
 

 

Almirante de Esquadra Júlio de Sá Bierrenbach 

 

(Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha) 

Nasceu em 8 de janeiro de 1919 na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo. Ingressou 

na Escola Naval em 16 de março de 1935, sendo declarado Guarda-Marinha em 1940. Foi 

nomeado Segundo-Tenente em 1942 quando foi designado para servir no Encouraçado São 

Paulo e, logo após, se apresentou na Corveta Jaceguai, navio que participou efetivamente da 

Segunda Guerra Mundial, sendo escolhido como navio Capitânia da Força Naval do Sul.  

No período de setembro de 1943 a dezembro de 1944 realizou comissões de escolta de 

comboios de navios mercantes brasileiros e estrangeiros em operações de guerra. Enquanto 

esteve embarcado na Corveta Jaceguai foi promovido a Primeiro-Tenente e especializou-se 

em tática antissubmarina.  

Em 1945, foi promovido a Capitão-Tenente, sendo designado imediato do Caça-

Submarino Guaporé. No ano seguinte, ao deixar esta função, foi nomeado Diretor da Escola 



 

Técnico-Profissional do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. No ano de 1947, assumiu a 

função de Ajudante de Ordens do Diretor da Escola Naval e no ano seguinte foi realizar o 

curso de Hidrografia e Navegação na Escola de Aperfeiçoamento e Especialização de 

Oficiais.  

Em 1949 foi nomeado comandante da Corveta Caravelas, a qual, juntamente com a 

Corveta Camocim, passou da situação de reserva para o serviço ativo, ficando subordinadas à 

Diretoria de Hidrografia e Navegação, a fim de serem utilizadas em serviços hidrográficos e 

de sinalização náutica ao longo da costa brasileira. Em 1951, foi designado para servir no 

Navio-Tanque Ilha Grande, onde assumiu a função de Encarregado de Navegação. 

Promovido a Capitão de Corveta, em 1952, foi enviado para servir no Navio-Escola Duque de 

Caxias como Encarregado da Turma de Guardas-Marinha. 

Em 1953, assumiu o comando do Navio Hidrográfico Rio Branco, onde permaneceu 

até ser designado para a Escola Naval em 1955, onde assumiu a instrutoria de navegação 

astronômica. Ao deixar a Escola Naval foi nomeado Capitão dos Portos do Rio Paraná, onde 

permaneceu até ser chamado para realizar o Curso de Comando e Estado-Maior na Escola de 

Guerra Naval. 

Promovido a Capitão de Fragata em 1958, tornou-se instrutor na Escola de Guerra 

Naval e, dois anos depois, foi designado para servir no Estado-Maior da Armada. Em 1961, 

assumiu o comando do Navio Hidrográfico Sirius, e ao passar o comando, embarcou na 

Diretoria de Pessoal da Marinha, onde foi promovido a Capitão de Mar e Guerra em 1964, 

sendo chamado para realizar o Curso Superior na Escola Superior de Guerra. 

Ao desembarcar da Escola Superior de Guerra em 1964, foi nomeado Capitão dos 

Portos de São Paulo e, no ano seguinte, foi enviado para a Comissão Naval Brasileira em 

Washington, onde assumiu a presidência. Retornou ao Brasil em 1967 sendo designado para 

servir na Esquadra e no ano seguinte assumiu o comando do Cruzador Tamandaré.  

Promovido a Contra-Almirante em 1969, assumiu a Diretoria de Hidrografia e 

Navegação. Em 1970 tornou-se diretor da Escola Naval, concomitantemente com as funções 

de comandante do Centro de Esportes da Marinha.  



 

Em 1971, foi nomeado diretor do Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, e no ano 

seguinte assumiu a diretoria da Escola de Guerra Naval. Promovido a Vice-Almirante em 31 

de março de 1973, foi nomeado Diretor do Pessoal Militar da Marinha, onde permaneceu até 

assumir o Comando do Primeiro Distrito Naval em 1974.  

Promovido a Almirante de Esquadra foi designado Secretário-Geral da Marinha, onde 

permaneceu até ser transferido para a Reserva Remunerada em 28 de junho de 1977, quando 

foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Militar, ficando por dez anos no cargo, onde 

chegou a assumir a presidência em algumas ocasiões. Foi autor de obras como: Rio Centro: 

quais os responsáveis pela impunidade? e 1954-1964: uma década política.  

Faleceu em 11 de junho de 2015 aos 96 anos de idade. 

 

 


