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A IMPORTÂNCIA DA PREVISÃO DE CARGO DE ASSESSOR DE APOIO PARA 
ASSUNTOS JURÍDICOS NO ESCALÃO UNIDADE  
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Felipe Lopes Brandão** 
 

RESUMO 
A constante evolução do cenário e dos adversários que o Exercito Brasileiro deve estar pronto a 
enfrentar, obriga a Força Terrestre a adaptar-se às novas demandas. Situações de emprego em meio 
a cenário e atores urbanos, assim como demandas cada vez maiores de gerenciamento de recursos 
financeiros e procedimentos administrativos vêm causando preocupações crescentes com a situação 
jurídica da Instituição e de seus próprios agentes envolvidos. Visando essa preocupação, o Exército 
dispõe de estruturas de apoio jurídico, sendo o escalão de Grandes Unidades o mais baixo a ter 
previsão de assessores para tais assuntos, deixando as Organizações Militares (OM) valor Unidade 
sem sua estrutura própria. O objeto deste estudo é mostrar a importância da previsão do cargo de 
assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos em OM escalão Unidade como forma de prover mais 
segurança jurídica aos seus Comandantes no processo de tomada de decisões e diminuir a margem 
de erros ocasionados na origem do processo, cometido por militares que não tem o conhecimento 
necessário para desempenhar tal função. Para atingir o objetivo proposto, foram realizados 
questionários onde Comandantes de OM valor Unidade e oficiais superiores e intermediários 
responsáveis por processos jurídicos e administrativos manifestaram suas opiniões acerca do 
assunto, permitindo a construção de um panorama da situação atual. Como forma de contribuir para a 
Força Terrestre, o estudo pretende, ainda, apresentar sugestões para permitir um melhor emprego do 
pessoal a fim de proporcionar mais segurança jurídica a todos os seus integrantes.  
 
Palavras-chave: assessor jurídico, assessoria jurídica, segurança jurídica. 

 
ABSTRACT 
 

The constant evolution of the scenario and the opponents that the Brazilian Army must be ready to 
face, forces the Land Force to adapt to new demands. Employment situations in the midst of urban 
scenery and actors, as well as increasing demands for the management of financial resources and 
administrative procedures have been causing growing concerns about the legal situation of the 
Institution and its own agents involved. Aiming at this concern, the Army has legal support structures, 
with the Large Unit level being the lowest to have advisors for such matters, leaving Military 
Organizations unity value without its own structure. The object of this study is to show the importance 
of forecasting the position of Support Advisor for Legal Affairs in Military Organizations Unit level as a 
way of providing more legal certainty to its Commanders in the decision-making process and reducing 
the margin of errors caused at the origin of the process, committed by military personnel who do not 
have the necessary knowledge to perform this function. In order to achieve the proposed objective, 
questionnaires were carried out where Commanders of Military Organizations Unit value and senior 
and intermediary officials responsible for legal and administrative processes expressed their opinions 
on the subject, allowing the construction of an overview of the current situation. As a way to contribute 
to the Land Force, the study also intends to present suggestions to allow a better employment of the 
personnel in order to provide more legal security to all its members. 
 
 
Keywords: legal advisor, legal advice, legal security
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1 INTRODUÇÃO 

Desde sua origem, o Exército Brasileiro se destaca perante a sociedade pela 

sua prontidão para o combate e para o atendimento ao chamado do seu povo em 

questões de conflitos internos. Tal prontidão se caracteriza pelo fiel cumprimento da 

sua missão prevista no instrumento jurídico mais importante do nosso país, em vigor 

nos dias de hoje, que é a Constituição Federal de 1988 que é definida em seu Art. 

142: 

As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,1988, Título V, Capítulo II). 
 

Como exemplo de emprego do Exército Brasileiro, merece destaque a 

participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando enviou 

tropas para lutarem em solo italiano em defesa dos ideais e interesses do seu povo. 

Mais recentemente, em ações que visavam a Garantia da Lei e da Ordem, garantiu a 

segurança de grandes eventos em nosso país como a Copa do Mundo FIFA (2014) 

e os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016), e participou de Operações de 

Cooperação e Coordenação entre Agências (OCCA) como a pacificação das 

comunidades do Alemão (Operação Arcanjo - 2010) e Maré (Operação São 

Francisco – 2014) e Intervenção Federal no Estado do Rio de Janeiro em 2018. Tais 

ações, exemplificam a retidão nas ações e o caráter profissional com que as 

missões foram cumpridas pela Instituição e seus componentes ao longo do tempo.  

 No entanto, notam-se algumas mudanças das condições do conflito. O 

cenário e a forma como se atua sofreram evoluções e exigiram adaptações dos 

atores responsáveis por continuar cumprindo a missão da Instituição. A atuação 

deixou de ser em grandes frentes de batalha para cada vez mais serem empregadas 

pequenas frações. Em consequência, a atividade de Comando e Controle cada vez 

mais se tornou descentralizada, exigindo uma maior consciência situacional dos 

Comandantes em função. A tomada de decisão e a necessidade de apoio jurídico 

nas operações tornou-se condição de sucesso para o cumprimento das missões. 

“Os comandantes buscam orientações jurídicas para certificarem-se que estão de 

acordo com a lei e evitar serem responsabilizados legalmente” (A.Edward, 2012, p.1) 

Paralelo à evolução nos conflitos, a esfera administrativa tornou-se muito 

mais complexa com o passar do tempo.  A Lei 8.666/93 trouxe mais rigor para os 

trâmites administrativos demandando mais atenção dos Ordenadores de Despesa 
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das Organizações Militares (OM) que, na maioria das ocasiões, é o próprio 

Comandante da Unidade. A figura a seguir mostra, como exemplo, a quantidade de 

recurso gerido pelo 72º Batalhão de Infantaria Motorizado e pelo seu comando 

enquadrante, a 10ª Brigada de Infantaria Motorizada, no ano de 2019. (Figura 1): 

 

 

 

FIGURA 1 – Valor empenhado de despesas por Unidade Gestora 

Fonte: Portal da Transparência, Governo Federal 

 

