Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

DECRETO Nº

DE

DE

DE 2022

Regulamenta o adicional de habilitação de que tratam a
Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de
2001, e a Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso IV, da Constituição, e, tendo em vista os dispostos na Medida Provisória nº 2.215-10,
de 31 de agosto de 2001, e na Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019,
DECRETA:
Art. 1º Os cursos que dão direito ao adicional de habilitação, inclusive os realizados
no exterior, bem como os critérios de equivalência desses cursos aos tipos a que se refere a
Tabela do Anexo III da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, serão estabelecidos pelo
Ministro de Estado da Defesa, em trabalho conjunto com os três Comandantes de Força.
Art. 2º Ao militar que possuir mais de um curso somente será atribuído o percentual
de maior valor.
Art. 3º É assegurada aos militares que adquiriram o direito de transferência para a
reserva remunerada depois de 29 de dezembro de 2000 e que tenham passado para a inati vidade até 16 de dezembro de 2019 a percepção dos percentuais correspondentes ao níveis
do adicional de habilitação conforme as condições a seguir:
I – de Altos Estudos Categoria I:
a) aos oficiais do Quadro Auxiliar da Armada (AA) ou do Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais (AFN), da Marinha do Brasil, do Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO), do Exército
Brasileiro, e do Quadro de Oficiais Especialistas da Aeronáutica (QOEA), da Força Aérea
Brasileira; e
b) aos suboficiais da Marinha do Brasil que concluíram com aproveitamento o Curso
de Aperfeiçoamento de Praças (C-ApPR) e o Curso Especial de Habilitação para Promoção
a Suboficial (C-Esp-HabSO);
c) aos subtenentes do Exército Brasileiro, oriundos de turmas de Cursos de Forma ção de Sargentos anteriores a 1990, que concluíram com aproveitamento o Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos; e
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d) aos suboficiais da Força Aérea Brasileira que concluíram com aproveitamento o
Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, realizado nas instituições militares de ensino da
Aeronáutica, realizados nos anos de 1991 a 2015.
II – de Altos Estudos Categoria II:
a) aos suboficiais e subtenentes que concluíram com aproveitamento o curso de Especialização; e
b) aos primeiros-sargentos que concluíram com aproveitamento o curso de Aperfeiçoamento;
III – de Aperfeiçoamento:
a) aos sargentos do Quadro Especial de Praças da Armada (QEPA), do Quadro Especial Auxiliar de Praças (QEAP), do Quadro Especial de Fuzileiros Navais (QEFN) ou do
Quadro Complementar de Praças Fuzileiros Navais (QCPFN), da Marinha do Brasil, do
Quadro Especial de Terceiros-Sargentos e Segundos-Sargentos (QE), do Exército Brasileiro, e do Quadro Especial de Sargentos da Aeronáutica (QESA), da Força Aérea Brasileira;
b) aos suboficiais e sargentos do Quadro de Taifeiro da Aeronáutica (QTA), da Força Aérea Brasileira, e oriundos do Quadro de Taifa, da Marinha do Brasil; e
c) aos sargentos dos demais quadros, oriundos de cabos já estabilizados, que ascenderam na carreira através de concurso público e conclusão de cursos de formação de
sargentos em suas respectivas Forças; e
IV – de Especialização aos cabos que concluíram com aproveitamento o curso de
Formação.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos financeiros a partir de 1º de julho de 2023.
Art. 5º Fica revogado o art. 3º do Decreto nº 4.307, de 18 de julho de 2002.
Brasília,

