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Of. Nº 94/2021/GDNICOLETTI

Brasília, 20 de maio de 2021.

A Sua Excelência o Senhor
WALTER BRAGA NETTO
Ministro de Estado da Defesa

Assunto: Adequações na carreira militar decorrente da Lei nº 13.954/19

Senhor Ministro,

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me à Vossa Excelência para
solicitar a revisão de alguns pontos relacionados à regulamentação da
carreira militar, decorrente da Lei nº 13.954/19.

Inicialmente, vale destacar que o Projeto de Lei nº 1.645/19,
posteriormente aprovado e sancionado através da Lei nº 13.954/19, buscou
representar um resgate histórico em relação à política de remuneração de
nossas Forças Armadas por parte do Governo Federal.

Essa louvável iniciativa teve amplo apoio no Congresso Nacional,
incluindo o meu, apesar de alguns pontos que precisavam de melhor
aprimoramento e discussão, especialmente os relacionados aos graduados.

Agora, chegou ao nosso conhecimento o teor da Portaria EME/C nº
383, de 7 de maio de 2021, que trata das diretrizes para promoção no
Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) e para Promoções de Subtenentes e
Sargentos de Carreira.

Sobre a Portaria, vale destacar que o aumento do tempo médio de
permanência nas graduações vai totalmente na contramão do espírito de
valorização e resgate da carreira militar nas Forças Armadas. Nesse sentido,
ao invés de promover necessários ajustes que poderiam auxiliar a correção
de determinados pontos da Lei nº 13.954/19, a referida Portaria aprofunda
o tratamento desigual ofertado entre praças e oficiais.

A nação brasileira reconhece o esforço e dedicação de cada militar
das Forças Armadas, e com o intuito de auxiliar na solução desse problema,
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que tem reflexos na motivação e expectativas das famílias dos nossos
nobres militares, solicito a designação de agenda urgente para tratar do
tema. O objetivo é somar e buscar soluções e alternativas que atendam às
necessidades e justas expectativas dos graduados.

Dentre outras possibilidades, destaco a criação de uma graduação
intermediária entre Subtenente e Aspirante, o que possibilitaria a
manutenção do tempo médio de permanência atual nas graduações,
atendendo assim as expectativas e evitando longas permanências na
mesma graduação, o que certamente representa uma grande
desmotivação na carreira.

Outro ponto que merece atenção e revisão se refere à Gratificação
de Representação. Essa gratificação tem por objetivo compensar as funções
de comando, direção e chefia exercidas por militares. Porém, contrariando
o texto aprovado da Lei nº 13.954/19, o seu pagamento não tem sido
estendido aos praças que exercem essas funções, a exemplo dos Tiros de
Guerra.

Sobre esse tema, vale ressaltar que na forma da redação original do
Projeto de Lei nº 1.645/19, em seu art. 9º e também no anexo III, o
pagamento dessa gratificação era limitado aos militares do quadro de
oficiais. Porém, após nossa atuação junto ao Deputado Federal Vinícius
Rapozo de Carvalho, Relator do texto na Câmara dos Deputados (conforme
Ofício nº 71/2019/GDNICOLETTI, em anexo), e também com o Ministério da
Defesa, (conforme Ofício nº 77/2019/GDNICOLETTI, em anexo), o texto foi
alterado, visando não limitar o pagamento dessa gratificação apenas aos
oficiais, permitindo assim que as praças também fizessem jus à essa
Gratificação, conforme redação final aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo Presidente da República, através da Lei nº 13.954, de 16
de dezembro de 2019. Dessa forma, é necessário também realizar esse
ajuste no âmbito das nossas valorosas Forças Armadas.

Certo de contar com a atenção de Vossa Excelência, aproveito para
renovar votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

NICOLETTI
Deputado Federal (PSL/RR)
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