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INTRODUÇÃO 

1 - PROPÓSITO 

Esta publicação tem o propósito de dar conhecimento ao público interno do entendimento 

da Alta Administração Naval sobre as questões mais relevantes de interesse da Marinha do 

Brasil (MB) e orientar os titulares de Organizações Militares quanto ao posicionamento a ser 

adotado perante o público externo. 

2 - DESCRIÇÃO 

 Esta publicação aborda quatorze temas independente entre si, incluindo assuntos 

específicos do Poder Naval; da remuneração e do Sistema de Proteção Social dos militares; e 

outros relacionados às atribuições de competência da Autoridade Marítima (AM). 

3 - PRINCIPAIS MODIFICAÇÕES 

 Esta publicação é a segunda revisão do EMA-322 - O Posicionamento da Marinha do 

Brasil nos Principais Assuntos de Interesse Naval. Dentre as alterações implementadas, 

destacam-se: 

a) a adoção de conteúdo que permita a classificação ostensiva e abordagem de questões 

não doutrinárias; 

b) a renomeação do título da publicação com a retirada dos termos qualitativos “Políticas” 

e “Doutrinárias” que tendem a restringir a ideia maior por trás do propósito, qual seja, agilizar 

a uniformização do discurso da Marinha frente ao público externo sobre questões julgadas de 

interesse pela Alta Administração Naval; interesses esses que, não necessariamente, terão 

cunho político ou doutrinário; 

c) o ajuste do propósito. A capilaridade que uma instituição como a Marinha apresenta em 

um país de dimensões como no caso do Brasil, associada às características de uma sociedade 

que utiliza redes sociais e mídias diversas para se comunicar, fazem com que as respostas aos 

questionamentos sobre a Força ocorram não somente via Comandantes e Diretores de OM, 

mas também, por meio dos círculos sociais aos quais pertencem os integrantes da Marinha. 

Dessa forma, entende-se que o propósito sugerido tenda a potencializar a ideia do propósito 

original; e 

d) alteração dos temas dos capítulos. Dos temas que constavam da primeira revisão, alguns 

foram excluídos, outros atualizados e novos temas foram inseridos devido à evolução das 

conjunturas nacional e internacional.  
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4 - CLASSIFICAÇÃO 

 Esta publicação é classificada como: PMB, não controlada, ostensiva, básica e norma. 

5 - SUBSTITUIÇÃO 

 Esta publicação substitui o EMA-322 - A Posição da Marinha nas Principais Questões 

Políticas e Doutrinárias de Interesse Naval (RES), 1ª Revisão, aprovada em 26 de setembro de 

2006. 
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CAPÍTULO 1 

A AMAZÔNIA AZUL E SUA IMPORTÂNCIA PARA O BRASIL 

 

1.1 - INTRODUÇÃO 

 A destinação constitucional da Marinha do Brasil (MB) é a de contribuir para a defesa 

da Pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem. Leis Complementares definiram as atribuições subsidiárias para a MB. Nesse sentido, 

a segurança e a defesa da Amazônia Azul estão inseridas no contexto da destinação 

constitucional e das atribuições subsidiárias. 

Já a Política Nacional de Defesa (PND) destaca o Atlântico Sul, a Amazônia brasileira e 

as áreas onde se concentram os poderes político e econômico e a maior parte da população 

brasileira como áreas prioritárias para a Defesa. Ressalta que a Amazônia Azul, com cerca de 

4,5 milhões de km2, é motivo de preocupação em função das riquezas nela existentes, 

demandando um grande esforço de monitoramento para viabilização das ações de segurança e 

defesa.  

A Amazônia Azul deve ser observada sob a ótica de quatro vertentes: a econômica, 

sobre a exploração e aproveitamento sustentável dos recursos vivos e não-vivos; a ambiental, 

que remete ao uso racional do mar e à preservação do meio ambiente; a científica, que trata 

sobre o conhecimento; e a da soberania, na esfera da segurança e defesa.   

Na vertente econômica, as bacias sedimentares marginais, como as Bacias de Campos e 

de Santos, dentre outras, concentram-se em grandes áreas marítimas, podendo ultrapassar a 

Zona Econômica Exclusiva (ZEE) nos locais onde ocorre a extensão da Plataforma 

Continental (PC) brasileira (limitada a 350 MN contadas a partir das linhas de base usadas 

para medir o mar territorial ou 100 MN da isóbata de 2.500 m).  

As províncias petrolíferas do Brasil são responsáveis por mais de 82% da produção 

nacional de petróleo, sendo que 93% das reservas totais de petróleo e 75% das reservas totais 

de gás natural estão localizadas no mar. As reservas totais do Pré-sal estão estimadas em 35 

bilhões de barris, potencial que acarretará uma considerável mudança da posição ocupada 

pelo País na economia mundial.  

Outras questões de ordem econômica estão diretamente relacionadas com a Amazônia 

Azul, destacando-se a pesca e os recursos minerais recentemente descobertos, como as 

reservas marinhas de carvão, ouro, diamante e de sulfetos polimetálicos. 

Em termos de macrovalores, aproximadamente oitenta por cento da população e 93% da 
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produção industrial concentram-se a menos de 200 km do litoral; e pelas Linhas de 

Comunicação Marítimas (LCM) brasileiras circulam cerca de 95%  do comércio exterior.  

Estes e outros fatores atinentes às demais vertentes, revelam a importância da soberania 

no Mar Territorial (MT) e o exercício dos direitos de soberania e de jurisdição nas demais 

áreas marítimas da Amazônia Azul, no que diz respeito à segurança e à defesa desse imenso 

patrimônio brasileiro no mar. 

1.2 - DESENVOLVIMENTO 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) estabeleceu que as capacidades para controlar 

áreas marítimas, negar o uso do mar e projetar o Poder Naval terão por foco: incrementar a 

segurança e a habilitação para defender as plataformas petrolíferas, as instalações navais e 

portuárias, os arquipélagos e ilhas oceânicas nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB);  

responder prontamente qualquer ameaça, por Estado ou por forças não-convencionais ou 

criminosas, às vias marítimas de comércio; e a participação crescente em missões de paz. 

Especifica, ainda, as áreas estratégicas marítimas que continuarão a merecer atenção especial, 

do ponto de vista da necessidade de controlar o acesso marítimo ao Brasil: a faixa que vai de 

Santos a Vitória; e a área em torno da foz do rio Amazonas. Dessa forma, a Marinha dará 

continuidade ao trabalho de instalação de sua nova Base de Submarinos e aos estudos para 

estabelecer, nas proximidades da foz do rio Amazonas, um complexo naval de uso múltiplo. 

A Marinha age de acordo com os preceitos constitucionais e em consonância com os 

interesses nacionais. Nesse sentido, a MB prepara e emprega o Poder Naval, a fim de 

contribuir para a defesa da Pátria; para a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa 

de qualquer destes, da lei e da ordem; para o cumprimento das atribuições subsidiárias 

previstas em Lei; e para o apoio à Política Externa. 

1.2.1 - A MB na defesa da Amazônia Azul 

A defesa, como aqui entendida, compreende as ações conduzidas contra a agressão 

armada perpetrada por outro Estado contra o País. 

No cumprimento de sua Missão, a MB contribui com a estratégia da dissuasão desde o 

tempo de paz, pelo permanente aprestamento do Poder Naval, de modo a desencorajar 

qualquer agressão militar por Estado ou por forças não convencionais ou criminosas.      

Em termos de preparo e emprego para a Defesa, destaca-se que a MB orienta-se para a 

condução de variadas operações e ações de guerra naval, de modo a respaldar as ações 

políticas, pela antevisão de possível atuação em situação ou área de interesse estratégico para 

a defesa nacional. Assim, concentra relevantes esforços para o monitoramento contínuo e para 
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a segurança e defesa da Amazônia Azul, considerando a possibilidade de conflitos armados 

no Atlântico Sul. De forma complementar, são desenvolvidas atividades hidroceanográficas 

para o conhecimento de fatores ambientais que afetem as operações para as quais o Poder 

Naval esteja capacitado. 

1.2.2 - A MB na segurança marítima da Amazônia Azul 

A segurança marítima, como aqui entendida, é o sentimento de garantia necessária e 

indispensável a uma sociedade e a cada um dos seus integrantes, contra ameaças de qualquer 

natureza em períodos de normalidade. 

A Segurança Marítima está presente desde o tempo de paz e está relacionada às 

atribuições subsidiárias da MB. Neste contexto, a partir de 2001, surgiu o conceito de “novas 

ameaças”, grande preocupação da comunidade internacional, que engloba o combate ao 

terrorismo, ao narcotráfico, ao tráfico ilícito de armas, ao contrabando e descaminho e ao 

tráfico de pessoas e à antiga pirataria. Para que os países tenham capacidade de combater as 

“novas ameaças” e a pirataria, necessitam se estruturar de maneira adequada, com um sistema 

de gerenciamento e monitoramento reforçado por parcerias, compartilhamento de 

informações e cooperação com outras instituições e Marinhas.  

No Brasil, a Autoridade Marítima (AM) é exercida pelo Comandante da Marinha, 

assim designado pela Lei Complementar nº 97/1999 para o trato dos assuntos afetos às 

atribuições subsidiárias particulares da MB: 

a) orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que 

interessa à defesa nacional; 

b) prover a segurança da navegação aquaviária; 

c) contribuir para a formulação de políticas nacionais que digam respeito ao mar; 

d) implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos no mar e águas 

interiores; e 

e) cooperar com os órgãos federais na repressão aos delitos de repercussão nacional e 

internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas portuárias, na forma de apoio 

logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução.  

1.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

 As riquezas existentes na Amazônia Azul conferem a essa imensa área marítima uma 

importância inegável, exigindo do País, em especial da MB, esforços no sentido de fiscalizar 

as atividades ali desenvolvidas, bem como os de coibir a prática de ilícitos nela cometidos. 

A estratégia da dissuasão é a prioritária em tempo de paz, exigindo, no entanto, um 
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Poder Naval adequadamente aparelhado. A manutenção de meios militares do País aptos ao 

emprego imediato e eficiente, e a capacidade de desdobrá-los com rapidez, contribuem para 

inibir as ações de potenciais agressores. Esta é a melhor forma de evitar os conflitos armados.  

Na Amazônia Azul, os limites das AJB são linhas imaginárias sobre o mar e só 

representadas nas cartas de navegação. Elas inexistem fisicamente. Nessas áreas, por elas 

limitadas, a soberania, os direitos de soberania e jurisdição só serão respeitados pela presença 

de navios para fiscalizá-las. Simplificando um assunto complexo, entende-se por: 

a) soberania - o poder do Estado para legislar, dentro de seu território, sobre qualquer 

tema de sua vontade; 

b) direitos de soberania - poder do Estado para legislar sobre temas especificados em 

norma internacional, em relação às áreas fora de seu território; e 

c) jurisdição - poder do Estado para exigir, fora do seu território, o cumprimento do que 

é disposto em norma internacional.  

  Releva ainda destacar a necessidade de conhecimento do ambiente em que o Poder 

Naval será empregado. Entender, e poder prever cientificamente, o comportamento das 

variáveis ambientais existentes no Teatro de Operações, ampliam a eficiência das ações de 

meios e Forças Navais. Nesse diapasão, as pesquisas e levantamentos conduzidos pela MB 

nas AJB adquirem relevância significativa, contribuindo para a mencionada dissuasão. 

Desta forma, para que a MB cumpra todas as suas atribuições ligadas às atividades de 

defesa e de segurança marítima da Amazônia Azul, serão necessários permanentes esforços 

visando à manutenção do aprestamento do seu Poder Naval, assim como do monitoramento 

contínuo dessa imensa área repleta de riquezas e fundamental para o desenvolvimento 

nacional. 
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CAPÍTULO 2 

A IMPORTÂNCIA DA MARINHA E DO PODER MARÍTIMO PARA O PAÍS 

 

2.1 - INTRODUÇÃO 

 O Poder Marítimo é a resultante da integração dos recursos de que dispõe o País para a 

utilização de suas águas jurisdicionais, quer como instrumento de ação política e militar, quer 

como fator de desenvolvimento econômico e social. São elementos constitutivos do Poder 

Marítimo, dentre outros: o Poder Naval; a Marinha Mercante, serviços e organizações 

relacionadas com os transportes aquaviários; a infraestrutura hidroviária, como os portos, 

terminais e eclusas; as indústrias naval, bélica de aprestamento naval e de pesca; organizações 

de ensino e de pesquisa; e o pessoal que desempenha as atividades no mar e nas águas 

interiores.  

