte problema:  

Quais medidas os Comandantes de Organização Militares podem adotar para 

a prevenir falhas administrativas no controle de militares temporários que possam 

gerar reintegrações judiciais futuras? Quem são os atores, no âmbito da OM, que 

devem atuar nesse processo? 

Uma ordem judicial de reintegração pode advir de diversos erros 

administrativos, tais como: sindicâncias para comprovação de acidente em serviço 

mal realizadas (forma e conteúdo), erros na perícia médica; erros na tramitação de 

documentos; falta de controle do militar com problema de saúde por parte da 

Organização Militar (OM), dentre outros casos. 

1.2 OBJETIVOS 

Com a finalidade de mitigar o número de reintegrações por decisão judicial, o 

presente estudo pretende analisar as ações, no âmbito da OM, que precedem a perda 

de vínculo administrativo do militar temporário com o Exército Brasileiro, de forma que 

não haja motivos para subsidiar uma ação judicial de reintegração. 

Para atingir objetivo geral de estudo, fez-se necessário o estabelecimento de 

objetivos específicos abaixo relacionados:  
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a) Apresentar os conceitos regulamentares relativos aos militares em situação 

especial (adido, agregado, reformado, encostado, dentre outros); 

b) Analisar os procedimentos administrativos sensíveis durante o processo de 

controle de militares com problemas de saúde; 

c) Levantar boas práticas que vêm sendo realizadas pelas Organizações 

Militares no controle de pessoal; 

d) Levantar oportunidades de melhoria no trabalho das OM, referentes ao 

controle de militares temporários com problema de saúde; 

e) Verificar quais são os atores envolvidos no controle pessoal de temporários, 

e suas respectivas atribuições; 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 O cenário econômico brasileiro atual é de austeridade. O Exército Brasileiro, 

como membro da administração pública, deve buscar a economia em todos seus atos 

administrativos, o que engloba a gestão de pessoal. Militares reintegrados oneram a 

União, seja na folha de pagamento, seja nos gastos decorrentes de despesas médicas 

custeadas pelo Fundo de Saúde do Exército (FUSEx).  

 De todas as situações especiais existentes, a reintegração por decisão judicial 

é a única que pode ser erradicada. Para que isto seja possível, caberá às 

Organizações Militares do Exército Brasileiro cumprirem rigorosamente toda a 

legislação vigente, e, adotar um controle rigoroso sobre seu efetivo, desde o período 

pré incorporação, através de uma seleção complementar bem realizada, até o 

licenciamento do militar temporário, devidamente enquadrado e amparado.  

 Nesta monta, o presente estudo se justifica por abordar tema relevante e atual. 

As soluções que serão apresentadas no presente estudo poderão se tornar 

ferramentas para o Comando de Unidade realizar uma boa gestão de seus efetivos, 

buscando tratar cada caso de problema de saúde no âmbito da OM com justiça e 

imparcialidade. 
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2  METODOLOGIA 

Quanto à abordagem, a presente pesquisa é caraterizada por possuir uma 

abordagem qualitativa. Buscou-se a aproximação com o público pesquisado, através 

do levantamento de opiniões de militares que exerceram funções afetas ao controle 

sanitário de militares temporários no âmbito de uma organização militar, sendo o 

público-alvo oficiais do Exército Brasileiro que exerceram as funções de Chefe de 1a 

Seção e/ou Comandante de Subunidade, estando a primeira mais direcionada ao 

planejamento e assessoramento ao Comando da OM sobre a escolhas de 

ferramentas para o controle de pessoal, e, a segunda, mais vocacionada à execução 

do referido controle.  

Quanto ao objetivo geral, trata-se de uma pesquisa exploratória, onde se foi 

analisada a legislação vigente e publicações científicas, de forma a aprofundar o 

conhecimento sobre o assunto, permitindo realizar a devida correlação com o 

resultado dos dados coletados através dos questionários encaminhados. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Para realizar este estudo, o rol de legislação em vigor, que se refere às 

situações especiais e a forma com que elas devem ser gerenciadas no âmbito da 

Força Terrestre. Foram analisadas também publicações científicas sobre o tema, de 

forma a buscar um conhecimento prévio no que tange às ações preventivas no 

controle de militares temporários. 

Por se tratar de uma problemática diretamente ligada à legislação brasileira, 

não foram usadas fontes de consultas estrangeiras. 

Para delimitar a busca, uma ferramenta de grande valia foi a utilização da 

Relação das Publicações do Exército – Edição 2020, aprovadas pela Portaria nº 112-

SGEx, de 31 de março de 2020, onde consta o índice de todas as publicações em 

vigor na Força Terrestre, excluindo assim a utilização de normas e regulamentos que 

porventura possam estar revogados. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Foram coletados dados por meio do envio do questionário online criado na 

plataforma “Formulários Google” enviado à oficiais que já exerceram ou exercem a 

função de Chefe de 1a Seção e/ou Comandante de Subunidade nas organizações 
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militares do Exército Brasileiro. Houve a divulgação do trabalho em rede social 

(WhatsApp) na tentativa de aumentar o número de respostas. 

2.2.1 Questionário 

 O questionário transmitido foi composto por questões abertas, fechadas e 

mistas, tendo um tempo de resposta rápido (entre três e cinco minutos), e, teve como 

principal enfoque levantar as principais dificuldades que as Organizações Militares 

possuem no controle de militares em situação especial. Com o emprego de perguntas 

abertas e mistas, foi possível levantar sugestões de procedimentos e críticas à forma 

com que o assunto é tratado nos dias de hoje. 

