
 

Vice-Almirante Pedro Max Fernando de Frontin 

 

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

Nasceu em Petrópolis no dia 8 de fevereiro de 1867. Ingressou na Escola Naval em 

1882, sendo declarado guarda-marinha em 1884. Foi nomeado segundo-tenente em 1886 e 

embarcou no Navio-Escola Benjamin Constant. Promovido a primeiro-tenente em 1890, 

embarcou no Vapor Madeira. 

Como capitão-tenente, em 1902, assumiu seu primeiro comando, a bordo do Vapor 

Audaz. Neste posto, comandou, ainda, a Torpedeira Pedro Afonso, sendo, posteriormente, 

designado imediato do Encouraçado Deodoro, em 1904, quando participou da mobilização de 



 

forças em resposta ao levante da Escola Militar e, em seguida, na repressão à Revolta da 

Vacina. 

Nomeado comandante da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Rio Grande do Sul em 

1905, permaneceu no cargo até o ano seguinte, quando regressou à capital federal e assumiu a 

diretoria da Escola de Timoneiros e o comando do Navio-Escola Primeiro de Março. Foi 

promovido a capitão de corveta em 1906 e, no ano seguinte, nomeado chefe de gabinete do 

Ministro da Marinha, Almirante Alexandrino Faria de Alencar. 

Em janeiro de 1908, partiu para Glasgow, na Escócia, com a missão de trazer para o 

Brasil o Contratorpedeiro Piauí, do qual foi nomeado seu primeiro comandante. Retornou ao 

Rio de Janeiro em 1909, e em agosto do mesmo ano tornou a ser designado para a chefia de 

gabinete do ministro da Marinha. Em 1910 foi promovido a capitão de fragata, quando deixou 

o Ministério para assumir o comando do Cruzador Rio Grande do Sul. 

Durante a Revolta dos Marinheiros, em 1910, estava sob seu comando o Rio Grande do 

Sul. Foi promovido a capitão de mar e guerra em 1912, deixando o comando do Rio Grande 

do Sul e assumindo a chefia da Primeira Seção do Estado-Maior da Armada (EMA), onde 

permaneceu até 1913, quando foi designado para comandar o Encouraçado São Paulo. 

Foi promovido a contra-almirante e nomeado comandante do Corpo de Marinheiros 

Nacionais. Ao deixar este cargo, assumiu o comando da Segunda Divisão Naval, composta 

pelos cruzadores Barroso, Rio Grande do Sul e Bahia. 

Em 1917, a Segunda Divisão Naval foi extinta, e Frontin foi designado comandante da 

Divisão Naval do Sul. Em outubro do mesmo ano, após o Brasil ter declarado guerra ao 

Império alemão, foi escolhido para comandar a Divisão Naval em Operações de Guerra 

(DNOG). Nomeado em janeiro de 1918, assumiu o comando da DNOG em fevereiro. Faziam 

parte desta força os cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul, os contratorpedeiros Piauí, Rio 

Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina, o Cruzador-Auxiliar Belmonte e o Rebocador 

Laurindo Pitta. 

As primeiras unidades da DNOG começaram a deixar o porto do Rio em maio de 1918, 

com destino a Freetown (Serra Leoa). Em Dacar, no Senegal, os navios foram assolados por 

uma forte epidemia de gripe espanhola. Foi necessário enviar reforços do Rio de Janeiro para 



 

recompor a tripulação. A DNOG, agregada à capitânia das Forças Navais inglesas do litoral 

ocidental da África, tinha como missão proteger a linha de embarcações que circulavam na 

área. Com a decretação do Armistício em novembro de 1918, a DNOG retornou ao Brasil, 

onde chegou em junho de 1919, sendo dissolvida. Em julho, Frontin foi nomeado diretor da 

Escola Naval de Guerra, onde permaneceu até janeiro de 1920, quando foi escolhido para o 

posto de chefe do Estado-Maior da Armada. 

Promovido a vice-almirante em maio de 1920, foi exonerado da chefia do EMA em 

1922. Em seguida, ocupou o cargo de diretor-geral do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

Em 1926, foi nomeado ministro do Superior Tribunal Militar (STM), deixando o serviço 

ativo. Eleito vice-presidente do STM em 1931 e reeleito em 1932, ascendeu à presidência do 

tribunal em julho de 1934, com a ida para a reserva do Marechal José Caetano de Faria, e 

veio a ser reeleito em 1936. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 6 de abril de 1939. 