 A Política Marítima Nacional (PMN), aprovada pelo Decreto nº 1.265/1994, orienta o 

desenvolvimento das atividades marítimas do País, de forma integrada e harmônica, visando à 

utilização efetiva, racional e plena do mar e das hidrovias interiores brasileiras, de acordo com 

os interesses nacionais. O documento converge as Políticas Nacionais de Desenvolvimento e 

de Defesa e é condizente com os atos internacionais reconhecidos pelo Brasil. Estabelece, 

ainda, que os órgãos da Administração Federal contribuam dentro de suas respectivas áreas de 

competência para alcançar os objetivos estabelecidos na PMN. A análise desses objetivos 

revela que a PMN visa à aplicação otimizada do Poder Marítimo e de seu componente Naval, 

de forma complementar, buscando explorar os pontos em comum, tendo como principal meta 

o desenvolvimento nacional. Para tal, incentiva as atividades marítimas, aperfeiçoamento dos 

recursos humanos, aprimoramento tecnológico, proteção do meio ambiente e projeção 

internacional do País, sendo estas atividades realizadas dentro do escudo da Segurança.  

 A Marinha do Brasil (MB), no cumprimento de suas destinações constitucionais e de 

suas atribuições subsidiárias gerais e particulares, explicitadas na Lei Complementar nº 

97/1999, contribui de diversas formas para a consecução da PMN, de acordo com os 

interesses nacionais. 

 O Poder Naval, constituído pelas unidades navais, aeronavais e de fuzileiros navais, sua 

infraestrutura de material e pessoal da MB, é o componente militar do Poder Marítimo. 

2.2 - DESENVOLVIMENTO  

 O Poder Marítimo é um conceito amplo, depende de muitos atores, governamentais e 

privados, que interagem com as atividades relacionadas ao uso dos mares e oceanos.  
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 O Poder Marítimo Nacional é o conjunto de capacidades nacionais relacionados: ao uso 

dos recursos do mar; à exploração do subsolo marinho; ao uso do mar como via de 

comunicação para o transporte de pessoas e cargas; à garantia da soberania de seu território e 

águas jurisdicionais; e ao uso da infraestrutura portuária, bem como à construção, reparo e 

manutenção de navios.  

 Assim, além da PMN, podemos citar outros documentos que complementam as ações 

para o desenvolvimento do Poder Marítimo, como por exemplo a Política Nacional de Defesa 

(PND), a Política Nacional para os Recursos do Mar (PNRM), a Política Nacional para os 

Assuntos Antárticos (PNAA) e a Lei de Mobilização Nacional. 

 A PND estabelece que a defesa do País é indissociável de seu desenvolvimento, na 

medida em que depende das capacidades instaladas, ao mesmo tempo em que contribui para o 

incremento das potencialidades nacionais e para o aprimoramento de todos os recursos de que 

dispõe o Estado brasileiro.  

 Entre os seus objetivos, a PND destaca a necessidade de promover a autonomia 

produtiva e tecnológica na área de Defesa orientada para a pesquisa e busca de tecnologias 

críticas. O domínio de tecnologias de uso dual é vital para um país que não possui uma 

indústria de defesa com demanda suficiente para viabilizar a sua sobrevivência em tempos de 

crise.  

 A fim de coordenar a consecução da PNRM, PNAA e de outros Programas e Planos 

decorrentes, relacionados ao uso racional das Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB), a MB 

passou a coordenar a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), com 

representantes de quinze Ministérios e Instituições. Dentre as atividades coordenadas, 

destacam-se: o Programa de Mentalidade Marítima (PROMAR); o Plano de Levantamento da 

Plataforma Continental Brasileira (LEPLAC); o Programa Antártico Brasileiro 

(PROANTAR); o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (GERCO) e o Plano Setorial 

para os Recursos do Mar (PSRM).  

 O PSRM incluiu ações importantes nos campos político, econômico, social, ambiental, 

científico e da defesa, dentre elas: o Programa Arquipélago de São Pedro e São Paulo 

(PROARQUIPÉLAGO), para garantir a habitabilidade permanente e a realização de pesquisas 

que visem à exploração, ao aproveitamento, à conservação e à gestão dos recursos naturais lá 

existentes; o Sistema Brasileiro de Observação dos Oceanos e Clima (GOOS/Brasil); o 

Programa de Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Brasileira 

(REMPLAC); o de Avaliação do Potencial Sustentável e Monitoramento dos Recursos Vivos 
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Marinhos (REVIMAR); Aquicultura e Pesca (AQUIPESCA); o Programa de Pesquisas 

Científicas na Ilha da Trindade (PROTRINDADE); e o Programa de Prospecção e Exploração 

de Recursos Minerais da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (PROAREA).  

 A Marinha Mercante é uma importante parcela no Poder Marítimo Nacional. Ela 

abrange os navios que transportam cargas, passageiros, os de apoio marítimo, os estaleiros e, 

principalmente, os homens e mulheres que guarnecem os meios flutuantes.  

 Vale mencionar que a frota brasileira representa um por cento da frota marítima mundial 

por bandeira de registro. Esses dados revelam uma fragilidade do País, por expor o seu tráfego 

marítimo ao domínio por monopólios estrangeiros e a possibilidade das empresas de 

navegação estrangeiras negligenciarem o transporte de produtos nacionais em épocas de 

aquecimento da demanda internacional.  

 Dessa forma, a Mobilização Nacional destaca-se como tarefa de elevada relevância, cuja 

competente administração pode, em situação de crise, assegurar a própria sobrevivência do 

Brasil. O País necessita dispor de uma frota mercante nacional para emprego em situações 

especiais, tais como crises de oferta de transporte marítimo ou de conflitos diplomáticos e/ou 

militares. Nesses casos, a frota possibilitará a garantia de um fluxo mínimo para assegurar o 

funcionamento das atividades essenciais no País. 

 Dentro do escopo da Lei de Mobilização Nacional, alguns aspectos merecem destaque, 

como por exemplo: a segurança energética provida com a contribuição do abastecimento das 

termelétricas e refinarias, das unidades de produção, refino e distribuição do Sistema 

Petrobras; a possibilidade dos aquaviários comporem a reserva naval e dos navios mercantes 

brasileiros serem consignados e empregados no atendimento tanto de ações estratégicas, no 

campo da Defesa Nacional, como para o suprimento da cadeia logística do País.  

 Para contribuir para o soerguimento da Marinha Mercante, a MB participou da 

elaboração da Lei nº 9.432/1997, que dispõe sobre a ordenação do transporte aquaviário, bem 

como instituiu o Registro Especial Brasileiro (REB), visando oferecer às embarcações 

brasileiras incentivos de ordem fiscal, aduaneira, trabalhista, previdenciária e securitária, de 

modo a tornar competitivo o frete dos navios brasileiros no mercado internacional. 

2.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

 A MB considera fundamental o desenvolvimento da Marinha Mercante Nacional. 

 Ressalta-se a importância do incremento do percentual de navios mercantes que 

pertençam às empresas brasileiras de navegação, de modo a assegurar a circulação de cargas 

que atendam aos crescentes interesses nacionais.  
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 O Sistema Nacional de Mobilização deverá planejar as atividades relacionadas à sua 

execução, mantendo o necessário alinhamento com o processo de desenvolvimento nacional. 

 Para a evolução do Poder Marítimo, o poder regulador do governo deve influir para 

favorecer as indústrias relacionadas a esse setor, na criação de infraestrutura física, 

desenvolvimento de força de trabalho qualificada, criação de mercados eficientes e incentivo 

à contínua inovação tecnológica e ao aumento da produtividade, enquanto indispensável 

contribuição para que a Base Industrial de Defesa logre obter autonomia em tecnologias de 

ponta. 

 Especificamente em relação à força de trabalho, a MB deverá estar preparada, por meio 

de seus centros de formação, para o atendimento das variações de demanda de marítimos e 

fluviários que exercem funções a bordo de nossos navios, embarcações e plataformas.  

 Vale mencionar que foram estabelecidos alguns marcos legais e políticas de incentivos 

que protegem a indústria marítima, tais como menores cargas tributárias, opções de 

financiamento e concessão de garantias à indústria. Em paralelo, nos últimos anos foram 

criadas condições favoráveis ao fomento da Construção Naval.  

 Finalmente, a MB busca ampliar o seu Poder Naval, de modo a torná-lo condizente com 

a estatura política e a inserção internacional pretendidas pelo País, de modo a cumprir suas 

destinações constitucionais e atribuições subsidiárias. Desta forma, a MB continuará a 

contribuir para o desenvolvimento do Poder Marítimo por meio de sua componente militar. 
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CAPÍTULO 3 

OS PROJETOS ESTRATÉGICOS DA MARINHA DO BRASIL E SUA 

CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL  
 

 

3.1 - INTRODUÇÃO 

 Quando se trata da defesa do Brasil e do imenso patrimônio da “Amazônia Azul”, é 

importante fazer menção aos dois documentos de mais alto nível relacionados à Defesa 

Nacional: a Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END). 

Esses documentos enfatizam a necessidade de estruturar os meios de defesa em torno de 

capacidades e o imperativo de desenvolvimento das potencialidades industriais do País.  

 A Marinha do Brasil (MB) possui sete projetos estratégicos, essenciais para manter a 

Força adequadamente preparada, equipada e capacitada para o cumprimento de sua missão. 

São eles: Programa Nuclear da Marinha (PNM); Pessoal – Nosso maior Patrimônio; 

Segurança da Navegação; Obtenção da Capacidade Operacional Plena (OCOP); Criação da 2ª 

Esquadra e da 2ª Força de Fuzileiros da Esquadra; Construção do Núcleo do Poder Naval; e o 

Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz). 

 Dentre os projetos estratégicos, a MB definiu como prioritários, no período de 2015 a 

2019: o PNM; a Construção do Núcleo do Poder Naval; a OCOP; e o programa Pessoal – 

Nosso maior Patrimônio. 

3.2 - DESENVOLVIMENTO 

 A disponibilidade e a regularidade orçamentária para o Setor de Defesa condicionarão o 

planejamento, o desenvolvimento e a abrangência dos programas estratégicos da Força, o que 

pode forçar a MB a adequá-los, conforme necessário, de acordo com as circunstâncias.  

3.2.1 - Programa Nuclear da Marinha 

 Desde a década de 1970, a Marinha constatou que, para o cumprimento de sua missão 

constitucional de defesa da Pátria e dos interesses marítimos do País, na vastidão da 

Amazônia Azul, necessitava dispor de um meio capaz de excepcional mobilidade - o 

Submarino Nuclear Brasileiro (SN-BR). Entretanto, por se tratar de tecnologia sensível, não 

repassada pelos países que a detém, o desenvolvimento da tecnologia nuclear, pelo País, 

obrigava a criação de empreendimento estratégico autóctone e independente. Dessa forma, a 

MB deu início ao PNM, de modo a capacitar o País a dominar o ciclo do combustível nuclear 

e a desenvolver uma planta nuclear de geração de energia elétrica, incluindo a construção de 

um reator nuclear, para compor o Sistema de Propulsão do primeiro SN-BR. Os SN-BR 
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contribuirão para a garantia da defesa avançada da fronteira marítima mais distante, 

complementarmente aos submarinos convencionais (S-BR). 

 O PNM, iniciado em 1979, está a cargo do Centro Tecnológico da Marinha em São 

Paulo (CTMSP) e compreende dois grandes subprojetos: 

a) Domínio do ciclo do combustível nuclear; e 

b) Construção do Laboratório de Geração Núcleoelétrica (LABGENE). 

 O domínio da tecnologia de produção do combustível nuclear, pela MB, foi conquistado 

na década de 80, em escala laboratorial. A consolidação do projeto demanda a conclusão da 

Unidade Piloto de Hexafluoreto de Urânio (USEXA) que permitirá a produção integral, no 

Brasil, do combustível nuclear em escala industrial. A evolução do subprojeto, no âmbito do 

PNM, foi decisiva para viabilizar o enriquecimento de urânio, por ultracentrifugação, pelas 

Indústrias Nucleares do Brasil (INB). A produção do combustível nuclear pela INB permite 

ao Brasil dispor de uma alternativa energética para atender ao consumo interno, 

especificamente para emprego nas usinas Angra I e II, bem como para venda no mercado 

internacional, tendo o País firmado o primeiro acordo para a exportação de urânio 

enriquecido, destinado para reator nuclear, para a Argentina, em junho de 2016.  