O incremento de recursos financeiros no orçamento da Força Terrestre e a 

crescente exposição de tropas em situações que exigem alto nível de conhecimento 

e adestramento de seus quadros trouxeram, como consequência, a preocupação da 

Instituição em prover o suporte necessário aos Comandantes de tropas empregadas 

para tomarem decisões acertadas nas diferentes ocasiões nas quais são exigidos, 

tanto no ramo administrativo, como no ramo operacional, e até mesmo no ramo 

jurídico.   
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A fim de solucionar tal questão, foram criadas as Assessorias de Apoio para 

Assuntos Jurídicos (Asse Ap As Jurd) que tem suas atribuições definidas nas 

Instruções Gerais sobre as Assessorias de Apoio para Assuntos Jurídicos no âmbito 

do Exército (EB10-IG-09.002), as quais podemos destacar: 

I - assessorar o Comandante, Chefe ou Diretor (Cmt/Ch/Dir) da Organização 
Militar (OM) e de Organização Militar Diretamente Subordinada (OMDS) em 
temas jurídicos pertinentes ao processo decisório; 
VI - gerenciar o cumprimento das decisões judiciais em assuntos que 
envolvam a OM ou a OMDS ou o pessoal subordinado, com observância 
dos prazos estabelecidos e das diretrizes emanadas pelo Gabinete do 
Comandante do Exército (Gab Cmt Ex); 
VIII - apoiar o respectivo Cmt/Ch/Dir da OM/OMDS quanto à instauração, 
condução e encaminhamento de Inquéritos Policiais Militares (IPM), 
Instrução Provisória de Deserção (IPD), Instrução Provisória de 
Insubmissão (IPI) e Auto de Prisão em Flagrante (APF), no que atine às 
questões de cunho jurídico, e, caso necessário, facilitar o contato das 
referidas autoridades com o Ministério Público Militar para busca de 
orientações; 
XI - assessorar o Cmt/Ch/Dir da OM/OMDS na análise de sindicâncias, 
quando solicitado; e 
XVI - manter o efetivo controle dos processos judiciais e procedimentos 
extrajudiciais que envolvam a OM ou OMDS, ou o pessoal subordinado; 
(Boletim do Exército nº 12, de 22 de março de 2013. – Pág. 22) 

 
No entanto, essa estrutura de apoio jurídico se estende até o nível de Grande 

Unidade (GU), não englobando, portanto, as OM no escalão Unidade. O documento 

EB10-IG-09.002 prevê que os cargos de assessores jurídicos só podem ser 

ocupados se houver previsão em Quadro de Cargos Previstos (QCP) da OM: 

Art. 1º As presentes Instruções Gerais (IG) têm por finalidade orientar as 
atribuições das Assessorias de Apoio para Assuntos Jurídicos (conforme 
previsão em Quadro de Cargos Previstos - QCP) no âmbito da Força. 
(Boletim do Exército nº 12, de 22 de março de 2013. – Pág. 22). 
 

 Como não são previstos cargos de assessores jurídicos nas OM valor 

Unidade, conclui-se que os Comandantes dessas OM não possuem estrutura própria 

de assessoramento jurídico previsto para lhes auxiliar no processo de tomada de 

decisões.  

O crescimento da necessidade de procedimentos administrativos para 

comprovação de direitos e apuração de transgressões, a necessidade de pronta 

resposta aos questionamentos judiciais, a correta observância dos preceitos legais 

para os trâmites envolvendo as aquisições e contratos administrativos e o amparo 

legal imediato necessário às ações de GLO, tornam vitais ao Comandante que 

esteja sempre preparado para decidir com acerto. 

Diante do desafio de prontidão das tropas do Exército, o Comandante de OM 

deve equalizar os esforços operacionais e administrativos para atingir os níveis de 
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preparo exigidos para o cumprimento de missões dessa natureza. A gestão de 

pessoal também tem papel fundamental, pois, “os comandantes — apoiados pelos 

seus Estados-Maiores, comandantes subordinados e outros parceiros — exercem o 

comando e controle durante a execução de todo o espectro de operações” 

(ANCKER III e FLYNN, 2010). 

1.1 PROBLEMA 

Com a busca constante do Exército Brasileiro em evoluir, alinhada à Diretriz 

do Comandante da Força Terrestre, General de Exército Edson Leal Pujol, de 

“orientar a organização, o preparo e o emprego da Força Terrestre por capacidades 

e prosseguir no aperfeiçoamento do Sistema Operacional Militar Terrestre” (BRASIL, 

2019, p.19), o presente estudo busca esclarecer o seguinte problema: qual a 

importância da previsão do cargo de assessor de apoio para assuntos jurídicos nas 

OM escalão Unidade? 

1.2 OBJETIVOS 

Com o intuito de adaptar a organização das OM escalão Unidade às novas 

demandas administrativas e judiciais que se apresentam, analisar a importância do 

cargo de assessor jurídico nas OM valor Unidade e apresentar soluções para a 

implementação do referido cargo, visando conceder ao Comandante, segurança 

jurídica no processo de tomada da decisão.  

Para alcançar de forma satisfatória o objetivo geral de estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que proporcionaram o 

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Identificar as principais demandas jurídicas que são apresentadas ao Cmt de 

OM valor Unidade; 

b) Descrever como são tratados os assuntos jurídicos nas OM valor, com base 

em opiniões do público alvo; 

c) Discutir a relação de apoio do escalão superior (Ass Jurd Bda) ao escalão 

subordinado (Btl/Rgt); 

d) Analisar a formação do militar combatente frente aos requisitos intelectuais 

necessários para executar atividades que demandam conhecimento jurídico em uma 

OM valor Unidade; 

e) Apreciar as consequências de decisões tomadas em desacordo com o 
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amparo legal vigente; e 

f) Propor uma sugestão para a solução do problema. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Com a criação das Assessorias Jurídicas em 2013, nota-se a preocupação do 

Exército Brasileiro em ter apoio técnico e profissional para o tratamento de assuntos 

jurídicos relativos à Força. 