A delimitação do universo a responder o questionário justifica-se pelo fato 

destes serem os principais elos no planejamento (Chefes de 1a Seção) e execução 

(Comandantes de Subunidade) no âmbito de uma OM.  

Foram respondidos o total de 103 (centro e três) questionários, dentre os quais 

foram excluídas 08 (oito) respostas, pelo fato destes não se enquadrarem no grupo 

escolhido para responder às perguntas formuladas.  

Devido à divulgação do questionário ter ocorrido por meio de rede social 

(WhatsApp), com principal divulgação da pesquisa à integrantes do Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais de 2020, da EsAO, obteve-se um público de 93,2% de 

capitães respondendo o referido questionário. Estes militares, até o ano de 2019, 

estavam servindo nas diversas Organizações Militares da Força Terrestre, o que 

garante a diversidade de resposta, e, minimizando a recorrência de opiniões baseadas 

em ambientes similares de uma mesma OM, garantindo uma visão macro de como 

está sendo realizado o controle sanitário do militar temporário no âmbito da Força. 

O instrumento do pré-teste ocorrera com um público de três capitães, 

atendendo aos objetivos definidos por NEVES (2017, p. 66):  

Para garantir que o instrumento não contenha falhas de elaboração, as quais 
poderiam influenciar o resultado da investigação, o pesquisador deve realizar 
um pré-teste do instrumento com elementos pré-amostrados, a fim de 
verificar se haverá dúvidas durante a execução do instrumento e se os itens 
estão claros. Desta forma, diminuímos o risco de cometer erros ao avaliar as 
respostas. Isto é o que se chama de “pré-teste” 

 Devido à aprovação das respostas do pré-teste, foi possível o cômputo dessas 

respostas nos dados finais do estudo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os militares da ativa das Forças Armadas são divididos em dois universos: 

militares de carreira e militares temporários. Os § § 2° e 3° do Art. 3° do Estatuto dos 

Militares, Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de 1980, define esses grupos da seguinte 

forma: 

§ 2º Os militares de carreira são aqueles da ativa que, no desempenho 
voluntário e permanente do serviço militar, tenham vitaliciedade, 
assegurada ou presumida, ou estabilidade adquirida nos termos da alínea 
“a” do inciso IV do caput do art. 50 desta Lei.§ 3º Os militares temporários 
não adquirem estabilidade e passam a compor a reserva não 
remunerada das Forças Armadas após serem desligados do serviço ativo. 
(BRASIL, 1980, grifo nosso) 

Fica evidente que a grande característica que difere as duas vertentes acima 

citadas é a estabilidade, situação adquirida pelos militares de carreira em decorrência 

de aprovação em concurso público de âmbito nacional, e posterior formação em um 

dos Estabelecimentos de Ensino, que atendem a diversos níveis de escolaridade no 

nosso país.  

Os militares temporários, além de comporem a reserva não remunerada das 

Forças Armadas, completam os cargos previstos para as Organizações Militares, e 

podem permanecer na ativa no máximo até completarem oito anos de serviço. 

Ingressam na vida militar através do Serviço Militar Obrigatório (para os homens com 

dezoito anos) ou voluntariamente, em processos seletivos, que visam atender às 

necessidades da instituição através do exercício de atividades específicas, que 

demandam algumas habilitações. No Exército Brasileiro, os temporários podem 

ocupar os Postos de primeiro-tenente, segundo tenente e aspirante à oficial, bem 

como as graduações de 3º Sargento, Cabo e Soldado.  

 Reintegrado é a situação em que o militar licenciado retorna às fileiras da 

Instituição Militar, em regra, por força de decisão judicial, para fins de tratamento de 

saúde até o restabelecimento de sua higidez física (DGP, 2019).  

` Os conceitos de adido e agregado são apresentados no Art. 367 do RISG, e 

pela Seção I do Capítulo I do Estatuto dos Militares, respectivamente. 

 Conforme prevê o Art. 367 do RISG, “adido” é a situação especial e transitória 

do militar que, sem integrar efetivo de uma OM, está a ela vinculado por ato de 

autoridade competente (BRASIL, 2003).  
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 “O agregado é o militar da ativa que deixa de ocupar vaga na escala hierárquica 

de seu Corpo, Quadro, Arma ou Serviço, nela permanecendo sem número, conforme 

o art. 80 do Estatuto dos Militares” (BRASIL, 2019). 

 Encostar um militar significa mantê-lo, após seu licenciamento, vinculado à OM, 

para atender a alguma finalidade específica. Normalmente os encostamentos são 

aplicados para a continuidade do tratamento de saúde de militares temporários cujo 

acidente ou doença existentes na data de seu licenciamento não possuem relação de 

causa e efeito com o serviço militar. 

 Nesta situação, o único vínculo do ex-militar com a União é para fins de 

tratamento em Organização Militar de Saúde, estando o tratamento sob gestão da OM 

que o licenciou. 

 Segundo o Estatuto dos Militares, o licenciamento dos militares das Forças 

Armadas se dá nas seguintes condições: 

Art. 121. O licenciamento do serviço ativo se efetua:  

I - a pedido; e 

II - ex officio . 

§ 1º O licenciamento a pedido poderá ser concedido, desde que não haja 
prejuízo para o serviço: 

a) ao oficial da reserva convocado, após prestação do serviço ativo durante 
6 (seis) meses; e 

b) à praça engajada ou reengajada, desde que conte, no mínimo, a metade 
do tempo de serviço a que se obrigou. 