 O LABGENE tem o propósito de desenvolver a capacidade tecnológica nacional para o 

projeto, a construção, a operação e a manutenção de reator nuclear do tipo “Pressurized Water 

Reactor” (PWR), que será empregado na propulsão do SN-BR. As obras de edificação e 

montagem do LABGENE estão em andamento. Será um conjunto de onze prédios, com 

prontificação prevista para julho de 2021. Com o término das obras civis, ocorrerá a 

montagem eletromecânica de sistemas e equipamentos do reator, que possibilitará o 

comissionamento do laboratório, previsto para dezembro de 2021. 

3.2.2 - Construção do Núcleo do Poder Naval 

 O projeto estratégico de Construção do Núcleo do Poder Naval inclui subprojetos de 

articulação e equipamento, relacionados à obtenção de meios, por aquisição ou construção, 

visando ao aumento da capacidade operacional para o atendimento da missão da MB. Uma 

das características desse projeto é o seu potencial para alavancar o desenvolvimento da 

indústria naval nacional e segmentos correlatos, favorecendo o estabelecimento de “clusters 

navais”, com geração de empregos qualificados, diretos e indiretos.  

Merecem destaque os seguintes subprojetos:  

a) em execução: Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB); 

Construção de Corvetas Classe “TAMANDARÉ” (CCT); e Programa de Obtenção de Navios-

Patrulha (NPa). 
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b)  planejados e não iniciados ou temporariamente interrompidos: Programa de 

Obtenção de Meios de Superfície (PROSUPER); Programa de Obtenção de Navios-

Aeródromo (PRONAE); Programa de Obtenção de Navios-Anfíbios (PRONANF); e 

Programa de Obtenção de Meios Hidroceanográficos (PROHIDRO). 

I) Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) 

 Paralelamente ao desenvolvimento do PNM, o governo brasileiro autorizou a 

MB a iniciar o PROSUB, visando à construção do primeiro submarino de propulsão nuclear 

brasileiro. Esse programa está inserido na parceria estratégica estabelecida entre o Brasil e a 

França, a partir de 2008, quando foram firmados acordos de nível político e 

técnico/comercial, destinados a capacitar a MB em projeto e construção de submarinos 

convencionais e com propulsão nuclear, mediante transferência de tecnologia e capacitação 

do setor industrial brasileiro. Cabe ressaltar que a instalação nuclear do SN-BR será de total e 

exclusiva responsabilidade brasileira, não havendo participação francesa nesse processo.  

  No âmbito do PROSUB, serão construídos quatro S-BR e o primeiro SN-BR. O 

programa inclui, ainda, a construção de uma Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas 

(UFEM), inaugurada em 1º de março de 2013, e de um complexo de Estaleiro e Base Naval 

(EBN). Localizado às margens da Baía de Sepetiba, na cidade de Itaguaí-RJ, o EBN abrigará 

recursos técnicos e industriais que permitirão a fabricação de até dois submarinos 

simultaneamente.  

 Por suas características e capacidades, os S-BR e SN-BR são meios navais 

destinados, essencialmente, a negar o uso do mar, empregados estrategicamente na defesa 

marítima do Brasil, elevando a capacidade de dissuasão do Poder Nacional pelo 

fortalecimento do Poder Naval. 

II) Corveta Classe “TAMANDARÉ” (CCT) 

  A CCT é um projeto de navio-escolta de médio porte (2.700 ton), inteiramente 

nacional, desenvolvido pelo Centro de Projetos de Navios, a partir do projeto bem sucedido 

da Corveta Classe “Barroso”. O projeto prevê a construção das CCT no País. 

 Com elevado índice de nacionalização, as CCT serão navios versáteis, de 

elevado poder combatente e capazes de se contrapor a múltiplas ameaças. Serão empregados, 

essencialmente, na defesa e segurança marítima nas Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB). 

 Projetadas para apresentarem elevada disponibilidade e confiabilidade, com boa 

flexibilidade na configuração de seus sistemas, as CCT são meios navais potencialmente 

atrativos para a venda no mercado internacional. 
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III) Programa de Obtenção de Navios-Anfíbios (PRONANF) 

 Esse programa consiste na obtenção de Navios-Anfíbios ou Navios de 

Propósito Múltiplo, por aquisição de oportunidade no exterior ou construção, no País, de 

projeto consagrado pelo uso por outras Marinhas.  

 Por suas características, os Navios Anfíbios e de Propósitos Múltiplos têm 

capacidade de projeção de força em terra a partir do mar, de operar como Navio de Comando e 

Controle de grandes áreas oceânicas e de apoiar missões de proteção de plataformas marítimas 

de petróleo. Também podem ser empregados em ações sob a égide de organismos 

internacionais, em suporte à política externa do País, como as operações de manutenção de paz 

e de caráter humanitário, bem como em apoio à Defesa Civil, por ocasião de calamidades 

públicas, e na condução de operações de busca e salvamento de grande envergadura. 

 Em 2015, a MB deu início ao PRONANF, com a aquisição do Navio Doca 

Multipropósito “Bahia”, adquirido à Marinha Nacional Francesa.  

IV) Programa de Obtenção de Navios-Patrulha (NPa) 

 Os NPa são meios que possuem emprego amplo, como por exemplo: Patrulha 

Naval nas AJB, atividades de Inspeção Naval, busca e salvamento (SAR) na área de 

responsabilidade do Brasil e operações de defesa de plataformas de exploração e explotação 

de petróleo no mar, o que inclui a região do pré-sal. Participam, ainda, de missões de 

fiscalização contra a pesca predatória e de prevenção da poluição hídrica, em apoio aos órgãos 

governamentais, missões para a garantia da lei e da ordem e para o transporte de pessoal e 

material em ações de Defesa Civil.  

 O programa prevê a construção dos NPa no País, dos quais dois navios já 

foram prontificados. 

V) Programa de Obtenção de Meios de Superfície (PROSUPER) 

 O PROSUPER contempla a obtenção, por construção, de Navios-Escoltas, 

Navios-Patrulha Oceânicos (NPaOc) e um Navio de Apoio Logístico (NApLog). Os meios 

deverão ser construídos no Brasil, por meio de um acordo governamental com um país 

fornecedor, por associação com estaleiros privados nacionais, o que representará um salto 

tecnológico para a indústria nacional de defesa, com potencial de geração de mais de 13.000 

empregos diretos e indiretos.  

VI) Programa de Obtenção de Navios-Aeródromo (PRONAE) 

 O PRONAE tem como propósito o projeto e a construção, no País, de uma 

nova classe de Navio-Aeródromo (NAe). 
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CAPÍTULO 4 

A IMPORTÂNCIA DE SE DISPOR DE NAVIOS-AERÓDROMOS 

 

4.1 - INTRODUÇÃO 

O Brasil possui relevantes recursos naturais na sua Zona Econômica Exclusiva (ZEE). 

Adicionalmente, o País é dependente do transporte marítimo para o comércio exterior. Isso 

exige uma adequada capacidade de defesa dos interesses brasileiros no mar, desse modo, a 

Marinha do Brasil (MB) necessita dispor de instrumentos de vigilância, controle e proteção. 

Além disso, em qualquer situação, a Marinha deverá ser capaz de prover eficazmente a sua 

própria defesa, inclusive contra ameaças aéreas, para o que é indispensável dispor de aviação 

embarcada em um navio-aeródromo (NAe). 

Em um país dependente do mar e vulnerável a agressões dele oriundas, como no caso 

brasileiro, o controle de áreas de interesse para as comunicações marítimas essenciais e para a 

defesa do território, bem como para a preservação do patrimônio e das atividades relacionadas 

à ZEE e à plataforma continental, merecem atenção constante e prioritária.  

A contribuição para a dissuasão propiciada pelo Poder Naval, desenvolvida desde o 

tempo de paz, é consequência natural da capacitação e credibilidade para realizar, com 

efetividade, as demais tarefas básicas desse Poder. A negação do uso do mar ao inimigo e a 

projeção de poder sobre terra são as tarefas básicas cujas prioridades dependem da 

importância do mar para o inimigo, da vulnerabilidade ao ataque pelo mar e da situação 

estratégica. 

4.2 - DESENVOLVIMENTO 

Um Poder Naval bem aparelhado provê, no nível político, a capacidade de graduar a 

aplicação da força, no tempo e no local apropriados, e com a intensidade proporcional aos 

propósitos pretendidos. Além disso, representa eficaz elemento de dissuasão, pois poucos 

países são capazes de efetivamente operar em áreas distantes do seu litoral. 

Para garantir a defesa da “Amazônia Azul”, faz-se necessária uma Força Naval capaz de 

operar em áreas oceânicas e próximas ao litoral. Assim, uma força naval nucleada em NAe 

possuirá as características de mobilidade, flexibilidade, versatilidade e capacidade de 

permanência, que a habilitarão a cumprir um amplo espectro de missões, desde as 

humanitárias e de paz até as típicas de manobra de crise ou de conflito armado. A obtenção de 

superioridade aérea é fundamental para o sucesso das operações anfíbias e das navais em área 

marítima. Quando essa necessidade surge em teatros de operações distantes, fora do raio de 
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ação das aeronaves de asa fixa da Força Aérea, o papel do NAe torna-se evidente. 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) prevê que duas áreas do litoral merecem 

atenção especial, do ponto de vista da necessidade de controlar o acesso marítimo ao Brasil: a 

área em torno da foz do rio Amazonas e a faixa que vai de Santos a Vitória. Essa necessidade 

está associada ao controle de área marítima (CAM) da faixa onde se localizam os principais 

campos nacionais produtores de petróleo, incluindo a área do Pré-sal. 

O NAe, dotado de aviação embarcada, principalmente a de asa fixa, é empregado como 

núcleo das Forças Navais, constituindo-se no principal meio para a execução das Tarefas de 

Controlar Áreas Marítimas e de Projetar Poder Sobre Terra, na execução de diversas 

Operações e Ações de Guerra Naval, dentre elas as de Ataque, Anfíbias e de Defesa 

Aeroespacial de uma Força Naval. 

É dever da MB dissuadir a concentração de forças hostis nos limites das águas 

jurisdicionais brasileiras e, em caso de crise ou de conflito armado, impedir a aproximação de 

uma força naval adversária, que tenha a intenção de pressionar com sua presença, ou efetuar 

ataques provenientes do mar contra o território brasileiro, o mais longe possível das costas 

brasileiras. Para isto, o NAe é um meio indispensável.  

No conceito tático de obtenção do controle do espaço aéreo, o NAe, em virtude de sua 

capacidade de embarcar ala aérea mais ampla e diversificada que qualquer outro meio que lhe 

sirva de sucedâneo para tarefas outras, é o meio adequado à obtenção da requerida 

superioridade aérea. 

O NAe também explora a capacidade de projeção de poder por intermédio de ataques 

em profundidade com suas aeronaves e o desembarque, por meios aéreos, de uma Companhia 

de Fuzileiros Navais (CiaFuzNav), o que o torna um meio naval, nesse sentido, estratégico, 

por contribuir fortemente para a estratégia da dissuasão. 

Esse navio pode participar de missões de paz e ações humanitárias, transporte de 

pessoal e de material em apoio às ações de Defesa Civil, na redução de danos ou na mitigação 

de sofrimentos decorrentes de desastres naturais ou antrópicos, além de ser adequado às 

tarefas de Navio de Comando e Controle e Navio de Recolhimento e Tratamento de Baixas. 

Contribui, ainda, com o esforço da Força Naval em ações de presença, ou para mostrar  

bandeira, em tempo de paz, em proveito da política externa brasileira, como importante e 

eficaz instrumento de dissuasão. 

4.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

A relevância do Brasil no cenário mundial tende a recrudescer, devido a sua importância 
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estratégica, reconhecida diplomacia e, principalmente, pelo seu crescimento econômico. No 

entanto, a contrapartida exigirá do País posicionamentos em relação às questões 

internacionais, que poderão resultar em tensões no campo político, com consequências no 

militar. 

Uma Força Naval, nucleada por um NAe, além de estar capacitada a controlar as áreas 

marítimas, negar o uso do mar, projetar poder sobre terra, contribui de modo eficaz para a 

dissuasão estratégica, reduzindo o grau de beligerância e dissipando crises.  

