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Ofício Circular n° 536/DIPMIL/DEPES/SEPESD/SG-MD

Brasília, 13 de abril de 2020.

Ao Senhor

Chefe do Gabinete do Comandante da Marinha
70055-900 - Brasília - DF

Chefe do Gabinete do Comandante do Exército
Quartel-General do Exército
70630-901 - Brasília-DF

Chefe do Gabinete do Comandante da Aeronáutica

70045-900 - Brasília-DF

Assunto: Portaria normativa que estabelecerá os cursos que dão direito à concessão do Adicional de Habilitação aos militares das Forças

Armadas.

Referência: Ofícios nº 7374 (Marinha do Brasil), nº 7384 (Exército Brasileiro) e nº 7387 (Aeronáutica)/SG-MD, todos de 12 de março de 2020,
sobre o acompanhamento das despesas referentes à Lei nº 13.954, de 2019.
Anexo: proposta de portaria normativa.

Senhor Chefe do Gabinete,

A concessão do adicional de habilitação aos militares ativos e inativos, pensionistas e anistiados das Forças Armadas deve considerar os limites
impostos pela Lei Orçamentária de 2020 e a programação orçamentária e financeira acordada com o Ministério da Economia para os próximos
dez anos, exposta aos parlamentares na tramitação do projeto de lei que deu origem à Lei nº 13.954, de 2019, como apresentado na reunião
realizada em 13 de março passado, convocada por intermédio dos ofícios referenciados.

As servidões acima expostas foram recentemente agravadas pela situação fiscal e a execução orçamentária e financeira do Governo Federal em
função das medidas relacionadas à emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus. 

Neste contexto, submeto à apreciação desse Gabinete a proposta de portaria normativa anexa a este ofício, que estabelecerá os cursos que darão
direito à concessão do Adicional de Habilitação aos militares das Forças Armadas e revogará a Portaria nº 976/SC-5 do EMFA, de 19 de março de
1992, que “estabelece os cursos que dão direito à concessão da Gratificação de Habilitação Militar aos Servidores Militares Federais das Forças
Armadas”.

Solicito especial atenção aos anexos da portaria normativa proposta, que relacionarão os cursos que darão direito ao adicional de habilitação, em
cada Força Armada. Há, provavelmente, equívocos na denominação dos cursos relacionados, O parecer desse Gabinete será oportuno se recebido,
por esta Secretaria, até 27 de abril de 2020, acompanhado:

- da previsão da quantidade de militares dessa Força Armada que, a cada ano, entre 2020 e 2023, realizarão cada um dos cursos vinculados ao
adicional de habilitação de altos estudos I e II, em números absolutos (por exemplo: curso (tal), 250 suboficiais ou subtenentes);  

- do custo previsto a cada ano, entre 2020 e 2023, relacionado a cada um dos cursos vinculados ao adicional de habilitação de altos estudos I e II,

https://webmail.marinha.mil.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR...

1 of 4 14/04/2020 15:53



em números absolutos (por exemplo, curso (tal), em 2020, R$ 435.678,90); e

- da previsão da quantidade de militares dessa Força Armada que realizarão cada um dos cursos vinculados ao adicional de habilitação de altos
estudos I e II, em porcentagem do efetivo total da graduação do posto (por exemplo: curso (tal), 80% do efetivo total de suboficiais ou
subtenentes). 

A proposta de portaria agora encaminhada foi elaborada considerando o previsto no capítulo 10 e no Anexo T das Normas para o Sistema de
Ensino Naval, de 2018, da Marinha do Brasil; na Portaria 084, de 25 de janeiro de 2019, do Exército Brasileiro; e na Portaria 1274/GC4, de 26 de
julho de 2019, da Aeronáutica; sendo fundamentada nas seguintes premissas:

a. Os cursos que dão direito ao adicional de habilitação serão estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, ouvidos os Comandantes
das Forças Armadas, conforme previsto no art. 3º do Decreto nº 4.307, de 2002.

b. A prioridade serão os cursos realizados nos estabelecimentos de ensino das Forças Armadas, inerentes às carreiras militares.

c. Os cursos que dão direito ao adicional de habilitação serão relacionados em anexos separados para cada Força Armada: Anexo A para os cursos
da Marinha do Brasil, Anexo B para os cursos do Exército Brasileiro e Anexo C para os cursos da Força Aérea Brasileira.

d. Os Comandantes das Forças Armadas estabelecerão a equivalência entre cursos inerentes às diferentes linhas de carreira, realizados em outras
Forças Armadas, no exterior e em instituições de ensino civis.

e. A inclusão de novos cursos, inerentes à progressão nas carreiras militares, nos citados anexos, estará condicionada à confirmação de sua
viabilidade orçamentária, mediante informações fornecidas pelas Forças Armadas ao Ministério da Defesa.