As Assessorias Jurídicas implementadas pelo Exército têm contribuído para 
amenizar tais ações. No entanto, na ponta da linha, ou seja, junto às 
organizações militares nível batalhão, onde essas ações realmente tem 
início, falta o assessoramento jurídico àqueles comandantes. Apesar do 
preparo e esforço dos atuais chefes militares, o conhecimento jurídico é 
deficiente e tem proporcionado oportunidade para que advogados 
inescrupulosos, juntamente com seus clientes desprovidos de ética e moral, 
entrem com ações contra o Exército Brasileiro. (SPECK, 2003 apud FILHO, 
2019) 

 

 No entanto, o fato de não ter a previsão de cargos de assessores jurídicos 

nas OM nível Unidade torna o processo incompleto, pois, justamente neste escalão, 

são identificados erros oriundos da falta de conhecimento e capacitação técnicos 

dos militares que executam as missões abrangidas pelo assunto, como explica 

ROSÁRIO (2018): 

“Conceitos mal formados em relação ao direito processual penal, seja ele 
militar ou comum, levando os oficiais, quando diante de processos como 
Inquéritos Policiais Militares e Sindicâncias, a cometerem erros triviais que 
comprometem a apuração dos fatos ou a tempestiva produção de provas 
capazes de resolver a lide de forma justa e favorável ao Exército. São estes 
conhecimentos, no caso do exemplo, processuais, que não serão 
aprendidos ou compreendidos com mera leitura dos mais diversos códigos.” 
(ROSÁRIO, 2018, p.7). 

 

De acordo com a organização das OM nível Unidade, o militar “responsável 

pelos encargos relativos à coordenação e ao controle das atividades relacionadas 

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

e pagamento do pessoal da unidade”, (Regulamento Interno dos Serviços Gerais - 

RISG, Art.26), é o S1, pois não existe outro militar previsto em QCP, responsável por 

cuidar especificamente das questões jurídicas. 

Além do Chefe da 1ª Seção, os demais militares designados pelo 

Comandante para realizarem os procedimentos administrativos e jurídicos, 

normalmente, não têm formação acadêmica, mas devem estar preparados com o 

conhecimento necessário, necessitando, muitas vezes de um apoio para 
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desempenhar tal função de forma satisfatória, contando para isso com um 

“conhecimento jurídico que vá além da simples leitura e interpretação das leis” 

ROSÁRIO (2018). 

Atualmente, o apoio que as OM nível Unidade recebem advém da Grande 

Unidade a qual está subordinada, através das Assessorias de Apoio para Assuntos 

Jurídicos previstas em sua estrutura organizacional, conforme Art.18 da EB10-IG-

09.002: 

Art. 18 As dúvidas das OM, referentes à aplicação da legislação vigente nos 
assuntos de sua competência, deverão ser encaminhadas ao comando 
enquadrante para apreciação pela respectiva Asse Ap As Jurd. (Boletim do 
Exército nº 12, de 22 de março de 2013. – Pág. 22). 

 

O fato de prestar o apoio e acompanhar as demandas de todo escalão 

subordinado, causam, muitas vezes, uma sobrecarga a essas estruturas.  

Com a criação do cargo de Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos nas 

OM nível Unidade, supõe-se que ocorreria uma redução de erros administrativos 

ocasionados pela falta de conhecimento nos trâmites e bases legais que ocorrem 

durante os processos em questão, tornando mais seguro o processo decisório do 

Comandante. 

Em contrapartida, o Comandante do Exército determina, em suas Diretrizes 

de Comando de 2019, que a Força Terrestre prossiga “no processo de 

racionalização, de maneira a potencializar os resultados entregues à sociedade, 

enfocando no judicioso emprego do pessoal militar de forma a possibilitar a redução 

de 10% do efetivo da Força no período de 10 anos”. Tal diretriz aponta para uma 

dificuldade na criação de novos cargos no Exército Brasileiro, já que a meta é reduzir 

o número de cargos e não criar novos. 

2 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, questionários, argumentação e discussão de resultados. 

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

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

dos questionários foram fundamentais para a compreensão das necessidades dos 

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

em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o 

que exigiu uma familiarização inicial, materializada pelas entrevistas exploratórias e 

seguida de questionário para uma amostra com vivência profissional relevante sobre 

o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

A fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, foi feita uma revisão de 

literatura no período dos anos de 2013 até os dias atuais. Essa delimitação busca 

focar no crescimento das demandas jurídicas e na consequente necessidade de 

apoio jurídico junto às OM nível Unidade com o passar dos anos. 

O limite anterior foi fixado com o objetivo de incluir as datas de criação das 

Assessorias de Apoio para Assuntos Jurídicos, marco da atenção despendida pelo 

Exército sobre o assunto. 

Foram utilizadas as palavras-chave assessor jurídico, assessoria jurídica e 

segurança jurídica, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, na base 

de dados RedeBIE, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de 

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

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

artigos em português, inglês e espanhol. Por não haver manual de campanha 

específico sobre o assunto, o sistema de busca foi complementado pela coleta de 

decretos, portaria e instruções reguladoras referentes ao tema, do EB e dos EUA, 

em período de publicação diverso do utilizado nos artigos. 

Quanto ao tipo de apoio jurídico necessário, o estudo abrangeu não só a 

parte operacional, mas principalmente a parte administrativa, que se destaca por 

permitir a base, o preparo e o planejamento necessários para a ação tática nas 

operações recentes. 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português, espanhol ou inglês, relacionados à 

importância do amparo jurídico na rotina das tropas militares, consciência situacional 

e processo decisório dos Comandantes em todos os níveis; e 

- Estudos, matérias jornalísticas e pesquisas que retratam os resultados das 

ações nos campos operacional e administrativo com base em decisões jurídicas. 

b. Critério de exclusão:  
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- Estudos que abordam o tema tratando o apoio jurídico como principal 

elemento de decisão do Comandante, em vez de tratá-lo como uma ferramenta de 

apoio à decisão; e 

- Estudos cujo enfoque principal seja somente sobre legalidade do emprego 

em ações GLO. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

ficha de coleta de dados e questionário. 

2.2.1 Ficha de coleta de dados  

Visando coletar dados relevantes e expandir o conhecimento teórico acerca 

do tema, foram feitas ficha de coleta de dados, organizadas por tópicos, datas e 

autores. Foram utilizadas fontes de consulta que continham alguma referência dos 

assuntos tais como: trabalhos científicos, manuais doutrinários e informações 

institucionais. Tal método facilitou o agrupamento dos resultados e a organização do 

presente trabalho. 

2.2.2 Questionário 

O questionário foi composto de indagações elaboradas pelo autor, em sua 

maioria de perguntas fechadas, com o intuito de esclarecer as práticas executadas e 

mostrar as dificuldades que as OM valor Unidade têm em lidar com as demandas 

relativas aos assuntos jurídicos. 