O elevado esforço necessário para atender aos requisitos de adestramento, visando às 

ações aeronavais, inviabiliza o dispêndio de tempo e recursos para atividades não relacionadas 

à destinação principal. Desse modo, em face da disponibilidade, do adestramento específico e 

da aderência à missão principal da aviação embarcada, as aeronaves não devem compor o 

sistema de defesa aeroespacial brasileiro.  

A Marinha considera fundamental a cooperação com a FAB, que detém maior 

experiência na formação e adestramento de pilotos, com sólida base doutrinária adaptável à 

Aviação Naval.  
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CAPÍTULO 5 

A ATUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL COMO AUTORIDADE MARÍTIMA 

BRASILEIRA 

 

5.1 - INTRODUÇÃO 

O marco legal que fundamenta a atuação do Comandante da Marinha (CM) como 

Autoridade Marítima (AM) é a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, que dispõe 

sobre as normas gerais para a organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas. No 

parágrafo único do art. 17, o CM é designado como AM para o trato dos assuntos dispostos 

nos incisos de I a V daquele artigo. Citados incisos possuem a seguinte descrição:  

a) orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que interessa 

à Defesa Nacional;  

b) prover a segurança da navegação aquaviária;  

c) contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam respeito ao 

mar;  

d) implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos, no mar e nas águas 

interiores, em coordenação com outros órgãos do Poder Executivo, federal ou estadual, 

quando se fizer necessária, em razão de competências específicas; e  

e) cooperar com os órgãos federais, quando se fizer necessário, na repressão aos delitos 

de repercussão nacional ou internacional, quanto ao uso do mar, águas interiores e de áreas 

portuárias, na forma de apoio logístico, de inteligência, de comunicações e de instrução. 

Assim, o crescimento das atividades marítimas gera demandas proporcionais de serviços 

a serem prestados pela AM à sociedade brasileira no que tange, dentre outros, aos seguintes 

assuntos:  

I) aperfeiçoamento de procedimentos dos serviços de atendimento ao público;  

II) integração com as autoridades e demais agentes do Estado;  

III) praticagem; 

IV) Ensino Profissional Marítimo;  

V) fiscalização e vistorias;  

VI) expansão da frota mercante brasileira;  

VII) prevenção da poluição hídrica; 

VIII) cartografia;  

IX) levantamentos Hidrográficos;  

X) obras portuárias; e  
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XI) orientação técnica visando o estabelecimento de parâmetros para operação de navios 

relativos a porte bruto, comprimento, boca e calado máximos para operação segura em portos 

e canais de acesso.  

5.2 - DESENVOLVIMENTO  

Para se desincumbir dessas atribuições, o CM estabeleceu a estrutura da AM e delegou 

competências aos titulares dos Órgãos de Direção Geral, de Direção Setorial e de outras 

Organizações Militares da Marinha para, como seus representantes, gerenciarem as atividades 

decorrentes daquelas atribuições.  

5.2.1 - Orientar e controlar a Marinha Mercante e suas atividades correlatas, no que 

interessa à Defesa Nacional  

A Marinha Mercante é um importante componente do Poder Marítimo Nacional, por 

abranger os navios de transporte marítimo, fluvial ou lacustre, além das embarcações de apoio 

marítimo, como os supridores de plataformas de petróleo e os rebocadores de alto-mar.  

O País necessita dispor de uma frota mercante nacional pujante, não só para atender 

suas necessidades de frete marítimo em períodos de normalidade, mas também para 

complementar o apoio logístico do Poder Naval em situações especiais, tais como crises ou 

conflitos diplomáticos e/ou militares. Nesses casos, a frota própria garantirá um fluxo mínimo 

para assegurar o funcionamento das atividades essenciais ao País, além de contribuir para o 

esforço militar.  

Para o País e, especialmente, para a MB, considera-se um objetivo estratégico o 

desenvolvimento da Marinha Mercante e, especialmente, da navegação de cabotagem.  

5.2.2 - Prover a segurança da navegação aquaviária  

Cabe à AM promover a implementação e a execução da Lei nº 9.537, de 11 de 

dezembro de 1997, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), cujos propósitos são a 

salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação, no mar aberto e hidrovias interiores, 

e a prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas 

instalações de apoio.  

No que se refere à salvaguarda da vida humana no mar, o Brasil é signatário da 

Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar (SOLAS), que o torna 

responsável por uma região marítima de socorro e salvamento (SAR) no Atlântico Sul que vai 

muito além dos limites da Amazônia Azul. Estruturado pelo Comando de Operações Navais, 

o Serviço de Busca e Salvamento da Marinha (SALVAMAR BRASIL) coordena ou realiza as 

atividades de busca e salvamento marítimo, apoiado pelo Sistema de Informações sobre o 

Tráfego Marítimo (SISTRAM). Importante mencionar que as ações a cargo do SALVAMAR 

BRASIL não se limitam à salvaguarda da vida humana no mar, mas incluem todo um esforço 
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de normalização e fiscalização conduzido pelos Distritos Navais, Diretoria de Portos e Costas 

e Diretoria de Hidrogafia e Navegação. 

Essa fiscalização é consubstanciada pelas Inspeções Navais e Vistorias, no que tange 

ao cumprimento da LESTA e normas decorrentes; acompanhamento da evolução, 

implantação e manutenção do balizamento fixo e flutuante que orientam as embarcações nas 

Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB); controle e realização de levantamentos hidrográficos; 

confecção das cartas náuticas; e elaboração e disseminação dos Avisos aos Navegantes e dos 

Boletins Meteorológicos.  

No que se refere à prevenção da poluição ambiental, além da LESTA, a Lei do Óleo 

também atribui à MB tanto o papel de fiscalizar como o de autuar os navios, plataformas e 

suas instalações de apoio e instalações que as desrespeitem.  

5.2.3 - Contribuir para a formulação e condução de políticas nacionais que digam 

respeito ao mar  

A Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), coordenada pelo CM, 

congrega representantes de diversos setores com interesses no mar. A CIRM aprova Planos e 

Programas plurianuais e anuais decorrentes da Política Nacional para os Recursos do Mar 

(PNRM), que se desdobram em projetos específicos.  

5.2.4 - Implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos  

Os instrumentos de que a MB dispõe para a sua execução são a Patrulha Naval 

(PATNAV) e a Inspeção Naval (IN). O primeiro, para fiscalizar as leis e regulamentos, no 

mar e águas interiores; e o segundo, amparado pela LESTA, está restrito à segurança da 

navegação aquaviária, da salvaguarda da vida humana no mar e à prevenção da poluição 

hídrica por embarcações, plataformas e suas embarcações de apoio.  

A PATNAV tem como foco as atividades relacionadas à soberania nacional, como a 

passagem de embarcações pelo Mar Territorial e a exploração dos recursos naturais na Zona 

Econômica Exclusiva (ZEE) por embarcações estrangeiras; e na contribuição para a repressão 

aos delitos como o contrabando, descaminho, narcotráfico, terrorismo e a pesca ilegal 

realizada por embarcações nacionais.  

5.2.5 - Cooperar com os órgãos federais  

Diferentemente da atribuição anterior, a cooperação aqui prevista limita-se aos órgãos 

federais. Além disso, está restrita aos delitos de repercussão nacional e internacional quando 

estes estiverem relacionados ao mar, águas interiores ou áreas portuárias, e que exijam 

repressão uniforme conforme previsto na Lei nº 10.446/2002.  

Nota-se que a Constituição da República Federal do Brasil de 1988 (CRFB) e a Lei nº 

10.446/2002 referem-se às infrações de “repercussão interestadual ou internacional”, 
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enquanto o inciso V do art. 17 da Lei Complementar (LC) nº 97/1999 a delitos de 

“repercussão nacional ou internacional”, assumidos como sinônimos.  

Essa cooperação se dará por solicitação dos órgãos federais e o atendimento por parte 

da MB estará condicionado ao enquadramento da situação aos requisitos previstos no art. 17-

V da citada LC. Essa cooperação deve ser explorada no sentido de estreitar o relacionamento 

com aqueles órgãos, visando ao recebimento de informações que poderão orientar o 

planejamento de emprego dos meios distritais na fiscalização das leis nas AJB. 

5.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

Visando contribuir para o incremento da capacidade de fiscalização da AM, a MB 

incentiva a formulação de convênios e Termos de Cooperação (TC), com outros órgãos 

governamentais, estaduais e municiais, devendo ser observadas as peculiaridades previstas na 

legislação, especialmente a LESTA.  

Conforme a alínea b, inciso I, art. 37 do Decreto nº 8.033/2013, a AM é um dos 

representantes do Poder Público no Conselho da Autoridade Portuária (CAP), com direito a 

voto. Diante disso, devem os representantes da AM no CAP participar das suas reuniões, de 

modo a evidenciar a atuação da MB no âmbito das decisões da administração portuária.  

Destaca-se a necessidade da AM convergir com as ações desse Conselho referentes à 

simplificação dos processos de desburocratização, especialmente no que tange à Navegação 

de Cabotagem; o funcionamento do “Porto 24 horas”; a implantação do Sistema “Porto Sem 

Papel (PSP)”; e as ações em andamento nos Comitês Técnicos subordinados (Modernização 

Portuária, Integração de Sistemas, Parâmetros de Desempenho e Ações Especiais).  

A MB participa, juntamente com outros Órgãos Federais, do esforço para consolidar a 

Navegação de Cabotagem e aumentar sua participação na matriz de transporte brasileira. Para 

tal, incentiva ações que promovam o seu desenvolvimento e das medidas para aperfeiçoar as 

políticas públicas focadas no aperfeiçoamento da infraestrutura desse tipo de navegação.  

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), de acordo com o ato de 

criação, deve observar as prerrogativas específicas do Comando da Marinha e atuar sob 

orientação da MB nos assuntos da Marinha Mercante que interessarem à Defesa Nacional, à 

segurança da navegação aquaviária e à salvaguarda da vida humana no mar.  

Destaca-se a constante preocupação da AM em aperfeiçoar e ampliar o escopo da 

formação do aquaviário, bem como responder rapidamente às mudanças na demanda de 

profissionais, trazendo benefícios ao segmento marítimo nacional. Para tal, busca-se o 

aprimoramento das boas práticas de gestão, voltadas à elaboração do Programa do Ensino 

Profissional Marítimo (PREPOM) enquanto produto final oferecido às comunidades 

aquaviária e portuária.  
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O número de Levantamentos Hidrográficos (LH) autorizados pela AM, no escopo dessa 

atribuição subsidiária, é diretamente proporcional ao crescimento econômico do País. Os LH 

autorizados e concluídos pelas Entidades Executantes extra-MB terão seus dados 

encaminhados ao Serviço Hidrográfico para análise técnica e, caso aproveitados, com base 

nas Normas da Autoridade Marítima para Levantamentos Hidrográficos - NORMAM-25, e à 

luz dos parâmetros técnicos internacionais especificados em publicação especial da 

Organização Hidrográfica Internacional (OHI), serão utilizados em proveito da atualização de 

documentos náuticos, atinentes à segurança da navegação. Os critérios técnicos adotados pelo 

Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) no processo de análise são seguidos pelos mais 

renomados Serviços Hidrográficos mundiais, uma vez que estes têm como atribuição a 

publicação dos produtos cartográficos de auxílio à navegação segura, de forma harmônica por 

todo o mundo. Esses critérios, baseados em padrões internacionais da OHI, imprimem 

confiabilidade aos produtos cartográficos náuticos de responsabilidade da DHN e, com isso, 

contribuem para reduzir o custo do frete e do seguro marítimo. 
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CAPÍTULO 7 

A ATUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL NO  

PROGRAMA ANTÁRTICO BRASILEIRO (PROANTAR) 

 

7.1 - INTRODUÇÃO 

 A Antártica, um continente de características ímpares, está intimamente relacionada com o 

equilíbrio do planeta e constitui um verdadeiro laboratório natural, onde a comunidade científica 

busca encontrar respostas para fenômenos da atmosfera, dos oceanos e da vida na Terra. 

Com cerca de 14 milhões de km2, é o continente mais frio, onde já foram registradas 

temperaturas de -89,2º C; o mais seco, com precipitação média de apenas 150 mm por ano (tão 

seco quanto o deserto do Saara); o mais alto, com uma altitude média de 2.160 m, chegando a 

impressionantes 4.776 m; o mais ventoso, com ventos de até 327 km/h; o mais remoto; o mais 

desconhecido; e o mais preservado de todos. 