§ 2º A praça com estabilidade assegurada, quando licenciada para fins de 
matrícula em Estabelecimento de Ensino de Formação ou Preparatório de 
outra Força Singular ou Auxiliar, caso não conclua o curso onde foi 
matriculada, poderá ser incluída na Força de origem, mediante requerimento 
ao respectivo Ministro. 

§ 3º O licenciamento ex officio será feito na forma da legislação que trata do 
serviço militar e dos regulamentos específicos de cada Força Armada: 
a) por conclusão de tempo de serviço ou de estágio; 

b) por conveniência do serviço; e 

c) a bem da disciplina. 
§ 4º O militar licenciado não tem direito a qualquer remuneração 

e, exceto o licenciado ex officio a bem da disciplina, deve ser incluído ou 
reincluído na reserva. 

§ 5° O licenciado ex officio a bem da disciplina receberá o certificado de 
isenção do serviço militar, previsto na legislação que trata do serviço militar 
(BRASIL, 1980, grifo nosso) 

 Durante toda a sua carreira, o militar convive com risco. Seja nos 

treinamentos, na sua vida diária ou na guerra, a possibilidade iminente de um dano 

físico ou da morte é um fato permanente de sua profissão. O exercício da atividade 

militar, por natureza, exige o comprometimento da própria vida. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2020). Saber gerenciar cada caso que envolva problema de saúde no 
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âmbito da OM é uma tarefa que não é simples e demanda um trabalho sincronizado 

de Estado-Maior, tendo o Comandante como principal assessor para assuntos desta 

natureza, o Chefe da 1ª Seção, cujas as responsabilidades em relação ao 

planejamento, coordenação e supervisão das atividades saúde, estão entre as suas 

atribuições elencadas no Manual de Campanha C100-5, Estado-Maior e Ordens, 

volume I (BRASIL, 2003). 

De forma a atingir o objetivo de apresentar ações e procedimentos que possam 

ser adotados nas Organizações Militares para o controle sanitário de militares 

temporários, buscou-se, através de um questionário, levantar boas práticas e 

oportunidades de melhorias, através da experiência de Comandantes de Subunidades 

e Chefes de 1a Seção nas mais variadas unidades da Força Terrestre. 

Conforme já dito anteriormente, a portaria nº 749, de 17 de setembro de 2012, 

que alterou dispositivos do RISG, é a legislação base para o enquadramento do militar 

temporário em situação especial, devendo esta ser de pleno conhecimento pelo Chefe 

da 1a Seção, e, no mínimo, se ter um parcial conhecimento pelo Comandante de 

Subunidade. A Tabela 1 apresenta o nível de entendimento da referida legislação no 

grupo dos entrevistados: 

TABELA 1 – Nível de conhecimento da portaria nº 749, de 17 de setembro de 2012 por Chefes de 1a 

Seção e Cmt SU 

Grupo de Militares Efetivo 
entrevistado 

Nível de Conhecimento 

Pleno Parcial Desconhece 

Chefe de 1a Seção 19 13 6 0 

Cmt SU 60 28 24 8 

Militar que já exerceu 
ambas as funções 

16 12 4 0 

TOTAL 95 53 34 8 

Fonte: O autor 

A análise da tabela acima mostra a incidência de que 100% dos Chefes de 1a 

Seção empregam a legislação correta para atuar no controle de pessoal temporário. 

No âmbito SU, percebe-se que ainda há uma parcela (13,33%) de comandantes que 
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desconhecem o dispositivo legal que rege o licenciamento de seus militares 

temporários, o que pode dificultar o processo de gestão de pessoal.  

A presença de reintegrados por decisão judicial é uma realidade nas 

Organizações Militares do Exército Brasileiro. Conforme consta no Gráfico 1, 84,2 % 

dos questionados informaram que serviram em OM com reintegrados por ordem 

judicial, com preponderância em casos pré existentes (67,4%): 

 

GRÁFICO 1 – Presença de reintegrados por decisões judiciais nas OM dos     
entrevistados. 

Fonte: o autor 

Quanto aos efetivos vocacionados ao controle sanitário e administrativo, 

verificou-se que as OM possuem pessoal para cumprir esta tarefa, sendo eles Oficial 

Médico, Sgt Aux Enfermagem, Sargenteante de Subunidade, Carteira de Saúde na 1ª 

Seção (ou nome similar), e, Assessor Jurídico (Bacharel em Direito). Este último é 

presente em apenas em 57,89% das OM, o que evidencia uma carência de militares 

especialistas em Direito no assessoramento aos Cmt de Unidade. 
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GRÁFICO 2 – Efetivos das OM vocacionados ao controle de militares com problema          
de saúde 

Fonte: o autor 

A Cartilha de Orientações do DGP, de junho de 2019, com a padronização de 

procedimentos dispensados a Militares ou Ex-militares, Adidos, Agregados, 

Reintegrados, Encostados e incapazes por motivo de saúde, apresenta como 

procedimento genérico de controle a designação de um oficial ou sargento como 

padrinho para o acompanhamento cerrado da evolução do tratamento individual do 

militar em situação especial tendo como missões (BRASIL, 2019, p. 12): 

1) Receber a apresentação do militar reintegrado todas as vezes que o 
mesmo se apresentar na OM; 

2) Manter-se sempre informado a respeito da situação clínica e do andamento 
do tratamento médico do militar reintegrado; 

3) Acompanhar todas as providências administrativas relacionadas ao 
andamento do tratamento médico do militar reintegrado como agendamento 
de consultas e exames, emissão de requisição de passagens, etc; 

4) Entrar em contato com o militar reintegrado para confirmar se está ciente 
sobre as datas de consultas, exames, sessões de fisioterapia agendadas pela 
Seção de Saúde; 

5) Manter-se informado, na medida do possível, sobre a situação social vivida 
pelo militar reintegrado, trazendo ao conhecimento do Comando da OM para 
que sejam tomadas as providências cabíveis; 

6) Conferir o Check-List para Inspeção de Saúde do reintegrado, adido ou 
encostado. 