f. Os Comandantes das Forças Armadas encaminharão ao Ministério da Defesa, anualmente, até o dia 30 de agosto, a relação completa de cursos
planejados para serem realizados no ano seguinte. 

g. Os Comandantes das Forças Armada encaminharão ao conhecimento do Ministério da Defesa cópia da portaria que estabelece a equivalência
de cursos, sempre que houver atualização.

h. O adicional de habilitação será vinculado à conclusão com aproveitamento de determinado curso e, também, ao posto ou graduação do militar,
que receberá o adicional de habilitação nas seguintes condições:

Adicional de
habilitação

Na Marinha, a partir de No Exército, a partir de Na Aeronáutica, a partir de

Formação Sd, Mn, Cb, 3º Sgt e GM Sd, 3º Sgt e Asp Of Sd, 3º Sgt e Asp Of

Especialização Sd, Mn, Cb, 3º Sgt e 2º Ten Sd, 3º Sgt e 2º Ten Sd, 3º Sgt e 2º Ten

Aperfeiçoamento 2º Sgt e Cap-Ten 2º Sgt e Cap 2º Sgt e Cap

Altos Estudos II 1º Sgt e Of Sup 1º Sgt e Of Sup 1º Sgt e Of Sup

Altos Estudos I SO e Of Sup ST e Of Sup SO e Of Sup

i. Os adicionais de habilitação para os cursos de nível superior de doutorado (altos estudos I) e de mestrado (altos estudos II) passarão a ser
devidos apenas para os oficiais superiores e os de pós-graduação (aperfeiçoamento) a partir de oficial intermediário.   

j. Somente darão direito ao adicional de habilitação os cursos civis de doutorado, mestrado e pós-graduação reconhecidos pelo Ministério da
Educação, se realizados por oficiais, por ordem do Comandante da Força Armada e por ela seja financiado. Os cursos realizados por iniciativa do
oficial e por conta própria, em qualquer situação, não darão direito ao adicional de habilitação.

k. Os praças, de carreira e temporários, não mais receberão por cursos civis de nível superior de pós-graduação, mestrado e doutorado, em
qualquer situação. 

l. Os praças de carreira receberão por cursos civis de especialização de nível médio, desde que realizados por ordem do Comandante da Força
Armada e por ela seja financiado. Os cursos realizados por iniciativa do praça e por conta própria, em qualquer situação, não darão direito ao
adicional de habilitação.

m. Os praças e os praças especiais, ambos temporários, incorporados em caráter obrigatório para prestação do serviço militar por força da Lei nº
4375, de 1964:

- não receberão adicional de habilitação durante o serviço militar inicial;

- receberão o adicional de habilitação de formação após o engajamento; 

- somente receberão o adicional de especialização, caso sejam qualificados ou especializados.

n. Os oficiais temporários, oriundos dos órgãos de formação de oficiais da reserva, inicialmente incorporados em caráter obrigatório como praça
especial para prestação do serviço militar, por força da Lei nº 4375, de 1964:

- receberão o adicional de habilitação de formação quando convocados como oficiais; e

- somente receberão o adicional de especialização quando realizarem curso militar de especialização relacionado ao seu posto, quadro e cargo e
função para o qual foi convocado.

https://webmail.marinha.mil.br/service/home/~/?auth=co&loc=pt_BR...

2 of 4 14/04/2020 15:53



o. Os oficiais médicos, dentistas, farmacêuticos e veterinários, voluntários ou não, incorporados por força da Lei nº 5292, de 1967:

- receberão o adicional de formação após a conclusão da primeira fase do estágio de adaptação e serviço;

- poderão receber o adicional de especialização, como oficial subalterno, por curso militar ou civil de especialização; e 

- poderão receber o adicional de aperfeiçoamento, como oficial intermediário, por curso militar ou por curso civil de pós-graduação ou residência
médica.  

p. Os oficiais e praças temporários incorporados voluntariamente para o serviço militar, com base no art. 27 da Lei nº 4375, de 1964, somente
receberão adicional de habilitação pelos cursos exigidos no edital de convocação, da seguinte forma:

I – adicional de formação, vinculados a cursos civis de nível técnico ou superior, respectivamente para terceiros sargentos ou oficiais subalternos;

II – adicional de especialização, vinculados a cursos civis de especialização de nível técnico ou superior, respectivamente para terceiros sargentos
ou oficiais subalternos,

III – adicional de aperfeiçoamento, vinculados a cursos civis de pós-graduação, para oficiais subalternos,

IV – adicional de altos estudos II, vinculados à cursos de mestrado, para oficiais superiores temporários; e

V – adicional de altos estudos I, vinculados à cursos de doutorado, para oficiais superiores temporários.

q. Os militares de carreira e os militares temporários não receberão o adicional de habilitação por cursos militares que não guardem relação com
seu posto, graduação e quadro.

r. As Forças Armadas não autorizarão a realização de cursos civis por militares temporários, salvo em situações excepcionais.