A importância geopolítica, científica e estratégica do Continente Gelado ficou evidenciada 

após a realização do Ano Geofísico Internacional de 1957/1958, quando foram lançadas as bases 

para a sua utilização pacífica e, de forma precípua, voltada para a ciência, permitindo celebrar, 

em 1959, o Tratado da Antártica. 

Decorrente de motivações científicas e político-estratégicas, o Brasil aderiu ao Tratado em 

1975. Em 12 de janeiro de 1982, iniciaram-se as ações que deram origem ao Programa Antártico 

Brasileiro (PROANTAR), com a assinatura dos Decretos nº 86.829 e 86.830, que resultaram na 

criação da Comissão Nacional para Assuntos Antárticos (CONANTAR) e na atribuição, à 

Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), do encargo de elaborar o projeto 

para a implantação daquele Programa. 

Entretanto, faz-se mister salientar que o PROANTAR reflete aspirações e tem uma 

abrangência e nível de participação nacionais. É, portanto, um Programa de Estado. Mas, deve-se 

também notar que, ao atribuir à CIRM a competência para a sua elaboração e implementação, o 

Governo brasileiro conferiu à Marinha ponderável parcela de responsabilidade na sua execução, 

uma vez que o Comandante da Marinha é o coordenador daquela Comissão Interministerial. 

7.2 - DESENVOLVIMENTO 

O PROANTAR, aprovado pela CIRM em 1982, realizou com pleno êxito a 1ª Operação 

Antártica no verão de 1982/1983, fato que resultou na inclusão do Brasil no seleto grupo de 

Membros Consultivos do Tratado da Antártica, assegurando a participação brasileira nos 

processos decisórios relativos ao futuro daquele continente. A realização de pesquisas científicas 



OSTENSIVO   EMA-322 

OSTENSIVO                                                     - 7-2 -                                                         REV.2 

de alto nível na Antártica, todas elas conduzidas pelo PROANTAR, são a condição sine qua non 

para que o país permaneça como Membro Consultivo do Tratado.  

Na sua concepção, o Programa observou os seguintes fatores condicionantes: os princípios 

básicos e os objetivos nacionais estabelecidos na Política Nacional para Assuntos Antárticos 

(POLANTAR); as Resoluções da CONANTAR; as Orientações científicas e tecnológicas 

estabelecidas no Comitê Nacional de Pesquisa Antártica (CONAPA); as Resoluções emanadas 

da CIRM para o PROANTAR; e as diretrizes e objetivos da política externa brasileira oriundos 

do Ministério das Relações Exteriores (MRE).  

Estruturado em três vertentes - a da Ciência e Tecnologia, sob a responsabilidade do 

Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; a Ambiental, inerente ao 

Ministério do Meio Ambiente; e a Logística-Operacional, coordenada pela Marinha do Brasil 

(MB), e com a orientação política do MRE, o PROANTAR vem realizando, ao longo de mais de 

trinta anos, pesquisa de qualidade na Antártica em diversos campos do saber.  

Como fato marcante da história do Brasil na Antártica, em 1984, foi inaugurada a Estação 

Antártica Comandante Ferraz (EACF), cujas instalações permitiram manter uma base de apoio e 

desenvolvimento de pesquisas científicas até 2012, quando foi destruída por um incêndio. 

Após o acidente, foi realizado um exitoso e complexo planejamento logístico-operacional 

que contou com pesquisadores, militares e civis, além do emprego de cinco navios, com a 

finalidade de retirar os destroços e instalar Módulos Antárticos Emergenciais para dar 

continuidade aos projetos de pesquisa.  

Uma licitação internacional para construção da nova EACF foi conduzida, sendo vencedora 

a empresa chinesa Electronics Import and Export Corporation (CEIEC). A nova Estação contará 

com dezessete laboratórios e com capacidade para abrigar até 64 pessoas. Em fevereiro de 2016, 

foi realizada a cerimônia de lançamento da pedra fundamental na EACF, que simboliza, 

efetivamente, o início da reconstrução da futura Estação brasileira no continente gelado. 

Aprendemos pela história da Antártica e pela sua posição geoestratégica, dominando três 

oceanos e projetando-se sobre três continentes, ser possível justificar a importância estratégica 

daquele continente pelas suas potencialidades, áreas de influência e pela existência de relevantes 

interesses políticos, econômicos, militares e, principalmente, científicos, que se completam e 

entrelaçam, responsáveis pela preocupação de vários países em estabelecer-se na região. 

O ordenamento jurídico que prevalece na região, decorrente, principalmente, do Tratado da 

Antártica, tem acomodado contenciosos, neutralizado reivindicações e sustentado uma situação 

de equilíbrio.  
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O Sistema do Tratado da Antártica, no qual o Brasil se inseriu de forma intensa e concreta, 

é um sistema jurídico adotado internacionalmente, que consubstancia a base normativa que 

estabelece as relações jurídicas atinentes às atividades desenvolvidas naquele continente. 

Desde a sua entrada em vigor, o Tratado da Antártica tem sido reconhecido como um dos 

mais bem sucedidos acordos internacionais. As divergências quanto às reivindicações territoriais 

foram superadas e o regime de não militarização tem alcançado sucesso. As Partes do Tratado 

estão se mantendo firmes à proposta desse sistema, que tem efetivamente protegido seus 

interesses essenciais na Antártica, onde a ciência continua avançando sem obstáculos. O Sistema 

do Tratado da Antártica é, portanto, o regime internacional que regulamenta as atividades 

humanas na Antártica, dentro do qual foram criados diversos regimes específicos.  

O Protocolo de Madri de 1991, instrumento jurídico complementar ao Tratado da Antártica 

e de exacerbado viés ecológico, consolidou a estabilidade política da Antártica ao considerar 

aquela região uma “reserva natural, consagrada à paz e à ciência”. Decretou, assim, a moratória 

das atividades minerais no continente, por cinquenta anos, após a sua ratificação ter entrado em 

vigor, quando então poderá ser rediscutido em 2048. 

Tal proibição só poderá ser revogada ou alterada sob aprovação unânime das Partes 

Consultivas do Tratado da Antártica e após estabelecimento de um regime legal para a atividade.  

O PROANTAR conta com a participação de diversos órgãos, dentre os quais a MB. 

Devido aos relevantes interesses estratégicos do continente Antártico para o País e às 

dificuldades inerentes ao desenvolvimento de atividades em um ambiente hostil, que impõem 

criterioso apoio e planejamento logístico, ressalta-se o importante papel da MB. A Força 

coordena todas as atividades logísticas necessárias à realização de pesquisas científicas naquele 

continente, sendo responsável pela manutenção e operação da EACF durante todo o ano - 

estrutura, pessoal, abastecimento, programação, aquisição de equipamentos científicos e 

disponibilização de roupas especiais para o frio, bem como pela manutenção dos Navios polares 

- NApOc “Ary Rongel” e NPo “Almirante Maximiano”. Coordena, ainda, o apoio prestado pela 

Força Aérea Brasileira (FAB) para o transporte de pesquisadores, equipamentos e mantimentos. 

Enfim, a MB coloca à disposição do PROANTAR seus meios e tripulações, além de uma 

importante parte de sua estrutura de seleção, treinamento e logística e, anualmente, realiza o 

Treinamento Pré-Antártico com militares e pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Neste 

treinamento, fornece informações e técnicas que possibilitam a realização de atividades na 

Antártica de forma segura, eficiente e harmônica, de acordo com as regras e políticas 

estabelecidas pelo Programa.  
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As Operações Antárticas (OPERANTAR) ocorrem anualmente e são divididas em duas 

fases distintas. A primeira fase ocorre no verão antártico, entre os meses de outubro e março, e 

conta com a presença dos navios e aeronaves. Nessa fase acontecem as principais pesquisas na 

região e é prestado todo o apoio logístico à EACF, visando à segunda fase da OPERANTAR, 

compreendida entre os meses de março a outubro, período do inverno antártico, onde só 

permanecem os militares do Grupo Base na EACF. Durante o inverno, o apoio logístico é 

efetuado por meio do lançamento de paraquedas, operação complexa que apenas poucos países 

realizam.  

7.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

Os interesses brasileiros no Atlântico Sul e, em particular, no continente Antártico são 

crescentes. As motivações estratégicas para a permanência brasileira no continente gelado 

transcendem os interesses científicos, e são consubstanciadas pela situação geográfica favorável 

do Brasil de relativa proximidade com a Antártica.  

Nesse contexto, desponta a importância do PROANTAR, elaborado com o propósito de 

promover a realização de pesquisa científica diversificada na região antártica e, dessa forma, 

garantir a participação brasileira nos fóruns internacionais sobre a mesma. 

 A gestão e coordenação do PROANTAR são responsabilidades da MB, haja vista ser a 

Instituição Nacional possuidora dos recursos materiais e humanos necessários para a condução 

de todas as atividades logísticas previstas para a execução de pesquisas e a operação ininterrupta 

da EACF. Assim, a MB fornece os militares qualificados para o Grupo-Base, que guarnece a 

Estação ao longo de todo do ano, bem como garante a manutenção e o adestramento das 

tripulações para o adequado emprego operacional dos Navios polares. 

Dessa forma, uma maior presença brasileira na Antártica passa, obrigatoriamente, pela 

disponibilidade de uma Marinha moderna, dotada de meios navais e aeronavais adequados a 

operar na Antártica, bem como com uma estrutura de apoio logístico de grande escala.  

Em um momento em que as Nações buscam harmonizar suas ações na questão da mudança 

climática global, torna-se cada vez mais importante compreender a Antártica pela grande 

contribuição que pode trazer a esses esforços. Estar presente na região proporcionará maior 

relevância ao Brasil nos fóruns internacionais, principalmente pela reconhecida qualidade de 

nossas pesquisas. 

 
 



OSTENSIVO EMA-322 
 

OSTENSIVO                                                - 6-1 -                                                         REV.2 
 

CAPÍTULO 6 

A ATUAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL NA AMAZÔNIA 

 

6.1 - INTRODUÇÃO 

A Amazônia Legal ocupa uma área de 5.020.000 km² distribuídos por oito Estados das 

regiões norte, nordeste e centro-oeste, dispõe de uma malha fluvial navegável de 25.000 Km1, 

apresenta uma baixa densidade populacional e faz fronteira com sete países. A Amazônia 

brasileira, com seu grande potencial de riquezas minerais e de biodiversidade, é foco da 

atenção internacional. A garantia da presença do Estado e a vivificação da faixa de fronteira 

são dificultadas pela baixa densidade demográfica e pelas longas distâncias, associadas à 

precariedade do sistema de transportes terrestre, o que condiciona o uso das hidrovias e do 

transporte aéreo como principais alternativas de acesso. Essas características facilitam a 

prática de ilícitos transnacionais e crimes conexos, além de possibilitar a presença de grupos 

com objetivos contrários aos interesses nacionais. 

A vivificação, uma política indigenista adequada, a exploração sustentável dos recursos 

naturais e a proteção ao meio-ambiente são aspectos essenciais para o desenvolvimento e a 

integração da região. O adensamento da presença do Estado, e em particular das Forças 

Armadas, ao longo das nossas fronteiras é condição necessária para conquista dos objetivos 

de estabilização e desenvolvimento integrado da Amazônia. 

A importância da navegação para a região, onde “a rua é o rio”, impõe à Marinha do 

Brasil (MB) enormes desafios logísticos para realizar Patrulha Naval (PATNAV), 

Patrulhamento e Inspeção Naval que, em última análise, representam a presença do Estado 

brasileiro nos longínquos rincões amazônicos, só atingíveis pelos rios ou pelo ar.  

6.2 - DESENVOLVIMENTO 

A atuação da Marinha na Amazônia fica a cargo de dois Distritos Navais (DN): o 9ºDN, 

que é inteiramente fluvial; e o 4ºDN, que divide suas atividades entre os ambientes marítimo e 

fluvial.  