Com relação à figura do “padrinho” do militar em situação especial, levantou-se 

que:  

a) As Organizações Militares estão designando militares para esta tarefa; 
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b) Suas principais tarefas são: 

  1. Montagem do dossiê com o histórico do caso 

(acompanhamento documental previsto na alínea f. Do subitem 10.1, sugerido na 

Cartilha do DGP que seja realizado pelo Ajudante-Secretário da OM); 

  2. Acompanhamento do militar em consultas médicas / exames 

laboratoriais; 

  3. Controle das apresentações do militar na OM. 

Quanto à efetividade do trabalho dos padrinhos, 48,42% consideram que, em 

sua Unidade a atuação dos padrinhos se deu de forma efetiva, e, 42,11% consideram 

que, esta missão é prejudicada pelo acúmulo com outros encargos, perdendo a sua 

efetividade, e, por vezes existindo apenas na formalidade de publicações.  

 

GRÁFICO 3 – Avaliação da atuação dos padrinhos de militares em situação especial 

Fonte: o autor 

Em seguida, foram realizadas perguntas onde o entrevistado teria que julgar 

propostas para o controle sanitário prévio de militares temporários, numa escala 

numérica de 1 a 5, sendo 1 para uma sugestão desnecessária e 5 para um aspecto 

importantíssimo. A tabela 2 ilustra o resultado destes questionamentos: 
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TABELA 2: Propostas de controle de militares temporários com problemas de saúde 

 
1- 

Desneces
sário 

2- Pouco 
relevante 

3- Cabe 
melhor 
análise 

4- 
Relevante 

5- 
Importantí

ssimo 

A- O padrinho 
designado deve ter um 

vínculo funcional com o 
militar temporário que 

está em situação 
especial?  

12,6% 10,5% 16,8% 49,5% 10,5% 

B- A realização de 
instruções para todos 
os militares visando 

transmitir a "regra do 
jogo" sobre as 

consequências de 
longos afastamentos 
por motivos de saúde 
para o engajamento e 

reengajamento é: 

0,00% 3,2% 6,3% 24,2% 66,3% 

C- A atuação cerrada 
dos Cmt nos escalões 

mais imediatos, desde a 
incorporação do militar, 
é importante para a OM 

ter conhecimento do 
histórico sanitário do 

militar? 

0,00% 0,00% 2,1% 36,8% 61,1% 

D- A confecção de 
"dossiê" (trabalho em 
conjunto da 1ª Seção, 

Subunidade e Formação 
Sanitária) com o 

histórico do sanitário de 
todos os militares 

temporários auxilia na 
prevenção de erros 

administrativos 
relativos a controle de 

pessoal? 

0,00% 0,00% 6,3% 23,2% 70,5% 
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1- 

Desneces
sário 

2- Pouco 
relevante 

3- Cabe 
melhor 
análise 

4- 
Relevante 

5- 
Importantí

ssimo 

E- A publicação em 
Boletim Interno (ou 
BAR) de TODAS as 

ordens administrativas 
emanadas aos militares 

temporários com 
problema de saúde, de 
forma a fazer constar 
nas suas Folhas de 

Alterações, é 
importante? 

0,00% 1,1% 1,1% 12,6% 85,3% 

Fonte: O autor. 

Foram colhidas também, através do questionário, percepções dos militares 

quanto às boas práticas (quadro 1) adotadas em suas OM e oportunidades de 

melhorias (quadro 2) quanto às medidas preventivas na gestão de pessoal temporário 

que evitariam reintegrações por decisões judiciais. 

Grupo de 

Respostas  
Boa prática 

Atuação da 

1a Seção  

“A assinatura de documento declarando não possuir nenhum 

problema de saúde por todo militar temporário que seja desligado 

da OM” 

“Haver pelo menos um Sgt Aux S1 focado apenas na gerência dos 

casos da OM com problema de saúde, sendo este o elo entre os 

padrinhos e o Chefe da 1ª Seção.” 

Atuação da 

2ª Seção na 

coleta de 

informações 

“O trabalho conjunto com a 2ª seção no que tange ao militar 

reintegrado estar trabalhando em casos que não estava autorizado 

conforme parecer médico.” 
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Grupo de 
Respostas  

Boa prática 

Atuação do 

Cmdo da 

Subunidade 

 

“Confecção no âmbito das SU com todos os militares que sofrem 

acidentes. Constando se foi acidente de serviço ou não, 

afastamentos, dispensas médicas, consultas a especialistas, se é o 

caso atestado de origem ou não, cirurgias, etc.”  

“A tempestividade no encaminhamento da documentação de 

militares com problemas de saúde é essencial no controle ! Como 

Cmt SU é recomendável que se tenha Grande iniciativa Nesse 

assunto para não deixar “passar” os prazos prejudicando assim a 

Administração.”  