de

de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira
Paulo Roberto Nunes Guedes
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JUSTIFICAÇÃO
A presente proposta tem por finalidade fazer justiça para os militares prejudicados com a aplicação das novas disposições relativas ao adicional de habilitação, conforme art. 9º e Anexo III da Lei nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. Tais disposições enfati zam divergências remuneratórias entre militares em um dado posto ou uma dada graduação, decorrentes da omissão por parte do Ministério da Defesa (MD) em padronizar a aplicação de cursos que dão direito à percepção do referido adicional.
A vantagem pecuniária devida por cursos de carreira, tipicamente caracterizada como um adicional de função (ex facto officii), remonta sua criação através da Lei nº
4.863, de 29 de novembro de 1965, quando os níveis mais elevados eram declaradamente
exclusivos para oficiais. Tal exclusividade rapidamente revelou-se em um erro, tanto que o
Código de Vencimentos dos Militares, Decreto-Lei nº 728, de 6 de agosto de 1969, estabeleceu que todos os níveis de percentual seriam aplicáveis a qualquer posto ou graduação.
No entanto, por muito tempo, as carreiras de praças ou de oficiais de quadros
auxiliares (oriundos de praças) não tiveram curso algum criado ou classificado nos maiores
níveis de percentuais, conhecidos como altos estudos a partir da Lei nº 8.237 (Lei de Remuneração dos Militares), de 30 de setembro de 1991, permanecendo esses níveis, na prática,
alcançáveis apenas por oficiais de carreiras das academias militares e de carreiras complementares que alcançam postos de oficiais superiores.
Com a implantação do Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais do
Exército Brasileiro (CHQAO do EB) em 2013 e sua classificação como Altos Estudos 2 em
2015 e posteriormente como Altos Estudos 1 em 2017, uma nova fase de concepção voltada
para as carreiras de praças ou de oficiais QA foi inaugurada. Porém faltou homogenização
por parte do MD, para que as demais Forças também criassem seus cursos de altos estudos para essas nobres carreiras na mesma oportunidade, de forma que foi iniciada também
uma situação de afronta ao princípio constitucional da igualdade, com militares de um mes mo posto ou de uma mesma graduação com possibilidades remuneratórias distintas.
Tal divergência não tomou vulto por ser uma diferença remuneratória pequena,
da ordem de 5% a 10% do soldo, conforme os percentuais vigentes de acordo com legislação então em vigor, a Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001. Com o ad vento da Lei nº 13.954, de 2019, ainda durante a tramitação do Projeto de Lei nº 1.645/2019
no Congresso Nacional, a situação tomou o vulto que merece, uma vez que a alteração dos
percentuais eleva a divergência para até 28%, o que representa uma diferença muito significativa entre militares de um mesmo posto ou de uma mesma graduação. Em resposta, a co-