A MB participa das seguintes atividades na Amazônia: 

a) Assistência Hospitalar (ASSHOP) 

Essa atividade se reveste de significado especial por seu caráter humanitário e por 

sua contribuição para o desenvolvimento sócio-econômico e a integração nacional da 

Amazônia.  
                                                           
1 Fonte IBGE (2015) 
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A ASSHOP às populações ribeirinhas da Amazônia resulta de uma parceria de sucesso 

entre a MB e o Ministério da Saúde. Este contribuindo com os recursos financeiros – 

destinados a remédios, combustíveis, manutenção dos meios envolvidos e reposição e 

melhoria de equipamentos e material permanente de saúde - e a Marinha com seus meios - 

navios hospitais, helicópteros, tripulações e corpo médico. 

Os Pólos de Saúde a serem visitados são reavaliados anualmente pela MB e pelo 

Ministério da Saúde, com o concurso das Secretarias Estaduais de Saúde, para o 

estabelecimento da prioridade de atendimento. 

A seleção das comunidades a serem atendidas em cada Polo depende do grau de 

dificuldade para o acesso dos recursos de saúde desde a sede dos municípios; dos indicadores 

de saúde desfavoráveis; das zonas endêmicas de patologias infecto-contagiosas; e de aspectos 

demográficos das localidades pesquisadas, dentre outros. 

O 9ºDN dispõe de quatro Navios de Assistência Hospitalar (NAsH) com características 

adequadas à assistência social e hospitalar, sediados em Manaus.  

Os atendimentos especializados incluem ações médicas e odontologia preventivas, 

visando implantar uma mentalidade de saúde e cuidados de higiene, além da vigilância 

epidemiológica, combate a endemias e eventuais atendimentos às emergências. 

São três as modalidades de atendimentos: 

I) nos consultórios médicos e odontológicos no interior do navio; 

II) em “consultórios” improvisados em terra, que utilizam “kits” médicos e 

odontológicos transportados pelos médicos e enfermeiros da Marinha, por meio de lanchas, 

até a comunidade ribeirinha a ser atendida; e 

III) da mesma forma que a alínea anterior, mas com o transporte dos “kits” realizado por 

helicópteros orgânicos dos NAsH, porém em menor quantidade por limitação de peso. 

Essas atividades prestadas pelos NAsH (e antes deles as Corvetas) lhes valeram o 

cognome de “Navios da Esperança”, atribuído pelas populações ribeirinhas. 

b) Patrulha Naval/Patrulhamento 

A PATNAV e o Patrulhamento são atividades enquadradas no emprego do Poder 

Naval, em que é admitido o uso limitado da força, decorrentes, respectivamente, das 

atribuições subsidiárias particulares MB e das gerais das Forças Armadas, conferidas, ambas, 

pela Lei Complementar nº 97/1999. A PATNAV é ação discricionária do Comandante da 

Marinha como Autoridade Marítima (AM) e o Patrulhamento pode ser tanto discricionário, 

como por determinação do Ministério da Defesa, sendo a Operação ÁGATA, um exemplo 
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desse último caso. 

c) Autoridade Marítima (AM) 

Cabe à AM promover a implementação e a execução da Lei nº 9.537, de 11 de 

Dezembro de 1997, Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), cujos propósitos são a 

salvaguarda da vida humana e a segurança da navegação nas hidrovias interiores, e a 

prevenção da poluição ambiental por parte de embarcações, plataformas ou suas instalações 

de apoio.  

Essa fiscalização é consubstanciada pelas Inspeções Navais e Vistorias, no que tange 

ao cumprimento da LESTA e normas decorrentes; acompanhamento da evolução, 

implantação e manutenção do balizamento fixo e flutuante que orientam as embarcações nas 

Águas Jurisdicionais Brasileiras (AJB).  

No que se refere à prevenção da poluição ambiental, além da LESTA, a Lei do Óleo 

também atribui à MB tanto o papel de fiscalizar como o de autuar os navios, plataformas e 

suas instalações de apoio e instalações que as desrespeitem.  

Para exercer a atividade da AM na região, o 9ºDN conta com duas Capitanias, uma 

Delegacia e oito Agências e o 4ºDN dispõe de quatro Capitanias. 

Ressalta-se, ainda, a execução das seguintes atividades: 

I) Ensino Profissional Marítimo (EPM) 

 Por meio do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar (CIABA) e das 

Capitanias, Delegacia e Agências, a MB realiza a formação de marítimos por meio da 

implantação do Programa de EPM. 

 II) Levantamento Hidrográfico 

A região amazônica possui cerca de 23.000 km de rios navegáveis. Para garantir a 

segurança da navegação na região, a MB conta com o Centro de Levantamentos e Sinalização 

Náutica da Amazônia Oriental e o Serviço de Sinalização Náutica do Noroeste, de modo a 

efetuar a atualização da cartografia náutica e manter a sinalização náutica eficiente. 

6.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

A Marinha continuará a desenvolver as atividades da AM, de ASSHOP e de Patrulha 

Naval/Patrulhamento na Amazônia, contribuindo para a paz social e para o desenvolvimento 

econômico regional de parcela do povo brasileiro que habita uma região ainda fracamente 

despovoada e, por conseguinte, carente de certas facilidades e serviços disponíveis aos 

brasileiros dos centros urbanos mais desenvolvidos. 
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CAPÍTULO 8 

A PARTICIPAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL EM APOIO À POLÍTICA 

EXTERNA  

 

8.1 - INTRODUÇÃO 

O Poder Naval é um instrumento eficaz da política externa dos Estados. Quando 

convenientemente empregado, é capaz de influenciar a opinião pública dos atores envolvidos. 

Em tempo de paz, tem vasta aplicação em operações de paz, operações humanitárias, 

evacuação de não combatentes, mostra da bandeira de navios de guerra no estrangeiro, e na 

participação em exercícios militares, que ensejam a oportunidade para demonstrações da 

capacidade militar.  

A Política Nacional de Defesa (PND) estabelece três Objetivos Nacionais de Defesa 

(OND) vinculados às relações internacionais, quais sejam: salvaguardar as pessoas, os bens, 

os recursos e os interesses nacionais, situados no exterior; contribuir para a estabilidade 

regional e para a paz e a segurança internacional; e contribuir para o incremento da projeção 

do Brasil no concerto das nações e sua inserção em processos decisórios internacionais. 

Esse emprego do Poder Naval é conhecido, internacionalmente, como Diplomacia 

Naval.  

8.2 - DESENVOLVIMENTO 

Consoante esses objetivos da PND, materializados no Plano Estratégico da Marinha 

(PEM) por intermédio dos seus objetivos navais, em apoio à política externa, a MB tem 

participado, dentre outras atividades: em iniciativas decorrentes da atuação de organizações 

internacionais; em operações de paz; na realização de reuniões bilaterais periódicas entre 

Estados-Maiores e no preparo e emprego do Poder Naval de Marinhas amigas; e na realização 

de exercícios combinados. O Poder Naval brasileiro é um instrumento relevante para o 

atendimento dos objetivos citados na PND, em função de sua característica de permanência 

em áreas de interesse, por longos períodos, sem representar qualquer violação à soberania de 

outros países e sem ferir o Direito Internacional. 

Em função da interdependência entre os assuntos de defesa e diplomáticos, a Marinha 

busca intensificar o relacionamento com o Ministério de Relações Exteriores (MRE), visando 

à obtenção de uma adequada coordenação das atividades afetas a ambas as instituições.  

A criação do Conselho de Defesa Sul-Americano (CDS), no seio da União das Nações 

Sul-Americanas (UNASUL), teve por finalidade fomentar ações de cooperação e de 
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integração regional no campo da segurança e da defesa, aí incluído o estímulo à consolidação 

de uma base industrial de defesa que atenda às necessidades dos países do subcontinente. Para 

alcançar um almejado grau de estabilidade regional, são desejáveis: o consenso; a harmonia 

política; e a convergência de ações entre os países sul-americanos, por favorecerem o 

desenvolvimento econômico e social. 

A MB, juntamente com o Ministério da Defesa (MD) e as outras Forças Armadas, 

contribui para reforçar a confiança mútua no âmbito da UNASUL, aportando maior 

estabilidade e segurança à região. Para tal, informa periodicamente ao MD sobre um conjunto 

de procedimentos de aplicação para as Medidas de Fomento da Confiança e Segurança 

(MFCS) do CDS. 

Em apoio à política externa, a MB também tem buscado estreitar suas relações com as 

Marinhas da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), em especial com os Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), e da África Ocidental, partes da Zona de 

Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS).  

Neste aspecto, destacam-se o caso da Namíbia, onde a MB auxiliou na criação e tem 

apoiado, substancialmente, o desenvolvimento da Marinha daquele país, nos mais diversos 

campos, em termos de articulação, reaparelhamento e recursos humanos, e de São Tomé e 

Príncipe, onde a partir de 2014, instalou-se uma Missão Naval com o propósito de formar 

Fuzileiros Navais para compor a Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe (GCSTP).  

A MB também tem apoiado a política externa brasileira atuando em operações de paz e 

em operações humanitárias, sob a égide de organismos internacionais tais como a 

Organização das Nações Unidas (ONU) e a Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Desde 2004, participa da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (MINUSTAH), 

com meios navais, que realizam o transporte e o apoio logístico, e com um Grupamento 

Operativo de Fuzileiros Navais, que integra o contingente brasileiro naquele país.  

Em 2010, a ONU convidou o Brasil para assumir o comando da Força Tarefa Marítima 

(FTM) que integra a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), cujo propósito é 

colaborar para a redução da entrada naquele país de material não autorizado, especialmente, 

de armas e munição, procedentes do exterior por via marítima, contribuindo para a 

manutenção da paz na região. Em 2011, o Congresso autorizou a participação do País na 

UNIFIL, concretizada pelo envio de uma Fragata, um helicóptero e militares da MB para 

integrar esta Força, composta ainda por navios de diversos países.  

Dentre as formas de emprego do Poder Naval em tempo de paz, capazes de contribuir 
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com a política externa do País, sobressaem ainda: 

a) as visitas de navios e forças a portos estrangeiros, selecionados em consonância com 

a diplomacia brasileira; 

b) a presença de força naval em áreas de interesse (mostrar bandeira); 

c) as operações no âmbito de organismos internacionais (ex: Operações de Paz) que 

contribuem para aumentar a inserção internacional e solidificar a influência brasileira;  

d) os exercícios com Marinhas amigas; e 

e) programas de desminagem humanitárias. 

O intercâmbio e o estreitamento das relações entre Marinhas têm propiciado uma 

contribuição inequívoca ao trabalho diplomático desenvolvido nos planos político, econômico 

e militar, resultando em acordos expressivos, decorrentes de parcerias estratégicas, como a 

realizada com a França, em 2008, que possibilitou a condução do Programa de 

Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB). 

As reuniões bilaterais periódicas entre Estados-Maiores são importantes instrumentos de 

consolidação dos entendimentos iniciados pela Alta Administração Naval. Nesse sentido, 

estudos têm sido realizados sobre as possibilidades de cooperação em diversas áreas: 

construção e reparos navais, ciência e tecnologia e qualificação de pessoal em intercâmbios, 

estágios e cursos. Um exemplo significativo de cooperação é o projeto conjunto para a 

construção do Navio-Patrulha “Amazônico”, envolvendo a MB, por meio da Empresa 

Gerencial de Projetos Navais (EMGEPRON), e as Armadas da Colômbia e do Peru, por meio 

de suas empresas análogas.  

Ainda com relação à EMGEPRON, cabe ressaltar que a empresa foi contratada para 

delinear e supervisionar a execução do Programa de Levantamento das Plataformas 

Continentais da Namíbia e de Angola. Nos dois casos, os respectivos Relatórios de Submissão 

já foram entregues à Comissão de Limites da Plataforma Continental da ONU.  

A participação do Brasil na criação da Marinha da Namíbia levou Cabo Verde e São 

Tomé e Príncipe a repetirem a experiência daquele país, em relação ao processo de evolução 

de suas Guardas-Costeiras. Assim, a MB decidiu criar núcleos de Missão Naval do Brasil, 

naqueles dois países, visando a preparar as tratativas para que se possa desenvolver processo 

idêntico ao realizado na Namíbia, inaugurados, respectivamente, em 19 de novembro de 2013 

e 10 de novembro de 2014. 

Em 2016, a MB, atendendo a solicitações da Armada Paraguaia e da Marinha do 

Suriname, decidiu criar o Núcleo de Missão Naval no Paraguai e o Grupo de Apoio Técnico 
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de Fuzileiros Navais no Suriname com o intuito de apoiar a formação de militares das 

Marinhas daqueles países. 