“A atuação direta dos Cmt Pel.” 

Atuação da 

Seção de 

Saúde da OM 

e seus 

integrantes 

“Médico da OM responsável direto pelo acompanhamento dos 

adidos, reintegrados, encostados etc.” 

“A seção de saúde deve ter protagonismo nesses casos.” 

Coordenação 

entre as 

Seções da 

OM 

“Reuniões quinzenais de acompanhamento com Cmt SU, S1, 

Médico, Assessor Jurídico, Cmt OM, visando reduzir, adidos, 

agregados, etc.” 

“Reunião mensal com Cmt OM, Cmt SU, S1, Enc Cart Jus, Of/Sgt 

da Form San, para tratar dos problemas de saúde da OM.” 

“Coordenação das ações da 1ª Seç com SU e Of Med, mediante 

ciência e ordens do Cmt OM.” 

“O acompanhamento do militar acidentado, através do médico do 

batalhão e do comandante de SU, a partir do momento do acidente 

(em serviço ou fora) que poderia acarretar em um afastamento igual 

ou maior que 8 dias, tudo com as devidas publicações.”  
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“Reunião semanal do S1, Cmt SU e padrinhos para tratar dos 

casos.” 

“Reuniões periódicas entre S1, Sgt Aux S1, Cmt SU, Sgte, Asse 

Jurd e Of Med. Desse modo é possível acompanhar as evoluções, e 

também situações pendentes” 

Controle 

rigoroso de 

processos 

 

“Controle cerrado de todas as atividades do militar que estava com 

tratamento de saúde sendo prolongado.” 

“Criação de um modelo de pasta do baixado” 

“Controle através de quadros organizados, com prazos expostos, de 

maneira que não exponha dados sigilosos. Apresentação semanal 

dos militares com problemas crônicos de saúde. Apresentação dos 

comprovantes de consultas médicas. Publicação em BAR de faltas 

a atividades obrigatórias.” 

“Controle dos dias de afastamento dos militares temporários, 

lançando numa planilha, de forma a subsidiar decisões atinentes ao 

engajamento e licenciamento” 

Melhoria no 

processo de 

incorporação 

“Seleção mais judiciosa dos militares incorporados a OM, 

principalmente nos fatores relacionados a saúde.” 

QUADRO 1 -  Boas práticas adotadas nas Organizações Militares para a prevenção 
de reintegrações por decisão judicial. 

Fonte: O autor. 

A atuação da 2a Seção, integrando-se com a Seção Pessoal e com Seção de 

Saúde da OM, de forma a confrontar informações colhidas sobre os militares com 

problema de saúde, no que tange à sua rotina fora do quartel com o que estes 

transmitem à unidade, é um aspecto essencial ao êxito da gestão de pessoal. O 

monitoramento rotineiro das mídias sociais dos militares com problema de saúde 

ainda é uma prática pouco utilizada, apesar de ser uma ferramenta importante para 

se descobrir desvios de conduta e desídia no tratamento de saúde por parte dos 

baixados, e, de imediato, aplicar as medidas disciplinares para apuração de 
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transgressões disciplinares, como por exemplo a constante do número 18 do Anexo I 

do Regulamento Disciplinar do Exército (RDE): “18. Simular doença para esquivar-se 

do cumprimento de qualquer dever militar” (BRASIL, 2002). 

Miranda (2019, p. 11), destaca os dados colhidos em redes sociais como fonte 

imprescindível para um bom relatório, considerando-se um caso hipotético de um 

reintegrado: 

Na primeira situação, “todas as informações coletadas são imprescindíveis 
para um bom relatório, tais como, publicação em Boletim Interno, certidões, 
sindicâncias, laudos e até mesmo dados colhidos em redes sociais. Esse 
ponto merece destaque: por vezes, os ex militares alegam em suas petições, 
que vivem em estado de miserabilidade completa e que foram deixados a 
míngua sem nenhum amparo do Estado, particularmente do Exército 
Brasileiro. No entanto, em lépida consulta efetuada nas redes sociais, a 
verdade real se manifesta de modo complementarmente diverso. O ex militar, 
em muitos casos, ostenta uma vida esbanjando gastos diversos com festas, 
viagens e bebidas alcoólicas, e ainda mais, gozando de plena saúde e vigor 
físico, caracterizando com isso, má fé processual ao pleitear direito 
manifestamente ilegítimo.  

Finalizando o questionário, foi proposta uma pergunta aberta, onde os 

respondentes apresentassem suas sugestões pessoais de procedimentos a serem 

adotados pelas OM (quadro 2), às quais corroboram as demais boas práticas 

apresentadas anteriormente. 

Grupo de 
Respostas  

Sugestões 

Ações na 

prorrogação 

de tempo de 

serviço 

“Mandar militares problema embora antes do último ano quando 

ainda aptos no exame de saúde para o reengajamento antes de 

apresentarem problemas para tentar se encostar no EB.” 

Atuação do 

pessoal de 

Saúde da OM 

e  dos 

escalões 

superiores 

“Procedimentos mais precisos e amparados da Seção de saúde 

evitando problemas futuros de reintegração”. 

“Reuniões com integrantes da RM e militares da junta médica 

regional para alinhamento de condutas. ” 
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Grupo de 
Respostas  

Sugestões 

Coordenação 

entre as 

Seções da OM 

“Utilização de sistema integrado entre 1ª Seção e Seção de Saúde 

para acompanhamento dos casos.”  