A ferramenta utilizada para a coleta dos dados foi o Google Forms que permitiu 

o envio e o recebimento dos questionários eletrônicos aos indivíduos de todo o 

Brasil de forma bastante prática.  

Para atingir um maior universo e ter acesso às diferentes perspectivas, foram 

montados dois questionários distintos. O primeiro questionário (apêndice B) foi 

destinado aos militares oficiais da ativa e da reserva remunerada que desempenham 

ou desempenharam o cargo de Comandante de OM valor Unidade. O segundo 

questionário (apêndice C) engloba o universo de militares oficiais da ativa ou da 

reserva remunerada que desempenham ou desempenharam funções de Estado-

Maior e/ou Comandante de Subunidade em suas OM valor Unidade desde o ano de 

2010 até os dias atuais. Do universo total compreendido, foi atingido o quantitativo 
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de 29 (vinte e nove) militares no primeiro universo e 44 (quarenta e quatro) militares 

no segundo universo, compondo um total de 73 (setenta e três) militares, concluindo 

assim, a delimitação dos grupos para o estudo do resultado final. 

O fato de ter atingido indivíduos de todas as regiões e de diferentes armas, 

quadros e serviços, permite considerar que não houve influência de respostas em 

massa ou que sofreram influência por acontecimentos, mostrando a homogeneidade 

dos acontecimentos.  

Foi realizado um teste com 8 (oito) capitães-alunos da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para integrar a 

amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas no 

instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
No intuito de esclarecer as práticas executadas e mostrar as dificuldades que 

as OM valor Unidade têm em lidar com as demandas relativas aos assuntos 

jurídicos, serão expostos, a seguir, os resultados obtidos através dos questionários 

propostos para o tema, com a opinião do público alvo de cada um deles acerca do 

assunto. 

No primeiro questionário, o público alvo é composto por 100% de militares da 

ativa ou da reserva que comandaram ou estão comandando Organizações Militares 

escalão Unidade. Deste universo, 57,1% dos entrevistados também 

desempenharam ou desempenham a função de Ordenador de Despesas 

cumulativamente com a função de Comandante da Unidade, enquanto 42,9% dos 

entrevistados tinham ou têm um militar com a função específica de Ordenador de 

Despesas. 

 

GRÁFICO 1 – Quantidade de Comandantes de Unidade que acumulam a função de Ordenador de 

Despesas de sua OM. 
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Fonte: O autor 

No segundo questionário, o público alvo se define pelos gráficos abaixo: 

 

GRÁFICO 2 – Quantidade de militares da ativa que participaram do questionário, divididos por Posto 

em sua OM. 

Fonte: O autor 

 

 

GRÁFICO 3 – Quantidade de militares da ativa que participaram do questionário, divididos por função 

em sua OM. 

Fonte: O autor 

 

Nota-se que a grande maioria da amostra do segundo questionário é composta 

por capitães que desempenham funções de Comandantes de Subunidade, de 

Estado Maior e de Chefes de Seção. Essas funções demandam conhecimentos 

jurídicos suficientes para solucionar as situações que envolvam procedimentos 

operativos (operações reais e exercícios), procedimentos disciplinares, processos 

administrativos de pessoal e de material e assessoramento oportuno ao comando da 

Unidade. 

Ainda sobre o público alvo da pesquisa, pode ser verificado nos resultados dos 

questionários que a grande maioria (aproximadamente 91% de ambos os 

questionários) dos militares não tem formação acadêmica em Direito (Gráficos 4 e 
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5). Portanto, utilizam como base de conhecimento acadêmico o conteúdo aprendido 

durante a formação na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).  

 

GRÁFICO 4 – Quantidade de Cmt OM que possuem formação acadêmica em Direito. 

Fonte: O autor 

 

 

GRÁFICO 5 – Quantidade de oficiais superiores/intermediários que possuem formação acadêmica 

em Direito. 

Fonte: O autor 

 

Sobre a autoavaliação do conhecimento que cada indivíduo apresenta sobre o 

assunto em pauta, foi verificado que 9,5% dos Cmt de OM consideram o próprio 

conhecimento “muito bom” e 66,7% consideram o próprio conhecimento 

“satisfatório”. No entanto, 23,8% da amostra consideram seu conhecimento 

insatisfatório (Gráfico 6).  
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GRÁFICO 6 – Autoavaliação dos Cmt OM acerca do conhecimento na área jurídica. 

Fonte: O autor 

 

Entre os oficiais superiores e intermediários o resultado da autoavaliação 

mostrou-se um pouco menos confiante com o percentual de conhecimento 

“insatisfatório” crescendo para 31,8%. No entanto 4,5% declararam possuir um 

conhecimento “excelente” e 12,6% responderam que possuem um conhecimento 

“muito bom”. 

 

GRÁFICO 7 – Autoavaliação dos oficiais superiores e intermediários acerca do conhecimento na área 

jurídica. 

Fonte: O autor 

 

Reforçando a necessidade desse conhecimento, foi verificada na pesquisa a 

quantidade de processos de natureza administrativa (Gráfico 8) e de natureza 

Jurídica (gráfico 9) que incidem sobre as OM valor Unidade relatadas pelos seus 

respectivos comandantes. 
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GRÁFICO 8 – Quantidade de procedimentos administrativos (sindicâncias, editais de licitação, entre 

outros) ocorridos durante o período de um Comando de Unidade. 

Fonte: O autor. 

 
 

 

 

GRÁFICO 9 – Quantidade de procedimentos jurídicos (IPM, respostas à autoridades judiciais, 

cumprimentos de decisão judicial, entre outros) ocorridos durante o período de um Comando de 

Unidade. 

Fonte: O autor. 

 

Diante da grande demanda, muitas vezes foram encontradas dificuldades para 

a conclusão de processos que demandaram conhecimento jurídico por parte dos 

Comandantes de Unidade e seus subordinados. No universo de Cmt OM 

entrevistados, 47,6% encontrou dificuldades em pelo menos 1 (um) processo por 

falta de conhecimento ou orientação técnica no assunto em questão e 33,3% 

encontrou dificuldade na maioria dos processos pelos mesmos motivos.   
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GRÁFICO 10 – Quantidade de procedimentos que exigiram conhecimentos jurídicos que foram 

concluídos com dificuldade por Cmt OM. 