Adicionalmente, cabe ressaltar que, no âmbito do apoio para formação e capacitação de 

pessoal de Marinhas amigas, a MB recebe, em seus órgãos de formação, mormente na Escola 

Naval, no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, no Centro de Instrução Almirante 

Alexandrino e na Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante, alunos de diversos 

países, em especial, da América do Sul e da África. 

8.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

O apoio à política externa, sem desconsiderar a esfera global, deve assumir como 

prioritário o entorno estratégico brasileiro definido pela PND e representado pela América do 

Sul, o Atlântico Sul, os países da costa ocidental africana e a Antártica. 

De modo a preservar a pretensão brasileira de manter presença proeminente no Atlântico 

Sul, a MB adota uma forma clara de diálogo com diversos países, em especial do entorno 

estratégico brasileiro, buscando conhecer as suas mais prementes necessidades. Para isso, 

contribui com as iniciativas de organismos internacionais relevantes, dentre outros a ONU, 

OEA, UNASUL, CDS, ZOPACAS e CPLP.   

Acompanhando as iniciativas do Governo e do MRE, a MB poderá apresentar metas de 

cooperação, dentro da realidade de execução pela Força. De modo a permitir pronto 

atendimento às solicitações, a MB terá que se adequar à tarefa de apoiar tecnicamente outras 

Marinhas, tanto na manutenção e adestramento quanto na formação de pessoal. Para tal, pode-

se solicitar o auxílio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) do MRE. 

Uma Marinha moderna, equilibrada e balanceada, capaz de realçar sua presença, 

principalmente, no Atlântico Sul, participando de operações de paz e humanitárias, 

multinacionais ou bilaterais, realizando exercícios combinados, por exemplo, com as 

Marinhas Amigas da UNASUL; da ZOPACAS, em especial com as dos PALOP; do IBAS 

(Índia, Brasil e África do Sul); dos EUA (UNITAS); do Reino Unido (JOINT WARRIOR); e 

com a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte); e mantendo ativo o 

PROANTAR, contribuirá para o atingimento dos objetivos nacionais de Defesa vinculados às 

relações internacionais. 
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II) o comando da Força Interamericana de Paz (FIP) na República Dominicana; 

III) o comando, desde sua criação, do componente militar da Missão das Nações 

Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH); e 

IV) o comando da Força-Tarefa Marítima (FTM) da Força Interina das Nações Unidas 

no Líbano (UNIFIL). 

A participação das FA em operações de paz contribui, entre outros propósitos, para: 

- a ampliação da projeção do País no concerto das Nações; 

- a reafirmação do compromisso com a ordem internacional e com a solução pacífica 

das controvérsias;  

- o fortalecimento da política externa brasileira; 

- o aperfeiçoamento dos profissionais militares pelo contato com congêneres de outras 

nações; 

- o desenvolvimento do exercício da liderança militar em todos os níveis; 

- o conhecimento dos sistemas da ONU; 

- a aproximação com os centros de operações de paz de outros países; e 

- a oportunidade de troca de experiências acerca de doutrina militar. 

b) Operações humanitárias 

O Brasil participa de operações humanitárias no exterior, de acordo com os interesses 

nacionais, visando ampliar a projeção do País no concerto mundial e reafirmar seu 

compromisso de cooperação internacional. 

A fim de coordenar as atividades interamericanas, em apoio aos programas de socorro 

a desastres naturais da ONU e da OEA, foi criada, na Junta Interamericana de Defesa (JID), o 

Comitê Interamericano para Redução de Desastres Naturais. Esse comitê tem participado de 

conferências, em nível mundial e continental, com o objetivo de assessorar a OEA, os 

Estados-Membros e delegações da JID, sobre a ocorrência de desastres naturais em qualquer 

um dos Estados-Membros da OEA, assim como colaborar na mitigação e na resposta em 

casos de desastres naturais, empregando recursos militares de outras nações em complemento 

aos da Defesa Civil dos países atingidos.  

Ao ser analisada qualquer proposta de criação de uma estrutura regional permanente 

que venha a ser responsável pelas operações humanitárias em caso de desastre natural ou 

antrópico, deve-se ter em conta que a realidade dos países do continente americano e do 

Caribe é marcantemente distinta, sendo difícil estabelecer uma visão hemisférica única sobre 

o tema. 
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Além disso, o Brasil, há mais de cinco anos, chefia o Grupo de Monitores 

Interamericanos na Colômbia (GMI-CO), contribuindo decisivamente para a formação de 

militares colombianos nas atividades de desminagem humanitária. 

9.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

A MB é favorável à sua participação, dentro de suas possibilidades, em operações de 

paz e humanitárias. Isto pode ser consubstanciado pelo envio de observadores militares ou 

pelo emprego de meios ou tropas. Tais participações poderão estar escudadas em solicitações 

de organismos internacionais dos quais o Brasil participe ou atendendo a compromissos 

assumidos internacionalmente, e autorizadas pelas autoridades competentes. Deve-se 

considerar a prioridade de atuação no entorno estratégico brasileiro, consoante com os 

esforços da política externa nacional de construção de parcerias e de fortalecimento da 

inserção regional do País. 

Apesar da necessidade de uniformidade de procedimentos quando atuando em 

Operações Conjuntas, particularmente no marco de Operações de Paz e Humanitárias, a MB 

entende que, de acordo com a Lei Complementar n
o
 97/1999, o preparo de meios e tropas da 

MB é de responsabilidade única e exclusiva do Comandante da Marinha, o que não impede a 

realização de troca de experiências entre as Forças para se alcançar tal uniformidade. 

A MB entende que as operações humanitárias, particularmente no âmbito regional, 

devem ser tratadas caso a caso, de acordo com a necessidade do país apoiado e a 

disponibilidade de meios, não havendo o interesse de se criar uma OM permanente que 

congregue pessoal e material da MB para tal. 
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CAPÍTULO 10 

A INSERÇÃO DA MARINHA NO PLANEJAMENTO DA DEFESA NACIONAL 

 

10.1 - INTRODUÇÃO  

A Portaria Normativa nº 24/MD, de 8 de janeiro de 2015, aprovou a metodologia do 

Sistema de Planejamento Estratégico de Defesa (SISPED), que tem por finalidade orientar o 

processo de Planejamento Estratégico no Ministério da Defesa. 

A Sistemática de Planejamento Estratégico Militar (SPEM), aprovada pela Portaria nº 

998/MD, de 24 de agosto de 2005, estabeleceu um amplo processo de sistematização do 

planejamento de alto nível para as Forças Armadas (FA). Assim, a SPEM deve ser conduzida 

conjuntamente e de forma coordenada com a metodologia do SISPED. 

10.2 - DESENVOLVIMENTO  

O planejamento estratégico militar tem o propósito de definir e organizar 

fundamentalmente as atividades relacionadas com o preparo e o emprego do poder militar 

para atender às demandas da Defesa do País, compreendendo três níveis de planejamento: o 

nacional, formado pelas mais altas autoridades do País; o setorial, constituído pelo Ministério 

da Defesa (MD) e demais órgãos com responsabilidades diretas com a Defesa; e o subsetorial, 

composto pelas FA.  

O planejamento estratégico militar no nível nacional visa contribuir para a formulação 

e condução da Política Nacional de Defesa (PND), da Estratégia Nacional de Defesa (END) e 

de outras políticas e estratégias nacionais voltadas ao preparo e emprego das FA, 

fundamentado na legislação e nos documentos de mais alto nível do País, como a Constituição 

Federal (CF), as Leis Complementares (LC) e Ordinárias e os Decretos.  

A PND fixa os objetivos nacionais de defesa e prioriza as duas principais áreas de 

interesse para o Brasil: Amazônia e o Atlântico Sul, fundamentais à formulação do Plano 

Estratégico da Marinha (PEM). 

Complementarmente, a END estabelece Estratégias e Ações Estratégicas, destacando 

duas áreas marítimas que merecem atenção especial do ponto de vista da necessidade de 

controlar o acesso marítimo ao Brasil, quais sejam: a faixa que vai de Santos a Vitória e a área 

marítima em torno da foz do rio Amazonas.  

No nível setorial, o planejamento estratégico militar resulta nas formulações da 

Política Setorial de Defesa (PSD), da Estratégia Setorial de Defesa (ESD), da Política Militar 

de Defesa (PMD) e da Estratégia Militar de Defesa (EMiD), aprovadas pelo MD, a fim de 
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embasar os planos estratégicos tanto de cunho operacional, quanto gerencial do MD.  

A PMD estabelece os objetivos e as orientações para o preparo e o emprego das FA.  

A EMiD, decorrente da PMD, tem como propósito orientar o planejamento estratégico 

das FA, de modo a estabelecer ações para alcançar os objetivos daquela Política. 

O planejamento estratégico militar, no nível subsetorial, tem por propósito construir a 

capacidade militar para compor o esforço principal da Defesa Nacional, formalizando-se em 

políticas, estratégias e planos estratégicos decorrentes, cujos cumprimentos resultam em 

configurações militares aptas para o emprego. 

O planejamento estratégico militar é cíclico e realimenta-se de resultados. Essas 

características permitem assimilações de alterações dos documentos que o fundamentam, em 

face de circunstâncias que indiquem tais necessidades. 

O Planejamento de Alto Nível da Marinha insere-se no Planejamento Estratégico 

Militar, no nível subsetorial, e é traduzido em uma sistemática lógica com componentes 

independentes, tendo como propósito a previsão e a ordenação das atividades pertinentes ao 

cumprimento da missão da Marinha do Brasil (MB). Essa sistemática, denominada 

Sistemática de Planejamento de Alto Nível (SPAN), é dividida em três fases: a Básica, a de 

Preparo e Emprego e a Administrativo-Financeira. 

O PEM é o documento de mais alto nível visando ao planejamento de longo prazo da 

Marinha, apresenta objetivos estratégicos organizados em uma cadeia de valor, orientados 

pela Missão e Visão de Futuro da Força. A partir da análise desses objetivos, são elaboradas 

as estratégias e as ações estratégicas que contribuirão para o alcance dos citados objetivos. 

Quanto às prioridades de curto prazo, estas são sintetizadas nas Orientações do 

Comandante da Marinha (ORCOM). Já as Orientações Setoriais (ORISET) e os planos das 

Fases de Preparo e Emprego e Administrativo-Financeira da SPAN estabelecem o 

detalhamento em termos de ação a empreender.  

O PEM é elaborado pelo Estado-Maior da Armada (EMA) e aprovado pelo 

Comandante da Marinha, com horizonte temporal de vinte anos, devendo ser 

sistematicamente revisto e atualizado. 

10.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

O planejamento da MB é condicionado pelo SISPED e pela SPEM. Ele insere-se em 

contextos mais amplos dentro do Planejamento Nacional e de Defesa. Em decorrência, na 

formulação do PEM, devem ser considerados os planejamentos, condicionantes e disposições 
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normativas emanadas dos níveis superiores, tornando imprescindível o conhecimento das 

características principais desses documentos.  

A SPAN é contínua e cíclica, devendo ser realimentada permanentemente. Para tanto, o 

EMA acompanha continuadamente a evolução das conjunturas internacional – em particular a 

militar-naval – e nacional e, quando pertinente, atualiza as partes componentes do PEM. Na 

medida em que ocorrerem modificações nos documentos condicionantes de atribuição do 

MD, serão procedidas as alterações decorrentes nas partes afetas aos documentos de nível 

subsetorial da MB. 
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CAPÍTULO 11 

A PARTICIPAÇÃO DA MARINHA NO APOIO À SEGURANÇA PÚBLICA 

 

11.1 - INTRODUÇÃO  

A segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Segundo o art. 144 

da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB), a segurança pública é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

primariamente, por meio dos seguintes órgãos: Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária 

Federal (PRF), Polícia Ferroviária Federal (PFF), Polícias Civis (PC), Polícias Militares (PM) 

e Corpos de Bombeiros Militares (CBM). 

O art. 142 da CRFB dispõe que as Forças Armadas (FA) destinam-se à defesa da Pátria, 

à Garantia dos Poderes Constitucionais (GPC) e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da 

ordem. Por não haver outros órgãos responsáveis pela defesa da Pátria e pela GPC, essas 

destinações se constituem nas atribuições primárias das FA. No que tange à Garantia da Lei e 

da Ordem (GLO), trata-se de destinação secundária das FA, tendo em vista ser atribuição 

primária dos órgãos responsáveis pela segurança pública, mencionados no parágrafo anterior.  