Capacitação 

de Pessoal 

“Propor sugestão de o DGP criar curso EAD pelo CEADEx no 

ambiente EBAula para S1, SCmt, MPOM, Sgt carteira saúde e Ass 

Jur OM sobre o controle de reintegrados nas OM, aos moldes que 

outros ODS fazem em suas respectivas áreas (SEF, DFPC)”. 

Melhoria no 

processo de 

incorporação 

“Que seja padronizado no âmbito do Exército o processo de 

incorporação, através de sistema informatizado! Onde o 

preenchimento de entrevistas digitais, possam cruzar informações 

que evitem erros de seleção de pessoal! Além disso, a exigência de 

realização de exames médicos mais detalhados na ocasião da 

incorporação, incluindo teste psiquiátrico, exames de sangue e 

exames toxicológicos! Creio que um gasto maior na incorporação, 

economizaria no longo prazo, evitando desperdício de dinheiro com 

militares mal intencionados e no desvio de militares da função para 

que possam resolver esses problemas, deixando de cumprir sua 

verdadeira missão!”  

“Acredito que o acompanhamento do estado sanitário do militar deve 

se iniciar na seleção complementar, que deve ser bem feita e 

investigativa, superando os poucos prazos que e têm para cumprir 

esta tarefa. Após a incorporação deve-se procurar estabelecer boas 

relações de Comando, evitando-se trocas excessivas de funções, de 

forma que os chefes imediatos dos militares possam ser os olhos do 

Cmt em cada subordinado, fazendo com que a OM tome atitudes 

pró-ativas na prevenção de problemas de saúde.” 

QUADRO 2 – Sugestões apresentadas para a prevenção de reintegrações por 
decisão judicial. 

Fonte: O autor. 
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Destas sugestões, destaca-se a proposta de “Propor sugestão de o DGP criar 

curso EAD pelo CEADEx no ambiente EBAula para S1, SCmt, MPOM, Sgt carteira 

saúde e Ass Jur OM sobre o controle de reintegrados nas OM, aos moldes que outros 

ODS fazem em suas respectivas áreas (SEF, DFPC)”. Certamente, o uso de uma 

plataforma de ensino EAD, fará com que haja o alcance e a disponibilidade de 

conteúdo para toda a Força Terrestre, o que facilitaria a padronização de 

procedimentos-padrão para o controle de pessoal da OM, garantindo assim ao 

Departamento Geral de Pessoal, que a Cartilha de Orientações, de 31 de julho de 

2019 seja melhor empregada em todos os escalões. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho, de levantar ações das Organizações Militares do 

Exército Brasileiro para o controle de militares temporários com problema de saúde, 

como forma de prevenção de reintegrações judiciais, foi atendido através da pesquisa 

bibliográfica realizada, aliada ao questionário que teve como público-alvo oficiais que 

já exerceram a função de Chefe de 1a Seção e/ou Comandante de Subunidade, 

militares estes, que, ocupam atualmente o posto de capitão e major, ou seja, um 

público com vivência profissional de, pelo menos dez anos.  

A revisão de literatura realizada serviu como norte para delinear a confecção 

do questionário transmitido via Google Formulários. Através deste estudo preliminar, 

que muito estava direcionado à análise de procedimentos pós reintegração, inspirou 

e alimentou a necessidade de se haver um controle prévio dos problemas sanitários 

no ambiente de uma Organização Militar, com atenção principal aos temporários, 

devido ao seu curto tempo (de até oito anos) na caserna. 

A tarefa de controle de pessoal não é simples como possa parecer. Não se trata 

apenas de uma missão exclusiva do S1 da unidade e de seus auxiliares, mas sim de 

um processo multidisciplinar, que abrange boa parte dos efetivos das Unidades. 

Este processo de controle deve iniciar, no nível OM, já na Seleção 

Complementar, onde a Unidade recebe aproximadamente o triplo de conscritos em 

relação ao efetivo a ser incorporado. O trabalho de seleção complementar é um dos 

grandes pilares do ano de instrução, e, normalmente ocorre em um curto prazo de 

tempo, e, no período onde a OM conta com seu menor efetivo, haja vista nos meses 

de janeiro e fevereiro uma parcela considerável do efetivo profissional estar gozando 

férias regulamentares. Outro aspecto relevante é que, neste período, para os quartéis 

que contam com médicos temporários oriundos do EAS, a data de licenciamento do 

médico ocorre normalmente no final de janeiro, e, a apresentação do novo médico, 

por volta de março, o que, inevitavelmente gera a solução de continuidade.  

Saber se contrapor às adversidades deste período crítico para fins de realizar 

uma boa seleção complementar, é um desafio ao Comandante de Unidade. Uma 

seleção bem realizada, é àquela em que todo o efetivo incorporado consiga completar 

o serviço militar obrigatório, sem perdas de pessoal, seja por anulações de 

incorporação e desincorporações, seja por licenciamentos a bem da disciplina. A 
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chave para atingir esta meta está na qualidade das entrevistas realizadas, aliadas à 

qualidade das inspeções de saúde. A integralidade do efetivo incorporado concluindo 

o serviço militar obrigatório será o estado da arte da operacionalidade do processo de 

seleção de pessoal. 

Em contrapartida, acidentes com militares podem acontecer, seja em serviço 

ou fora dele. A partir do acidente, o controle de pessoal deverá ser intensificado, 

começando na atuação das Subunidades, através de seus comandantes, 

sargenteantes e chefes imediatos dos acidentados, que passam a ter o papel 

fundamental de realizar o apoio cerrado ao militar.  