Fonte: O autor. 

 

Na esfera dos oficiais superiores e intermediários, destaca-se a quantidade de 

15,9% dos entrevistados que relataram possuir dificuldade de concluir todos os 

processos que figuraram como responsáveis. Observa-se ainda, que 31,8% dos 

participantes tiveram dificuldade na conclusão em metade dos processos e que 

34,1% apresentou dificuldade na maioria deles. 

 

 

GRÁFICO 11 – Quantidade de procedimentos que exigiram conhecimentos jurídicos que foram 

concluídos com dificuldade por oficiais superiores e intermediários. 

Fonte: O autor. 

 

Tais dificuldades na elaboração e conclusão dos processos refletem, de forma 

direta, no nível de segurança na tomada de decisões finais, tanto dos oficiais 

superiores e intermediários que desempenham o papel de executores e emitem seus 

pareceres, como também dos Cmt OM que tem a responsabilidade de emitir a 

decisão final e as providências a serem tomadas como consequência dos resultados 

dos procedimentos. Na comparação entre os Gráficos 12 e 13 pode-se notar que a 

insegurança é maior na esfera dos executores, tendo em vista que 45,5% dos 
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entrevistados se declararam “pouco seguros”, enquanto apenas 14,3% dos Cmt OM 

disseram se sentir “pouco seguros”.  

 

GRÁFICO 12 – Nível de confiança na emissão da decisão final dos Cmt OM. 

Fonte: O autor. 

 

 

GRÁFICO 13 – Nível de confiança na emissão da decisão final dos oficiais superiores/intermediários 

Fonte: O autor. 

 

Na tentativa de diminuir a insegurança e diminuir os erros advindos de 

decisões erradas, o Cmt OM busca soluções para ter um processo decisório que lhe 

passe mais confiança na forma e no conteúdo da decisão. Como ferramenta mais 

utilizada destaca-se a Assessoria Jurídica do escalão superior segundo 71,4% dos 

entrevistados, seguida pela vivência profissional pessoal com 42,9% e da consulta 

ao EM da Unidade com 38,1%. Nota-se, ainda, que a Assessoria Jurídica da OM 

aparece como 4ª ferramenta mais utilizada com 33,3% como se observa no Gráfico 

14. 
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GRÁFICO 14 – Ferramentas de apoio à decisão utilizadas pelos Cmt OM. 

Fonte: O autor. 

 

O último gráfico induz a crer que a consulta à Assessoria Jurídica do escalão 

superior, normalmente nas Brigadas, seria a melhor solução para o amparo dos Cmt 

OM nível Unidade durante o processo decisório das demandas jurídicas de sua OM. 

No entanto, o Gráfico 15 mostra que para 52,4% dos entrevistados, o apoio jurídico 

das Assessorias de Apoio para Assuntos Jurídicos não foi suficiente para todas as 

questões jurídicas ocorridas durante seus respectivos comandos. 

 

GRÁFICO 15 – Suficiência do apoio prestado pelo escalão superior para assuntos jurídicos. 

Fonte: O autor. 

 

Logo, se a assessoria jurídica do escalão superior (Grande Unidade) não 

consegue suprir a necessidade do escalão considerado (Unidade), devem ser 

estudadas soluções que melhorem a tomada de decisão e evitem problemas futuros 

decorrentes de decisões tomadas de forma equivocada. Uma solução pode ser a 

criação de um cargo de Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos, visando 

fortalecer as Assessorias de Apoio para Assuntos Jurídicos que já existem na 

maioria das OM (77,3%), mesmo não tendo seus cargos previstos em QCP como 

podemos ver em 95% das OM (Gráficos 16 e 17). 
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GRÁFICO 16 – Quantidade de OM que possui Assessorias de Apoio para Assuntos Jurídicos. 

Fonte: O autor. 

 

 

GRÁFICO 17 – Quantidade de OM que possui cargo de Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos 

previsto em QCP. 

Fonte: O autor. 

 

Da análise em conjunto dos dois gráficos acima (Gráficos 15 e 16), nota-se que 

a maioria das OM tem a Assessoria Jurídica, mas não tem a previsão do cargo de 

Assessor Jurídico. Isso faz com que militares combatentes se desviem da atividade 

fim (combate) para atividade meio (administração). Essa situação é bem exposta por 

FILHO (2019) onde explica: 

A preocupação com a relativa perda da capacidade operacional, a qual 
mesmo não tendo sido objeto de estudo desse trabalho, é sabido que na 
maioria das vezes o assessoramento jurídico prestado aos Cmt U são 
oriundos de oficias ou sargentos que tiveram uma formação bélica e 
deveriam estar sendo empregados como Cmt Pel, Cmt SU, Cmt GC, Adj 
Pel, mas que também conseguiram se graduar em Direito e por 
necessidade do comando acabam tendo que ser realocados para essa 
função de assessoramento. (FILHO, 2019, p.21) 
 

Corroborando com a ideia de que a existência do Assessor Jurídico, com 

formação acadêmica em Direito, ajudaria a desonerar a assessoria jurídica do 

escalão superior e minimizaria os erros cometidos na origem do processo, o Gráfico 



22 

 

18 mostra que 95,2% dos Cmt OM valor Unidade são favoráveis à essa alternativa, 

enquanto apenas 4,8% não compactuam dessa ideia.  

 

GRÁFICO 18 – Quantidade de Cmt de OM que acredita que a existência de um militar com 

formação acadêmica em Direito, ocupando o cargo de Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos, 

daria mais segurança ao processo decisório do Comandante de OM valor Unidade 

Fonte: O autor. 

 

Esse resultado está alinhado com o que defende FILHO (2019): 

Foram identificados como benefícios e cuidados que o assessor poderia ter 
para o processo decisório do comandante, uma redução nos erros 
cometidos por elementos do EM, Cmt SU e encarregados de processos 
administrativos, e até mesmo o próprio Comandante da Unidade nas 
questões jurídicas e um aumento na confiança jurídica para os tomadores 
de decisão tanto em operações reais como em situações de adestramento. 
(FILHO, 2019, p.23) 
 

Medindo a importância da criação do referido cargo, o Gráfico 19 mostra o grau 

de relevância dada pelos Cmt de OM valor Unidade, ao trazer o resultado de que 

42,9% consideram “muito importante para a OM”, 33,3% consideram “importante”, 

19% acham que é “pouco importante” e apenas 4,8% acham que “não é importante” 

para a OM. 

