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SENTENÇA TIPO A  

 

 

Relatório dispensado (art. 38, Lei nº 9.099/1995).  

A parte autora requer que a parte ré seja condenada a implantar, 

imediatamente, a diferença de percentual nos seus vencimentos entre o percentual do 

Curso de Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais - CHQAO, equivalente a 30% do 

soldo, em lugar do atual percentual do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos - CAS, 

que é equivalente a 20%, sob o argumento de que foi promovido ao oficialato em data 

anterior à norma que tornou o CHQAO um requisito para o cargo, não tendo sequer sido 

oportunizado a fazê-lo. 

Quanto à prescrição, acolho parcialmente a prejudicial para declarar 

prescritas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação.  

No mérito, a controvérsia resume-se em saber se é possível equiparar o 

Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, concluído em 19/08/1994, com o Curso de 

Habilitação ao Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO).  

De acordo com a MP nº 2.215-10/01, o Curso de Aperfeiçoamento de 

Sargentos (CAS) realizado pelo autor lhe garante a percepção de um adicional de 

habilitação de 20% referente aos cursos de "aperfeiçoamento". Caso tenha êxito na 

pretendida declaração de equivalência entre o CAS e o atual Curso de Habilitação ao 

Quadro Auxiliar de Oficiais (CHQAO), passará a receber um adicional de habilitação 

atualmente em 30% referente aos cursos de "altos estudos - categoria I".  
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Os principais fundamentos da inicial são: a) que o CAS, cursado pela parte 

autora, seria equiparado ao atual CHQAO; b) que não pode cursar o CHQAO pelo fato 

do Exército não ter disponibilizado vaga.  

Com efeito, não incumbe ao Poder Judiciário a revisão dos atos 

administrativos que, em tese, não equiparam tais cursos, pois a discricionariedade 

técnica própria da Administração Militar quanto à matéria deve ser respeitada, bem 

como a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. 

Contudo, a situação em análise deve ser vislumbrada no aspecto pessoal, 

quanto aos requisitos de sua promoção no âmbito de sua carreira antes da oferta do 

CHQAO.  

O Quadro Auxiliar de Oficiais (QAO) foi criado pelo Decreto nº 84.333, de 

20 de dezembro de 1979, e o Decreto 90.116/84 dispôs sobre o CHQAO. No entanto, 

por falta de regulamentação interna foi permitido que progredisse ao posto de oficial 

apenas com o CAS.  

O CHQAO foi implementado no domínio do Exército pela Portaria nº 

070EME, de 21 de maio de 2012, que determinou ser pré-requisito para o ingresso ao 

oficialato, através do QAO, a partir do ano de 2017, a conclusão com aproveitamento do 

CHQAO.  

Da análise dos autos, observa-se que o autor alcançou o oficialato antes da 

implantação efetiva do CHQAO e da previsão deste como pré-requisito para a 

promoção de praças para oficiais do QAO.  

Por conseguinte, não seria razoável exigir-lhe a conclusão do CHQAO, uma 

vez que este conseguiu sua patente como oficial antes da necessidade de realização 

deste curso. Por esta mesma razão, o curso que (CAS) surtiu o efeito jurídico de 

promoção ao oficialato do mesmo modo que o atualmente exigido CHQAO, sendo 

necessário que tenha os mesmos reflexos financeiros que este no adicional de 

habilitação.  

Assim, a procedência do pedido é medida que se impõe.  

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado 

na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a União: 

a) a implantar no soldo do autor o adicional equivalente ao percentual do 

CHQAO, de 30% (trinta por cento), em lugar do percentual do CAS, de 20% (vinte por 

cento), no prazo de trinta dias, a contar da ciência da sentença; 
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b) a pagar os valores decorrentes das diferenças da revisão acima 

determinada, respeitada a prescrição quinquenal e o limite de alçada, ficando a ré 

autorizada a ré a descontar as parcelas já pagas a título do CAS ou do item a na via 

administrativa.  

Os valores referentes às parcelas retroativas deverão ser acrescidos de 

correção monetária pelo IPCA-E, desde que o momento em que cada parcela se tornou 

devida, e juros de mora pelo mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança, 

conforme art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a 

partir da citação.  

Considerando a natureza alimentar das verbas em questão, bem como que o 

direito à subsistência constitui consectário inafastável do direito fundamental à vida (art. 

5º, CF/88), defiro o pedido de tutela de urgência, com fundamento nos arts. 4º da Lei 

10.259/01 e 300 do CPC, para determinar à parte ré o cumprimento da obrigação 

determinada no item a, no prazo de trinta dias da ciência da sentença, sob pena de 

multa diária em valor a ser oportunamente arbitrado, sem prejuízo das sanções criminais 

e civis por improbidade administrativa. 

Indefiro os benefícios da gratuidade da justiça, uma vez que os rendimentos 

da parte autora demonstrados nos autos superam o limite de isenção do imposto de 

renda. 

Sem custas processuais e honorários advocatícios, por força do disposto no 

art. 55 da lei nº 9.099/1995.  

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Goiânia, 21 de maio de 2020. 

 

 

 
 

 

MARCOS SILVA ROSA 

Juiz Federal 
 

 

 