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

munidade militar se manifestou, revelando o problema para a Comissão que tratava do PL
1.645/2019. Como solução, as Forças estabeleceram e até criaram, às pressas, ainda durante a tramitação do projeto de lei, cursos voltados as carreiras de praças e de oficiais QA,
classificando-os como altos estudos.
Tal ação rapidamente se revelou como ineficaz, pois deixou para trás toda a
comunidade de militares que foram transferidos para a inatividade antes da criação dos tais
cursos, privando-os do reconhecimento e da compensação remuneratória que poderiam ter
auferido com os cursos, que não existiam à sua época. É notório que todos esses militares
bem desempenharam todas as suas funções com o mesmo empenho, mesmo privados da
oportunidade de adquirirem ou consolidarem conhecimentos através de cursos, acumulando
suas experiências com os trabalhos do dia a dia, muitas vezes contando unicamente com o
esforço próprio, sem apoio algum por parte da Administração. O jurista Hely Lopes Meirelles, em seu artigo Vencimentos e Vantagens dos Servidores Públicos, publicado na Revista
de direito administrativo: RDA, nº 77, 1964, cita (página 22):
Nem seria justo e jurídico que a administração se beneficiasse
durante todo o tempo de atividade do servidor com as vantagens da exclusividade de seu trabalho e de sua profissão, e, ao pô-lo em disponibilidade, ou
ao conceder-lhe a aposentadoria, passasse a desconhecer o regime especial
em que trabalhou e o diploma universitário que apresentou para ter acesso ao
cargo ou à função.
As Forças Armadas cometem injustiças com esses militares, que por tantos
anos se empenharam e, sem a devida capacitação através de cursos, esforçaram-se em
suas funções e agora são esquecidas por não terem feito os cursos que nunca foram estabelecidos pela Administração.
Em relação aos militares dos Quadros Especiais e dos Quadros de Taifeiros,
ainda que revele que existia o curso de aperfeiçoamento, as Forças Armadas optaram por
não dar a esses militares a oportunidade de realizá-lo, por julgar que não eram aplicáveis às
suas carreiras. Tal decisão se revela totalmente equivocada, uma vez que os sargentos desses quadros eram submetidos às mesmas funções, obrigações e responsabilidades que
seus pares, em flagrante afronta ao princípio de igualdade. Tal deficiência é comparável à
inexistência do curso citada no caso dos altos estudos: é como se, exclusivamente para esses militares, não existisse o curso de aperfeiçoamento, devendo esses militares permanecer apenas com o curso de formação ou, em alguns casos específicos, de especialização,
ainda que no desempenho dos mesmos serviços que os demais sargentos (e suboficiais, no
caso dos Taifeiros), já aperfeiçoados. Dessa forma, fica evidente que a mesma solução se
aplica a esse segmento de militares tão nobres e essenciais, que conquistaram seus conhe-
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cimentos e capacidades às duras penas dos trabalhos diários, mas foram privados da capacitação adequada e do devido reconhecimento.
Ainda com relação a esse contexto, a decisão de aplicar o curso de aperfeiçoamento apenas a partir dos segundos-sargentos não é a forma mais justa, já que a experiência obtida através do tempo de serviço revela a necessidade de capacitação adequada, a
exemplo da Marinha do Brasil, que já aplica o curso de aperfeiçoamento aos terceiros-sargentos, que, no caso da Força, são militares com maiores experiência e tempo de serviço,
uma vez que são oriundos das graduações mais baixas. Observa-se com clareza que os
sargentos QE e oriundos das graduações de taifeiros estão em situação similar, pelo que se
conclui ser grave erro limitar tanto o curso quanto o adicional de habilitação por aperfeiçoamento aos segundos-sargentos, como se não existissem os terceiros-sargentos da Marinha
do Brasil e os militares dos Quadros Especiais e dos Quadros de Taifeiros.
Em condição de similaridade com os Quadros Especiais, encontram-se alguns
casos específicos em que as Forças, visando economia e praticidade, disponibilizaram vagas através de concursos paras os cabos, muitos especializados, propiciando-lhes ascensão na carreira, a exemplo do que ocorreu na FAB durante a década de 1990. Esses militares, apesar de fazerem parte dos quadros normais, que preveem a realização do curso de
aperfeiçoamento e a promoção a suboficial ou subtenente, foram promovidos à graduação
de terceiro-sargento em uma idade acima da média normal de seus pares e consequentemente não conseguiram alcançar alguns estágios da carreira, devido à demora nas promo ções em decorrência dos longos interstícios, permanecendo, portanto, no máximo na graduação de primeiro-sargento e apenas com os cursos de formação ou de especialização. O militares nesse caso tiveram uma trajetória na carreira que se mostra como um misto entre os
quadros normais e os Quadros Especiais, sendo que parece ter pontos negativos de ambos:
vagas através de concurso e impossibilidade de alcançar os estágios finais da carreira. Des sa forma, não parece justo nem meritocrático deixar de estender a esses militares, em especial os que já eram estabilizados, pelo menos o mesmo tratamento que os militares dos Quadros Especiais.
Em complemento à situação que envolve os sargentos dos Quadros Especiais,
encontramos a situação dos cabos que foram estabilizados e transferidos para a inatividade
remunerada sem ascensão alguma, acumulando vasta experiência, mesmo privados de cursos de capacitação, além da formação militar ainda no início de suas carreiras. Para esse
segmento, composto por nobres militares que por muito tempo contribuíram com as Forças
Armadas, é justo que se conceda ao menos o adicional de habilitação por especialização,
uma vez que no empenho de seus serviços demostraram essa capacidade dia a dia ao longo de vários anos.

Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

Assim sendo, o presente trabalho visa corrigir essas deficiências, através de
um decreto que estabelecerá o regulamento para o adicional de habilitação no âmbito da
três Forças, com algumas disposições que garantirão o correto reconhecimento a esses tão
valorosos militares, que não merecem o puro e simples esquecimento, além do ajuste em
outras disposições para que não haja conflito entre elas. Tais disposições simplesmente permitem e estendem os níveis mais altos dos percentuais de habilitação para aqueles que tiveram a sua atuação durante o período em que os cursos não foram oferecidos, mas certa mente teriam concluído com aproveitamento e até com louvor, caso a Administração tivesse
estabelecido e oferecido os cursos à época desses militares. Tal ação representa o puro reconhecimento meritocrático desses militares.
A elaboração das disposições ora apresentadas como sugestões foi norteada
pelas premissas contidas no Ofício Circular n° 536/DIPMIL/DEPES/SEPESD/SG-MD, de 13
de abril de 2020, NUP N°60582.000075/2020-71, e no seu anexo, a proposta de portaria
normativa que estabelecerá os cursos que dão direito à concessão do Adicional de Habilitação aos militares das Forças Armadas, referência AN2 DIEx nº 819-A3.4-A3-GabCmtEx.
Adicionalmente, com o intuito de diminuir o impacto financeiro, esse reconhecimento deve ser estendido apenas aos militares que adquiriram seus direitos de transferência
para a inatividade a partir da MPv 2.215-10, de 2001, que são os militares que estão em verdadeira desvantagem remuneratória. Os militares que garantiram o direito antes da referida
Medida Provisória já possuem vantagem remuneratória garantida pelo dispositivo conhecido
como “posto acima”. Tal contingência, no entanto, não deve ser de forma alguma interpretada como falta de mérito por parte desses militares, mas somente medida de contenção de
gasto, uma vez que a vantagem remuneratória que eles já possuem suplanta a vantagem a
ser proporcionada por essa proposta.
Em nome da justiça, do reconhecimento da meritocracia e do pleno respeito ao
princípio da igualdade, solicita-se que a presente proposta seja apoiada, aceita e implementada.
Em anexo, o cálculo do impacto financeiro.
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ANEXO – RELATÓRIO DE IMPACTO FINANCEIRO
O presente relatório foi elaborado com base nas informações obtidas nos seguintes documentos disponibilizados publicamente pelas três Forças Armadas e pela Presidência da República:
1. ANEXO I – QUANTITATIVO FÍSICO DE PESSOAL – TABELA 3 – MILITARES.
Exército Brasileiro, Brasília, dezembro de 2019. Disponível em: <http://www.eb.mil.br/web/sobre/servidores>. Acesso em: 15/06/2020.
2. ANEXO II – REMUNERAÇÃO/SUBSÍDIO DE CARGO EFETIVO/POSTO/GRADUAÇÃO – TABELA 3 – MILITARES. Exército Brasileiro, Brasília, dezembro de 2019.
Disponível em: <http://www.eb.mil.br/web/sobre/servidores>. Acesso em: 15/06/2020.
3. ANEXO I – QUANTITATIVO FÍSICO DE PESSOAL – TABELA 3 – MILITARES. Força Aérea Brasileira, Rio de Janeiro, agosto de 2019. Disponível em: <http://www.fab.mil.br/servidores>. Acesso em: 15/06/2020.
4. ANEXO II – REMUNERAÇÃO/SUBSÍDIO DE CARGO EFETIVO/POSTO/GRADUAÇÃO – TABELA 3 – MILITARES. Força Aérea Brasileira, Rio de Janeiro, agosto de
2019. Disponível em: <http://www.fab.mil.br/servidores>. Acesso em: 15/06/2020.
5. ANEXO I – QUANTITATIVO FÍSICO DE PESSOAL – TABELA 3 – MILITARES. Marinha do Brasil, Rio de Janeiro, dezembro de 2019. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/servidores>. Acesso em: 15/06/2020.
6. ANEXO II – REMUNERAÇÃO/SUBSÍDIO DE CARGO EFETIVO/POSTO/GRADUAÇÃO – TABELA 3 – MILITARES. Marinha do Brasil, Rio de Janeiro, dezembro de
2019. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/servidores>. Acesso em:
15/06/2020.
7. DECRETO Nº 9.632, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018. Presidência da República,
26 de dezembro de 2018. Disponível em: <http://www.in.gov.br/web/dou/-/decreto-n9-632-de-26-de-dezembro-de-2018-56969968>. Acesso em: 15/06/2020.