 

GRÁFICO 19 – Nível de importância atribuído pelos Cmt OM à criação do cargo de Assessor de 

Apoio para Assuntos Jurídicos como contribuição para a segurança jurídica da OM nível Unidade e 

de seus integrantes. 
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Fonte: O autor. 

 

Na esfera dos oficiais superiores e intermediários que integram as principais 

funções de comando da OM valor Unidade, o resultado se mostra ainda mais 

favorável à implementação do novo cargo tendo em vista o resultado apresentado 

no Gráfico 20, onde 70,5% dos entrevistados consideram “muito importante” para a 

OM, 27,3% consideram “importante”, 2,3% consideram “pouco importante” e nenhum 

entrevistado respondeu que “não é importante”. 

 

 

GRÁFICO 20 – Nível de importância atribuído pelos oficiais superiores e intermediários à criação do 

cargo de Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos como contribuição para a segurança jurídica 

da OM nível Unidade e de seus integrantes. 

Fonte: O autor 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“O assessor jurídico auxilia não só em processos administrativos, como pode 

contribuir em outras áreas também, principalmente naquelas em que há um 

contato maior com a população civil, como em faixa de fronteira e comunidades 

carentes no Rio de Janeiro. Durante as operações, o assessor normalmente era 

chamado a participar da preparação do efetivo empregado, contribuindo com uma 

instrução a respeito do que era permitido e o que era proibido, bem como em 

reuniões subsequentes para dirimir dúvidas.” Esse é o relato sobre o emprego de 

um assessor jurídico do Comando de Operações Especiais, expressada por um 

militar participante do questionário, que comandava um Destacamento de 

Operações Especiais (DOFEsp). “O apoio do assessor jurídico do escalão superior 

era requisitado com frequência, na maioria das ocasiões em que o DOFEsp se 

preparava para missões”, ele completa. 

A partir do relato apresentado podemos relacionar que a grande demanda do 

assessor jurídico por uma determinada fração, certamente se faz presente nas 
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atividades das demais frações que compõem a Unidade e a Grande Unidade. Por 

vezes, a Grande Unidade pode não ser capaz de atender todas as demandas que 

se apresentem, causando limitações de emprego de tropas em operações ou 

atrasos de processos administrativos e/ou jurídicos que estejam pendentes. 

Tal forma de apoio e a opinião dos Cmt de OM valor Unidade e de seus 

oficiais superiores e intermediários, integrantes do Estado-Maior, Comandantes de 

Subunidades e Chefes de Seção, deixa clara a importância do cargo de Assessor 

de Apoio para Assuntos Jurídicos no nível Unidade como mais uma ferramenta 

capaz de auxiliar no processo de tomada de decisões e na segurança jurídica de 

todos os envolvidos nos processos, contribuindo para uma eficiência maior na 

resolução de problemas e evitando danos causados por decisões equivocadas. 

O fato de que a maioria das OM já adotam os núcleos ou seções de apoio 

para assuntos jurídicos em suas composições, mesmo sem previsão em QCP, 

utilizando militares de confiança do comando, que tem graduação em Direito e/ou 

vasta experiência na área, ratifica a necessidade do escalão Unidade em dispor 

desse tipo de apoio.  

Ao mesmo tempo, a criação do cargo em questão facilita a comunicação e a 

compreensão do escalão superior sobre o panorama no qual as OM subordinadas 

estão inseridas, possibilitando um acompanhamento mais justo e eficiente de 

casos específicos que requeiram mais atenção. 

A revisão da literatura proporcionou a visão do leque de opiniões de outros 

estudiosos do tema, enriquecendo a discussão do assunto e contribuindo para a 

convergência de ideias em busca de soluções para o problema apresentado. 

Desta forma, é possível concluir que as questões de estudos foram 

elucidadas e os objetivos propostos no início do estudo foram atingidos, 

alcançando o propósito da pesquisa e ajudando construir uma consciência mais 

aprofundada acerca da importância da previsão do cargo de Assessor de Apoio 

para Assuntos Jurídicos nas OM escalão Unidade. 

Como sugestão de implementação do novo cargo, tendo em vista as 

restrições de criação de novos cargos por causa da otimização dos gastos com 

pessoal, impostas pelo Comando do Exército Brasileiro, seria recomendável a 

implantação do cargo de Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos em OM valor 

Unidade que possuem a responsabilidade de serem Unidades Gestoras (UG) de 

recursos e em OM de emprego peculiar, em caráter experimental, com a 
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especificação do cargo em QCP e com a especialização da formação acadêmica 

em Direito do militar que o ocupará.  

Para isso, poderiam ser aproveitados oficiais que já possuem a graduação 

em Direito na Unidade, ou serem empregados militares do Quadro Complementar 

de Oficiais (QCO), devido a sua formação ser específica para este fim e o militar 

ser de carreira, o que contribuiria para uma maior experiência no assunto e maior 

longevidade no cargo em comparação aos oficiais temporários. 

Quanto à restrição de aumento de efetivo, em vez da criação de um novo 

cargo, poderia ser feito um estudo pelo S1 da Unidade sobre cargos já existentes 

na OM que poderiam ser transformados em cargo de Assessor de Apoio para 

Assuntos Jurídicos tendo em vista a relevância do assunto, conforme abordado 

neste trabalho. Vale ressaltar que, na prática, a transformação do cargo já 

acontece, de maneira não oficial, quando militares são designados para compor as 

Seções ou Núcleos de Apoio para Assuntos Jurídicos que não estão previstos em 

QCP e passam a desfalcar a fração da OM que realmente ocupam cargo. 
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APÊNDICE A: Solução Prática 

 

Esta pesquisa concluiu sobre a importância do cargo de Assessor de Apoio 

para Assuntos Jurídicos no nível Unidade como mais uma ferramenta capaz de 

auxiliar no processo de tomada de decisões e na segurança jurídica de todos os 

envolvidos nos processos, contribuindo para uma eficiência maior na resolução de 

problemas e evitando danos causados por decisões equivocadas. Além disso, a 

criação do cargo em questão facilita a comunicação e a compreensão do escalão 

superior sobre o panorama no qual as OM subordinadas estão inseridas, 

possibilitando um acompanhamento mais justo e eficiente de casos específicos 

que requeiram mais atenção. 