Caberá à sindicância ser o instrumento legal de apuração e decisão do 

Comando se o acidente fora em serviço ou não. O sindicante, deverá ter uma postura 

imparcial e devidamente amparada nos regulamentos em vigor para tratar com justiça 

cada caso. Cabe ao Comandante de Unidade intervir nos trabalhos do sindicante, 

mandando realizar diligências complementares, caso julgue que ainda faltam 

elementos comprobatórios ao acidente. 

O médico da unidade tem papel fundamental para a solução dos problemas 

sanitários da OM. Sua atuação não se limita apenas na parte técnica da medicina, 

mas também no estudo e conhecimento da legislação castrense. O médico perito de 

OM (MPOM) deve ter o pleno conhecimento dos pareceres que ele pode emitir, 

amparados nas Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército (NTPMEx), e 

as consequências administrativas dos pareceres emitidos.  

O Chefe da 1a Seção, como principal assessor de pessoal ao Comandante de 

OM, deve ter uma atitude pró-ativa, buscando elaborar medidas de controle do efetivo 

da OM, utilizando da sua ação de comando para que as demais seções das unidades 

se envolvam no processo. Deve buscar incansavelmente seu autoaperfeiçoamento, 

haja vista a volatilidade das diretrizes emanadas pelos escalões superiores. Mobiliar 

uma carteira na primeira seção, específica para o controle de pessoal com problema 

de saúde é uma medida que pode levar ao sucesso nesta tarefa. 

Quanto à presença do militar designado como padrinho de militar com problema 

de saúde, deve-se buscar designar alguém para exercer esta tarefa desde o momento 

que o militar se acidenta, e, se possível tendo este padrinho uma chefia imediata com 

o acidentado, devido aos chefes imediatos serem, em tese, os que mais conhecem 
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seus subordinados. 

Para sincronizar o trabalho de todos os atores envolvidos no processo de 

controle, é de grande valia a realização de reuniões periódicas, onde são transmitidas 

as evoluções dos casos e apresentadas as dificuldades administrativas, buscando, de 

forma conjunta traçar soluções e estabelecer prazos.  
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ANEXO A – Solução Prática 

 A presente pesquisa concluiu que as ações preventivas para que não ocorram 

reintegrações por decisões judiciais estão norteadas pela coordenação e pelo 

controle, no âmbito da OM, dos militares temporários com problema de saúde. 

 Para que esta coordenação e controle sejam efetivos, faz-se necessária a 

adoção das medidas práticas apresentadas no quadro abaixo: 

Área de 
Atuação 

Solução prática 

1ª Seção 

- Designação de um padrinho para acompanhar cada caso desde a 

origem do problema, ou seja, desde a informação do acidente. Se 

possível este padrinho deverá ter um vínculo funcional direto com o 

militar lesionado. 

- As unidades que não possuem uma carteira de saúde ativa na 1ª 

Seção devem providenciar a mobilização desta, com militar 

capacitado para tal, e, se, possível, sendo bacharel em direito. 

Capacitação 

de pessoal 

- A sindicância é o principal instrumento de julgamento, no âmbito da 

OM, se um acidente ou moléstia decorreu de acidente em serviço ou 

não. Logo, os quadros devem ser plenamente capacitados à 

execução de sindicâncias, buscando a padronização de 

procedimentos na OM, devidamente amparados na legislação vigente  

 

Coordenação 
no âmbito da 

OM 

- A realização de reuniões de coordenação entre os atores envolvidos 

no processo é um fator de sucesso no controle de pessoal. 

QUADRO 3 – Soluções práticas para a gestão de pessoal da OM 

Fonte: o autor 
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ANEXO B – Questionário transmitido à militares que exerceram a função de 

Chefe de 1ª Seção e/ou Comandante de Subunidade 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

QUESTIONÁRIO 

O presente instrumento é parte integrante do Artigo Científico do Cap Art HYGOR CHERMAN 

Fonseca da Silva Amaral, aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da ESAO no ano de 2020, e 

tem como tema: o controle de Militares Temporários em Situação Especial no âmbito da Organização 

Militar para a prevenção de reintegrações por decisões judiciais. 

Pretende-se por meio da compilação de dados, levantar boas práticas e oportunidades de 

melhoria no controle sanitário de militares temporários, através das informações prestadas por oficiais 

que exercem ou já exerceram as funções de Chefe de 1ª Seção e/ou Comandante de Subunidade nas 

Organizações Militares do Exército Brasileiro. 

Desde já, agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos por meio do 

seguinte contato: Hygor  Cherman Fonseca da Silva Amaral (Capitão de Artilharia – AMAN 2010) e-

mail: hygorcherman.amaral@eb.mil.br 

IDENTIFICAÇÃO 

1) Qual é o seu atual Posto? 

(     ) Gen Ex 

(     ) Gen Div 

(     ) Gen Bda 

(     ) Cel 

(     ) Ten Cel 

(     ) Maj 

(     ) Cap 

(     ) 1º Ten  

(     ) 2º Ten 

(     ) Asp 

mailto:hygorcherman.amaral@eb.mil.br
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ASPECTOS SOBRE AS ORGANIZAÇÕES MILITARES 

 

2) Qual (is) desta (s) funções o Sr (Sra) já exerceu em OM do Exército Brasileiro? 