O custo referente ao pagamento dos adicionais de habilitação de altos estudos I e II nos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023, vinculados apenas aos
cursos criados em 2017, 2018 e 2019, nas três Forças Armadas, apenas para os militares que os realizarão a partir de 2020, foi assim estimado:

Força (6) 2019 (1) 2020 (2) 2021 (2) 2022 (2) 2023 (2)
   diferença   

 2023-2019 (3)
Impacto total (4)

Marinha 270.077.519,20 391.904.715,39 585.388.138,01 778.052.550,91 904.418.022,15 634.340.502, 94 1.579.453.349, 64

Exército 448.428.622,67 563.460.393,82 778.214.170,98 1.025.139.955,14 1.270.327.523,35 378.426.296,01 866.225087,73

Aeronáutica (5) 123.719.486,53 178.438.308,03 231.651.873,00 303.143.576,36 380.721.113,27 256.499.062,57 597.870.681,61

(1) É o valor efetivamente pago em 2019, considerando apenas os cursos criados em 2017, 2018 e 2019 e realizados naquele ano.

(2) É a projeção do custo total relativo ao pagamento do adicional de habilitação dos cursos criados na Força em 2017, 2028 e 2019, no ano
considerado.

(3) É a diferença absoluta entre o valor absoluto do que será pago no ano de 2023 e do que foi efetivamente pago em 2019.

(4) É o somatório dos acréscimos pagos a mais, a cada ano, entre 2023 e 2019. Ou seja, é o somatório das parcelas anuais que serão pagas aos
militares que realizaram e concluíram os cursos entre 2020 e 2023.

(5) na Aeronáutica foi realizada uma projeção, como se todos os cursos efetivamente estivessem em funcionamento desde já.

(6) Foi considerado o previsto nas Normas para o Sistema de Ensino Naval, de 2018, da Marinha do Brasil; na Portaria 084, de 25 de janeiro de
2019, do Exército Brasileiro; e na Portaria 1274/GC4, de 26 de julho de 2019, da Aeronáutica.

Ao incluirmos, no cálculo acima, as despesas estimadas para os anos de 2020, 2021, 2022 e 2023 relacionadas aos praças que já realizaram, em
2019, os cursos que dão com o adicional de habilitação de altos estudos I e II, a diferença 2023-2029 e o impacto total passam a ser:

Força 2019 (1)
diferença 2023-2019

(2)   (anterior 4)
Impacto total (3) 

(anterior 4)

Marinha 270.077.519,20
634.340.502,94

(634.340.502, 94)
1.579.453.349,64

(1.579.453.349,64)

Exército 448.428.622,67
763.898.900,68

(378.426.296,01)
1.791.427.552,60

(866.225087,73)

Aeronáutica
(5)

123.719.486,53
257.001.626,74

(256.499.062,57)
599.076.924,55

(597.870.681,61)

(1) Não há alteração: é o valor efetivamente pago em 2019 aos militares que realizaram, apenas, os cursos criados criados em 2017, 2018 e 2019.

(2) É a diferença absoluta entre o valor absoluto do que será pago no ano de 2023 e do que foi efetivamente pago em 2019, incluindo o que será
pago aos militares que realizaram os cursos em 2019, praticamente todos do Exército.

(3) É o somatório dos acréscimos pagos a mais, a cada ano, entre 2023 e 2019, incluindo o que será pago aos militares que realizaram os cursos
em 2019. 
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(4) É a reprodução dos valores da tabela anterior, calculados apenas para os praças que realizarão os cursos entre 2020 e 2023. O valor é o mesmo
na Marinha e semelhante na Aeronáutica.  

(5) na Aeronáutica foi realizada uma projeção, como se todos os cursos efetivamente estivessem em funcionamento desde já.

Coloco à disposição desse Gabinete, para informações adicionais, o Dr. Herval Lacerda Alves, Diretor do Departamento de Pessoal desta
Secretaria. no telefone (61) 2023-5209 e no endereço eletrônico herval.alves@defesa.gov.br.  

Atenciosamente,

Gen Ex R1 MANOEL LUIZ NARVAZ PAFIADACHE

Secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto

Documento assinado eletronicamente por Manoel Luiz Narvaz Pafiadache, Secretário, em 14/04/2020, às 09:00, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, o código verificador 2229373 e o código CRC 34F7DE3C.

DIVISÃO DE PESSOAL MILITAR/DIPMIL
NUP N°60582.000075/2020-71
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