O fato de que a maioria das OM já adotam os núcleos ou seções de apoio 

para assuntos jurídicos em suas composições, mesmo sem previsão em QCP, 

utilizando militares de confiança do comando, que tem graduação em Direito e/ou 

vasta experiência na área, ratifica a necessidade do escalão Unidade em dispor 

desse tipo de apoio.  

Com o intuito de viabilizar a implantação do cargo de Assessor de Apoio para 

Assuntos Jurídicos no nível Unidade, sugere-se as seguintes providências: 

- implantação do cargo de Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos em 

OM valor Unidade que possuem a responsabilidade de serem Unidades Gestoras 

(UG) de recursos e em OM de emprego peculiar, em caráter experimental, com a 

especificação do cargo em QCP e com a especialização da formação acadêmica 

em Direito do militar que o ocupará. 

- Para isso, poderiam ser aproveitados oficiais que já possuem a graduação 

em Direito na Unidade, ou serem empregados militares do Quadro Complementar 

de Oficiais (QCO), devido a sua formação ser específica para este fim e o militar 

ser de carreira, o que contribuiria para uma maior experiência no assunto e maior 

longevidade no cargo em comparação aos oficiais temporários. 

- Quanto à restrição de aumento de efetivo, em vez da criação de um novo 

cargo, poderia ser feito um estudo pelo S1 da Unidade sobre cargos já existentes 

na OM que poderiam ser transformados em cargo de Assessor de Apoio para 

Assuntos Jurídicos tendo em vista a relevância do assunto, conforme abordado 

neste trabalho.  
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APÊNDICE B: Questionário 1 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

CURSO DE INFANTARIA 

 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Inf Rodrigo Pereira de Souza, cujo tema é A IMPORTÂNCIA DA 
PREVISÃO DE CARGO DE ASSESSOR DE APOIO PARA ASSUNTOS 
JURÍDICOS NO ESCALÃO UNIDADE.  

Através da reunião dos dados obtidos, fornecer subsídios 
aos gestores do Exército Brasileiro (EB) para justificar a previsão do cargo de 
assessor jurídico no QCP das OM valor Unidade, a fim de prestar aos Cmt U o 
assessoramento técnico e oportuno no durante o processo decisório. 

Este questionário procura consultar a opinião dos militares que exerceram 
ou exercem a função de Cmt U sobre a importância de se ter um assessoramento 
técnico, direto e oportuno de um profissional, com formação em Direito. Dedica-se 
ainda a conhecer a maneira com que os Comandantes se estruturam e agem frente 
às decisões de ordem jurídica ou atos que deles tenham consequência. 

A vivência profissional e as lições aprendidas dos senhores contribuirão de 
forma decisiva para a pesquisa. Solicito ainda que o senhor complemente, quando 
assim o desejar, com suas opiniões a respeito do assunto em questão ou mesmo 
com sugestões que visam melhorar o processo. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos:  
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA (Capitão de Infantaria – AMAN 2011)  
Celular: (47) 99925-8317 
E-mail: rodrigosouzainf2011@hotmail.com 
 

QUESTIONÁRIO 
 
1) O Sr. possui formação acadêmica em Direito? 
 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
2) O Sr. acumulava o cargo de Ordenador de Despesas da OM? 
 
(  ) Sim     (  ) Não 
 
3) Como o Sr. avalia o seu conhecimento acerca dos assuntos da área jurídica? 
 
(  ) Excelente  (   ) Muito Bom  (  ) Satisfatório  (  ) Insatisfatório 
 
4) Durante o período em que esteve (está) no comando da Unidade, quantos 
procedimentos administrativos (sindicâncias, editais de licitação, entre outros), foram  
instaurados , aproximadamente? 
 
(  ) Mais de 30 (trinta) 
(  ) Entre 20 (vinte) e 30 (trinta) 
(  ) Entre 10 (dez) e 20 (vinte) 

mailto:rodrigosouzainf2011@hotmail.com
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(  ) Entre 1(um) e 10 (dez) 
(  ) Nenhum 
 
5) Durante o período em que esteve(está) no comando da Unidade, quantos 
procedimentos jurídicos (IPM, respostas à autoridades judiciais, cumprimentos de 
decisão judicial, entre outros) foram  necessários, aproximadamente? 
 
(  ) Mais de 30 (trinta) 
(  ) Entre 20 (vinte) e 30 (trinta) 
(  ) Entre 10 (dez) e 20 (vinte) 
(  ) Entre 1(um) e 10 (dez) 
(  ) Nenhum 
 
6) Considerando os processos administrativos e os jurídicos ocorridos em sua OM, 
em quantos deles o Sr. teve dificuldade, por falta de conhecimento ou assessoria no 
assunto em questão? 
 
(  ) Em todos eles 
(  ) Na maioria deles 
(  ) Na metade deles 
(  ) Na minoria deles 
(  ) Nenhuma vez 
 
7) Considerando os processos administrativos e os jurídicos ocorridos em sua OM, 
qual o nível de segurança do Sr. ao tomar as decisões finais sobre cada um deles? 
 
(  ) Muito seguro 
(  ) Seguro 
(  ) Pouco seguro 
(  ) Totalmente inseguro 
 
8) Em sua OM existia(existe) a previsão de cargo de Assessor de Apoio para 
Assuntos Jurídicos em QCP? 
 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
 
9) Em sua OM existia(existe) a Seção/Núcleo de Apoio para Assuntos Jurídicos? 
 
(  ) Sim    (  ) Não 
 
10) Caso a resposta do Sr. tenha sido “sim” no item anterior, como foi feita a seleção 
dos militares para desempenhar a função de Assessor de Apoio para Assuntos 
Jurídicos? 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11) Quais as ferramentas de apoio à decisão o Sr. recorria durante o processo 
decisório na solução de problema de natureza jurídica? 
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(  ) Estado-Maior da OM 
(  ) Assessoria Jurídica da OM 
(  ) Vivência profissional pessoal 
(  ) Assessoria do escalão superior 
(  ) Outras. Quais?_____________________________________________________ 
 
12) O apoio da assessoria jurídica do escalão superior era(é) suficiente para todas 
as questões jurídicas enfrentadas durante o seu comando da OM? 
(  ) Sim  (  ) Não 
 
13) A existência de um militar com formação acadêmica em Direito, ocupando o 
cargo de assessor de apoio para assuntos jurídicos, daria mais segurança ao 
processo decisório? 
 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
14) Qual o nível de importância o Sr atribui à criação do cargo Assessor de Apoio 
para Assuntos Jurídicos como contribuição para a segurança jurídica para a OM 
nível Unidade e seus integrantes? 
 