8. DECRETO Nº 9.633, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018. Presidência da República,
Brasília, 26 de dezembro de 2018. Disponível em: <http://www.in.gov.br/web/dou/-/
decreto-n-9-633-de-26-de-dezembro-de-2018-56969990>. Acesso em: 15/06/2020.
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9. DECRETO Nº 9.634, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018. Presidência da República,
Brasília, 26 de dezembro de 2018. Disponível em: <http://www.in.gov.br/web/dou/-/
decreto-n-9-634-de-26-de-dezembro-de-2018-56970080>. Acesso em: 15/06/2020.
10. PORTARIA Nº 483/GC1, DE 29 DE MARÇO DE 2019. Força Aérea Brasileira, Rio
de Janeiro, 29 de março de 2019. Disponível em: <http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/69440324/do1-2019-04-01-portaria-n-483gc1-de-29-de-marco-de-2019-69440272>. Acesso em: 15/06/2020.
Os efetivos de veteranos foram obtidos nas referências 1, 3 e 5. É importante
salientar que tais efetivos provavelmente são maiores do que os que serão abrangidos pela
presente proposta, pois os documentos simplesmente informam os quantitativos de pessoal
por postos ou graduações, e não é possível determinar quantos se encaixam no período
abrangido conforma a proposta.
Do efetivo de cada posto ou graduação, é necessário destacar aqueles que se
encaixam nos dispositivos da proposta, ou seja, quantos possuem determinado percentual
do adicional de habilitação que é contemplado em cada dispositivo da proposta. Isso foi possível através da análise matemática dos valores contidos nas referências 2, 4 e 6, que trazem o valor médio recebido em cada um dos adicionais e gratificações. Por exemplo, se uma
determinada graduação recebe de adicional de habilitação em valor que corresponde a 15%
do soldo, é possível determinar matematicamente que 25% do efetivo daquela graduação
recebe o nível de formação (12%), e 75%, o nível de especialização (16%).
Em alguns casos, notadamente envolvendo oficiais dos diversos quadros auxiliares e também dos quadros de taifeiros e especial da Aeronáutica, foi necessário usar ou tros métodos para estimar um percentual que os diferenciasse de outros militares, pertencentes a outros quadros e carreiras. Para tanto, foram usadas as proporções matematicamente estabelecidas conforme as informações das referências 7, 8, 9 e 10.
É importante salientar que, mesmo sendo referentes a militares da ativa, tais
proporções são perfeitamente aplicáveis aos veteranos, uma vez que a passagem para a
inatividade ocorre em proporção semelhante nos diversos quadros e carreiras. Ainda assim,
admite-se considerar uma margem de erro na faixa de ± 5%. Além disso, com o objetivo de
diminuir a possibilidade de gerar resultados muito abaixo da realidade, algumas das proporções foram utilizadas acima do que as informações de algumas referências revelaram, pelo
que se deve considerar o resultado superdimensionado.
Também é importante observar que o aumento da receita bruta acarretará em
um aumento proporcional da arrecadação através das contribuições para a pensão militar e
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para o AMHC (FUSMA, FUSEX e FUNSA), além do imposto de renda. Este relatório demonstra as arrecadações principais (alíquota geral da pensão militar e titular do AMHC).
Destaca-se que muitos desses casos também fazem a contribuição extraordinária para a
pensão militar ou possuem dependentes, de forma que o desconto será bem maior que o
calculado. Não foi feito o cálculo do imposto de renda por requerer o cálculo de toda a remuneração, o que foge ao objetivo do relatório. Por esses motivos, deve-se considerar o resultado dos descontos subdimensionado.
O impacto financeiro bruto total no período de 1º de julho de 2023 a 31 de de zembro de 2026 será no máximo de R$ 5,923 bilhões, com descontos de pelo menos R$
737 milhões, resultando em um impacto líquido de R$ 5,186 bilhões (sem considerar o desconto do IRRF). A proposta abrange 67.853 casos, assim distribuídos conforme postos e
graduações
• Capitães-Tenentes e Capitães: 1.955
•