(     ) Chefe da 1ª Seção (S1) 

(     ) Cmt de Subunidade  

(     ) Nenhuma das opções acima 

 

3) O Sr. (Sra.) tem conhecimento da portaria nº 749-Cmt Ex, de 17 Set 2012, que atualizou 

dispositivos do RISG no que tange ao licenciamento de militares temporários ? 

(     ) Sim, tenho pleno conhecimento do que se trata a portaria  

(     ) Sim, tenho parcial conhecimento da portaria 

(     ) Não conheço 

 

4) Na Organização Militar que o senhor exerceu a função de S1 (ou Cmt SU) haviam militares 

reintegrados por decisão judicial? 

(   ) Sim, a reintegração ocorreu em caso pre-existente à minha chegada na OM (   ) Sim, a 

reintegração ocorreu em caso que acompanhei durante a minha permanência na OM  

(     ) Não  

 

5) Na sua Organização Militar, haviam militares exercendo as funções abaixo? 

 Sim Não 

Oficial Médico (    ) (    ) 

Sgt Aux Enfermagem (    ) (    ) 

Sargenteantes das SU (    ) (    ) 

Carteira de Saúde na 1ª Seção (ou nome similar) (    ) (    ) 

Assessor Jurídico (Bacharel em Direito) (    ) (    ) 
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6) Havia designação de padrinhos para os militares em situação especial (adidos, agregados, 

reintegrados, encostados)? 

(     ) Sim  

(     ) Não  

 

 7) Caso sua resposta tenha sido "Sim", responda: quais eram as atribuições do militar 

designado como padrinho para os casos especiais (Caso tenha alguma atribuição não elencada, 

escrever no campo "Outros" 

(     ) Montagem de "dossiê" sobre o caso do militar 

(     ) Acompanhamento do militar em consultas médicas / exames laboratoriais 

(     ) Controle das apresentações do militar na OM 

(     ) Produção de documentação afeta ao militar para trâmite interno da OM 

 

8) Como o Sr. (Sra.) julga a atuação de militares padrinhos no controle dos militares 

temporários em situação especial no âmbito de sua OM? 

(     ) Efetivo, sendo um fator decisivo para o controle de pessoal e resolução de problemas 

(     ) Prejudicado, pois normalmente esta designação se torna mais um encargo administrativo 

que onera o militar escalado para a função de padrinho 

(     ) Desnecessário, pois, na minha visão este controle deve ser realizado pela 1ª seção da 

OM 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

Atribua nota de 1 a 5 para o nível de importância que o Sr. (Sra.) julga para os aspectos abaixo 

relacionados, sendo 1 para desnecessário e 5 para importantíssimo: 

 

9) O padrinho designado deve ter um vínculo funcional com o militar temporário que está em 

situação especial? Exemplo: quando há um soldado da seção de informática da OM na condição de 

adido por problema de saúde, a OM resolve escalar seu chefe imediato (Sgt Aux Informática) como 

padrinho do militar. 

(     ) 1- Desnecessário 

(     ) 2- Pouco relevante  

(     ) 3 - Cabe melhor análise  

(     ) 4- Relevante  
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(     ) 5- Importantíssimo 

 

10) A realização de instruções para todos os militares visando transmitir a "regra do jogo" sobre 

as consequências de longos afastamentos por motivos de saúde para o engajamento e reengajamento 

é:  

(     ) 1- Desnecessária 

(     ) 2- Pouco relevante  

(     ) 3 - Cabe melhor análise  

(     ) 4- Relevante  

(     ) 5- Importantíssima 

 

11) A atuação cerrada dos Cmt nos escalões mais imediatos, desde a incorporação do militar, 

é importante para a OM ter conhecimento do histórico sanitário do militar?  

(     ) 1- Desnecessária 

(     ) 2- Pouco relevante  

(     ) 3 - Cabe melhor análise  

(     ) 4- Relevante  

(     ) 5- Importantíssima 

 

12) A  confecção de "dossiê" (trabalho em conjunto da 1ª Seção, Subunidade e Formação 

Sanitária) com o histórico do sanitário de todos os militares temporários auxilia na prevenção de erros 

administrativos relativos a controle de pessoal?  

(     ) 1- Desnecessária 

(     ) 2- Pouco relevante  

(     ) 3 - Cabe melhor análise  

(     ) 4- Relevante  

(     ) 5- Importantíssima 

 

13) A publicação em Boletim Interno (ou BAR) de TODAS as ordens administrativas emanadas 

aos militares temporários com problema de saúde, de forma a fazer constar nas suas Folhas de 

Alterações, é importante?  

(     ) 1- Desnecessário 
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(     ) 2- Pouco relevante  

(     ) 3 - Cabe melhor análise  

(     ) 4- Relevante  

(     ) 5- Importantíssimo 

 

BOAS PRÁTICAS E OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

 

14) O Sr. (Sra.) presenciou na sua carreira uma boa prática que auxilia na PREVENÇÃO de 

erros administrativos no controle de pessoal que possam gerar reintegrações por ordem judicial? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

15) O Sr. (Sra.) presenciou na sua carreira alguma oportunidade de melhoria na PREVENÇÃO 

de erros administrativos no controle de pessoal que possam gerar reintegrações por ordem judicial? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

FECHAMENTO 

 

16) O Sr. (Sra.) deseja apontar alguma sugestão e/ou consideração que possa contribuir com 

o objeto da pesquisa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 

 

 

 

 

 

 



30 

 