(  ) Muito importante 
(  ) Importante 
(  ) Pouco importante 
(  ) Não é importante 
 
Caso queira contribuir com alguma consideração ou tenha sugestões pertinentes ao 
tema em estudo, o Sr pode utilizar o espaço abaixo: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Fim do questionário. Muito obrigado pela contribuição! 
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APÊNDICE C: Questionário 2 
 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

CURSO DE INFANTARIA 

 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Inf Rodrigo Pereira de Souza, cujo tema é A IMPORTÂNCIA DA 
PREVISÃO DE CARGO DE ASSESSOR DE APOIO PARA ASSUNTOS 
JURÍDICOS NO ESCALÃO UNIDADE.  

Através da reunião dos dados obtidos, fornecer subsídios 
aos gestores do Exército Brasileiro (EB) para justificar a previsão do cargo de 
assessor jurídico no QCP das OM valor Unidade, a fim de prestar aos Cmt U o 
assessoramento técnico e oportuno no durante o processo decisório. 
Este questionário procura consultar a opinião dos Cmt SU, elementos de Estado 
Maior e responsáveis por processos administrativos, tais como aplicação de 
punições disciplinares, sindicâncias, IPM, licitações, e outros, sobre a importância de 
se ter um assessoramento técnico, direto e oportuno de um profissional, com 
formação em Direito. Dedica-se ainda a conhecer a maneira com que os 
Comandantes de OM se estruturam e agem frente às decisões de ordem jurídica ou 
atos que deles tenham consequência. 

A vivência profissional e as lições aprendidas dos senhores contribuirão de 
forma decisiva para a pesquisa. Solicito ainda que o senhor complemente, quando 
assim o desejar, com suas opiniões a respeito do assunto em questão ou mesmo 
com sugestões que visam melhorar o processo. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos:  
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA (Capitão de Infantaria – AMAN 2011)  
Celular: (47) 99925-8317 
E-mail: rodrigosouzainf2011@hotmail.com 
 

QUESTIONÁRIO 
 
1) Qual o posto ocupados pelo Sr. em sua atual (última) OM? 
 
(  ) TC 
(  ) Maj 
(  ) Cap 
(  ) 1º/2º Ten ou Asp 
 
2) Qual a função exercida pelo Sr. em sua atual (última) OM? 
(  ) Integrante do EM 
(  ) Cmt SU 
(  ) Chefe de Seção 
(  ) Cmt Pel 
 
3) O Sr. possui formação acadêmica em Direito? 
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(  ) Sim     (  ) Não 
 
4) Como o Sr. avalia o seu conhecimento acerca dos assuntos da área jurídica? 
 
(  ) Excelente  (   ) Muito Bom  (  ) Satisfatório  (  ) Insatisfatório 
 
5) Ao longo de sua carreira, quantos procedimentos administrativos (sindicâncias, 
editais de licitação, entre outros), o Sr. executou , aproximadamente? 
 
(  ) Mais de 30 (trinta) 
(  ) Entre 20 (vinte) e 30 (trinta) 
(  ) Entre 10 (dez) e 20 (vinte) 
(  ) Entre 1(um) e 10 (dez) 
(  ) Nenhum 
 
6) Ao longo de sua carreira, quantos procedimentos jurídicos (IPM, respostas à 
autoridades judiciais, cumprimentos de decisão judicial, entre outros o Sr. executou, 
aproximadamente? 
 
(  ) Mais de 30 (trinta) 
(  ) Entre 20 (vinte) e 30 (trinta) 
(  ) Entre 10 (dez) e 20 (vinte) 
(  ) Entre 1(um) e 10 (dez) 
(  ) Nenhum 
 
7) Considerando os processos administrativos e os jurídicos que o Sr. esteve 
responsável por conduzir, em quantos deles o Sr. teve dificuldade, por falta de 
conhecimento ou orientação técnica, no assunto em questão? 
 
(  ) Em todos eles 
(  ) Na maioria deles 
(  ) Na metade deles 
(  ) Na minoria deles 
(  ) Nenhuma vez 
 
8) Considerando os processos administrativos e os jurídicos que o Sr. figurou como 
responsável, qual o nível de segurança do Sr. ao tomar as decisões finais sobre 
cada um deles? 
 
(  ) Muito seguro 
(  ) Seguro 
(  ) Pouco seguro 
(  ) Totalmente inseguro 
 
9) Em sua OM existe a Seção/Núcleo de Apoio para Assuntos Jurídicos? 
 
(  ) Sim    (  ) Não 
 
10) Caso a resposta do Sr. tenha sido “sim” no item anterior, o militar que ocupa a 
função de Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos da sua OM tem formação 
acadêmica em Direito? 
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(  ) Sim   (  ) Não   (  ) Não sei 
 
11) A existência de um militar com formação acadêmica em Direito, ocupando o 
cargo de Assessor de Apoio para Assuntos Jurídicos, ajuda na orientação dos 
processos jurídicos/administrativos e traz segurança jurídica para uma tomada de 
decisão mais acertada por parte dos responsáveis? 
 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
12) O Sr. acredita que a previsão do cargo de Assessor de Apoio aos Assuntos 
Jurídicos na Unidade, a ser ocupado por militar formado em Direito, ajudaria a 
reduzir erros em processos administrativos, tais como sindicâncias, IPM, licitações e 
contratos, Autos de Prisão em Flagrante e outros? 
 
(  ) Sim     (  )  Não 
 
13) Qual o nível de importância o Sr atribui à criação do cargo Assessor de Apoio 
para Assuntos Jurídicos como contribuição para a segurança jurídica para a OM 
nível Unidade e seus integrantes? 
 
(  ) Muito importante 
(  ) Importante 
(  ) Pouco importante 
(  ) Não é importante 
 
Caso queira contribuir com alguma consideração ou tenha sugestões pertinentes ao 
tema em estudo, o Sr pode utilizar o espaço abaixo: 
 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

Fim do questionário. Muito obrigado pela contribuição! 