Primeiros-Tenentes: 1.321

•

Segundos-Tenentes: 5.011

•

Suboficiais e Subtenentes: 29.340

•

Primeiros-Sargentos: 5.300

•

Segundos-Sargentos: 4.424

•

Terceiros-Sargentos: 17.576

•

Cabos: 2.926
IMPACTO FINANCEIRO (RECEITA BRUTA) – valores superdimensionados

Situação conforme §
8º proposto para o
art. 3º
I

2023
R$ 484.333.028,48

2024
R$ 899.475.624,32

2025
R$ 899.475.624,32

II

R$ 42.621.191,20

R$ 79.153.640,80

R$ 79.153.640,80

III

R$ 167.739.032,79

R$ 311.515.346,61

R$ 311.515.346,61

IV

R$ 8.070.932,10

R$ 14.988.873,90

R$ 14.988.873,90

Totais

2026

Totais

R$ 899.475.624,32 R$ 4.082.235.525,76
R$ 79.153.640,80

R$ 359.235.754,40

R$ 311.515.346,61 R$ 1.413.800.419,23
R$ 14.988.873,90

R$ 68.026.427,70

R$ 702.764.184,57 R$ 1.305.133.485,63 R$ 1.305.133.485,63 R$ 1.305.133.485,63 R$ 5.923.298.127,09

ARRECADAÇÃO ADICIONAL MÍNIMA (contribuição para pensão militar, somente alíquota geral, e AMHC, somente titular)
Situação conforme §
8º proposto para o
2023
2024
2025
2026
Totais
art. 3º
I
R$ 59.335.651,67
R$ 110.194.781,73
R$ 110.194.781,73
R$ 110.194.781,73
R$ 500.114.778,59
II

R$ 5.378.613,11

R$ 9.988.852,93

R$ 9.988.852,93

R$ 9.988.852,93

R$ 45.334.024,83

III

R$ 21.638.308,57

R$ 40.185.430,26

R$ 40.185.430,26

R$ 40.185.430,26

R$ 182.380.029,61

IV
Totais

R$ 1.089.323,42

R$ 2.023.029,23

R$ 2.023.029,23

R$ 2.023.029,23

R$ 9.181.440,34

R$ 87.441.896,77

R$ 162.392.094,15

R$ 162.392.094,15

R$ 162.392.094,15

R$ 737.010.273,37
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IMPACTO FINANCEIRO (RECEITA BRUTA menos a ARRECADAÇÃO ADICIONAL)
Situação conforme §
8º proposto para o
art. 3º
Inciso I

R$ 424.997.376,81

R$ 789.280.842,59

R$ 789.280.842,59

Inciso II

R$ 37.242.578,09

R$ 69.164.787,87

R$ 69.164.787,87

Inciso III

R$ 146.100.724,22

R$ 271.329.916,35

R$ 271.329.916,35

Inciso IV

R$ 6.981.608,68

R$ 12.965.844,67

R$ 12.965.844,67

Totais

2023

2024

2025

2026

Totais

R$ 789.280.842,59 R$ 3.582.120.747,17
R$ 69.164.787,87

R$ 313.901.729,57

R$ 271.329.916,35 R$ 1.231.420.389,62
R$ 12.965.844,67

R$ 58.844.987,36

R$ 615.322.287,80 R$ 1.142.741.391,48 R$ 1.142.741.391,48 R$ 1.142.741.391,48 R$ 5.186.287.853,72
Legenda: situação conforme § 8º proposto para o art. 3º

Inciso I

Altos estudos categoria 1: 37.599 casos, abrangendo oficiais dos quadros auxiliares, suboficiais e subtenentes

Inciso II

Altos estudos categoria 2: 4.800 casos, abrangendo suboficiais, subtenentes e primeiros-sargentos

Inciso III

Aperfeiçoamento: 22.528 casos, abrangendo suboficiais, subtenentes e sargentos

Inciso IV

Especialização: 2.926 casos, abrangendo cabos