A Lei Complementar (LC) nº 97/1999 estabelece as normas gerais a serem adotadas na 

organização, no preparo e no emprego das FA, além de definir o seu emprego em GLO (de 

acordo com as diretrizes gerais do Decreto nº 3.897/2001), assim como suas atribuições 

subsidiárias, gerais e particulares, algumas delas relacionadas à segurança pública. 

Assim, este capítulo abordará a atuação da MB na segurança pública. 

11.2 - DESENVOLVIMENTO 

O cumprimento pelas FA das atividades relacionadas à GLO, diferentemente da GPC, 

efetiva-se em uma situação de estabilidade institucional, em plena vigência do Estado 

Democrático de Direito (vigem todos os direitos e as garantias individuais).  

Vale ressaltar ser a segurança pública uma sensação advinda da ordem pública reinante, 

desse modo, ao contribuir para a garantia da ordem pública a MB estará, em última análise, 

atuando em apoio à segurança pública.  

O Decreto nº 3.897/2001 fixa as diretrizes gerais para o emprego das FA em GLO, 

assim a Marinha do Brasil (MB) desenvolverá, sempre que se faça necessário, ações de 

polícia ostensiva, como as demais, de natureza preventiva ou repressiva, que se incluem na 

competência, constitucional e legal, das Polícias Militares, observados os termos e limites 
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impostos, a estas últimas, pelo ordenamento jurídico, assim como outras necessárias, quando 

se presuma ser possível a perturbação da ordem. 

A decisão do emprego das FA, em GLO, caberá ao Presidente da República, nos 

moldes previstos no Decreto nº 3.897/2001, após esgotados os instrumentos destinados, pela 

CRFB, à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Consideram-se esgotados os recursos dos órgãos de segurança pública quando, em 

determinado momento, forem formalmente reconhecidos pelo respectivo Chefe do Poder 

Executivo Estadual como indisponíveis, inexistentes ou insuficientes ao desempenho regular 

de sua missão constitucional. A decisão do Presidente da República será comunicada ao 

Ministro de Estado da Defesa. O emprego na GLO, na forma ditada pelo Decreto nº 

3.897/2001, será episódico, em área previamente estabelecida e por tempo limitado.   

Impõe-se ser a ação militar embasada juridicamente e orientada por regras de 

engajamento claras, a fim de preservar o pessoal da Marinha e a própria Instituição de 

possíveis reivindicações jurídicas e de questionamentos quanto à legalidade da operação. Para 

tanto, é fundamental conhecer a doutrina e os procedimentos para o emprego na GLO, assim 

como sua disseminação ser de amplo conhecimento dos setores envolvidos. 

Portanto, as ações da MB em GLO desenvolver-se-ão em ambiente terrestre e 

marítimo, de forma singular ou conjunta com as demais FA ou operações interagências com 

órgãos de segurança pública, visando, preferencialmente, as instalações do Poder Marítimo. O 

Poder Naval poderá realizar as seguintes ações, de acordo com o MD33-M-10, GARANTIA 

DA LEI E DA ORDEM, aprovado pela Portaria Normativa nº 186/MD/2014 (com 

alinhamento ao previsto no Decreto nº 3.897/2001, em especial quanto ao caráter “episódico”, 

em área previamente estabelecida e por tempo limitado), dentre outras:  

a) controlar áreas marítimas litorâneas e ribeirinhas de dimensões limitadas adjacentes 

a instalações navais, marítimas ou industriais de valor estratégico;  

b) transportar e efetuar desembarques administrativos de contingentes e suprimentos 

militares;  

c) proteger portos, seus acessos e fundeadouros, estaleiros ou áreas marítimas restritas;  

d) proteger plataformas de exploração e de aproveitamento de petróleo e gás na 

plataforma continental brasileira ou em águas interiores;  

e) controlar partes terrestres e áreas litorâneas ou ribeirinhas de dimensões limitadas;  

f) prover a segurança de autoridades em eventos específicos;  
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g) realizar operações especiais de retomada e de resgate nas Águas Jurisdicionais 

Brasileiras (AJB) e em organizações militares (OM) subordinadas;  

h) realizar operações em terra, observadas suas aptidões; e  

i) realizar apoio logístico.  

No caso de emprego singular, a Marinha empregará Forças-Tarefas constituídas de 

unidades operativas, navais, aeronavais e de fuzileiros navais, tendo a composição e os meios 

dependentes da missão atribuídos e centralizados nos Comandos dos Distritos Navais, sob a 

supervisão do Comandante de Operações Navais (ComOpNav). Em virtude da quantidade e 

diversidade das ações, da dificuldade em identificar previamente as ameaças e da incerteza 

quanto à natureza das tarefas, o Poder Naval deverá se preparar e planejar o emprego de seus 

meios.  

Destaca-se, ainda, que a participação da MB pode ocorrer de três maneiras: 

isoladamente, em coordenação (operando junto a outro órgão para um mesmo fim) ou em 

cooperação (meios da MB limitados ao apoio da atividade fim de outro órgão) com outros 

órgãos.  

No âmbito das Atribuições Subsidiárias, a atuação da MB em segurança pública está 

presente nas: 

I) Gerais:  

- cooperar com as ações de defesa civil, (art. 16 da LC nº 97/1999),  na forma de 

garantia da ordem social, por ocasião de calamidades naturais ou antrópicas, que colocam em 

risco a incolumidade das pessoas e do patrimônio, um dos propósitos da segurança pública. 

- prevenção e repressão aos delitos transfronteiriços e ambientais, no mar e nas 

águas interiores (art. 16-A da LC nº 97/1999). O CM aprovou a Instrução Normativa nº 

1/MB/MD/2013, contendo as Diretrizes gerais para a atuação da MB no cumprimento desta 

atribuição subsidiária geral das FA, o que motivou a criação do Patrulhamento, regulado pela 

Carta de Instrução do ComOpNav sobre Patrulha Naval (PATNAV). 

II) Particulares: 

- implementar e fiscalizar o cumprimento de leis e regulamentos (art. 17-IV da 

LC nº 97/1999). Os dois instrumentos de que dispõe a MB são a PATNAV e a Inspeção 

Naval (IN), esta limitada à fiscalização da Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (LESTA), 

seu regulamento e das Normas da Autoridade Marítima, assim como a legislação correlata 

(por exemplo, Lei do Óleo, SOLAS e MARPOL). Vários atos internacionais ratificados pelo 
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Brasil incluem-se nessa fiscalização, com destaque para a Convenção das Nações Unidas 

sobre o Direito do Mar, Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da 

Navegação Marítima e o Código Internacional para a Proteção de Navios e de Instalações 

Portuárias (Código ISPS), este, ainda não formalmente internalizado.  

- cooperar com os órgãos federais (art. 17-V da LC nº 97/1999). A MB atuará 

quando solicitado pelos órgãos federais, desde que atendidas as condições fixadas no 

mencionado artigo. 

11.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

A posição da MB sobre esse assunto é que as atribuições quanto à segurança pública 

estão claramente definidas no art. 144 da CRFB, que dispõe ser um dever do Estado exercido, 

primariamente, por meio da PF, PRF, PFF, PC, PM e CBM. O art. 142 da CRFB estabelece as 

destinações das FA, das quais a defesa da Pátria e a GPC constituem as atribuições primárias, 

haja vista não haver outros órgãos públicos por elas responsáveis.  

A atuação na GLO dar-se-á, subsidiariamente, por ser atribuição primária de outros 

órgãos da Administração Pública. No caso da GLO (Decreto nº 3.897/2001), depois de 

esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, após decisão do Presidente da República, deverá ser episódica e ter a 

menor duração possível.  

A MB entende serem as ações de segurança pública em embarcações atracadas da 

competência da PF e quando fundeados em áreas portuárias, poderá ser tanto da PF como da 

MB, o que exigirá o entendimento prévio entre as instituições. 

Quanto ao posicionamento da MB em relação ao poder de polícia durante a PATNAV 

ou Patrulhamento, observar o seguinte: 

a) a atividade de polícia se subdivide em polícia administrativa em sentido estrito e de 

segurança. A primeira com foco no ordenamento jurídico de Direito Administrativo (normas 

que, em busca da harmonia social, visam limitar o exercício da liberdade e gozo da 

propriedade, direitos individuais) e a segunda com foco no ordenamento jurídico de Direito 

Penal (prevenção e repressão de infrações penais). Por sua vez, a atividade de polícia de 

segurança se subdivide em ostensiva e judiciária. A primeira se concretiza na execução de 

medidas de policiamento preventivo e repressivo, visando coibir as infrações penais. A 

segunda objetiva as atividades de apuração dessas infrações e de sua autoria, assim como o 
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cumprimento de mandados expedidos por autoridades judiciárias. Somente a PF exerce a 

função de polícia judiciária no âmbito da União; 

b) a função da polícia marítima, em seu viés de atividade de polícia de segurança 

ostensiva, não é exclusiva da PF, cuja atuação é limitada ao território nacional (em face de 

uma interpretação extensiva, estende-se até as doze milhas marítimas, limite exterior do mar 

territorial); 

c) além da atividade de polícia de segurança judiciária militar, a MB exerce a atividade 

de polícia de segurança ostensiva, assim como a de polícia administrativa no sentido estrito, 

utilizando-se da PATNAV, Patrulhamento e da IN; 

d) as polícias militares estaduais exercem a atividade de polícia de segurança ostensiva 

nas águas interiores dos Estados; 

e) a ação decorrente do art. 16-A, da LC nº 97/1999, denominada de Patrulhamento, não 

afetou a atuação da MB na execução da PATNAV, mas proporcionou, em contribuição a essa 

atividade, o emprego de outros meios, dispensados de atenderem aos requisitos fixados pelo 

Decreto nº 5.129/2004 (Dispõe sobre a PATNAV e dá outras providências), quando em ações 

contra delitos transfronteiriços e ambientais, na faixa de fronteira terrestre, no mar e nas águas 

interiores; 

f) a cooperação da MB prevista no inciso V do art. 17 da LC nº 97/1999, poderá ser 

prestada pela PATNAV, assim como por outros meios da MB; 

g) é importante diferenciar as modalidades de atuação da PATNAV e do Patrulhamento 

em coordenação e cooperação com outros órgãos públicos: 

h) a coordenação pressupõe o emprego da MB e outros órgãos com um objetivo comum 

(art. 16-A e art. 17, IV, da LC nº 97/1999); e 

i) a cooperação, atividade meio, só ocorrerá a pedido dos órgãos federais e nas hipóteses 

e tipos de apoio previstos no inciso V do art. 17 da LC nº 97/1999.  

Por fim, é importante destacar que a atuação da MB em segurança pública aproveitará a 

capacidade desenvolvida para atuar em defesa da Pátria. 
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CAPÍTULO 12 

A PRESENÇA FEMININA NA MARINHA 

 

12.1 - INTRODUÇÃO 

O ingresso das mulheres na Marinha ocorreu por intermédio da Lei no 6807/1980, 

regulamentada pelo Decreto no 85238/1980 e, ao longo desses anos de serviço, sua 

participação tem sido destacada. Por meio de novos textos legais, a Marinha vem ampliando, 

gradativamente, a presença feminina na Força, assegurando a progressão hierárquica em 

igualdade de condições.  

A Lei no 9.519/1997 (Reestruturação de Corpos e Quadros) extinguiu o Corpo Auxiliar 

Feminino da Reserva da Marinha (CAFRM) e incorporou as militares na estrutura de Corpos 

e Quadros da Marinha para Oficiais e Praças, aumentando-se as atividades das mulheres e 

tornando sua presença no Serviço Naval um fator ponderável na preparação adequada da 

Marinha do Brasil (MB), para que esta possa bem cumprir sua destinação constitucional e 

atribuições subsidiárias.  

Como consequência, outrora pertencente a um único Corpo Auxiliar, as Oficiais e 

Praças da MB prestam hoje serviços no Corpo de Intendentes da Marinha (CIM), no Corpo de 

Engenheiros da Marinha (CEN), no Corpo de Saúde da Marinha (CSM), no Corpo Auxiliar da 

Marinha (Quadros Técnico, Auxiliar da Armada e Auxiliar de Fuzileiros Navais), no Corpo 

Auxiliar de Praças e no Quadro de Músicos do Corpo de Praças de Fuzileiros Navais. Desde a 

década de 1990, há o embarque de mulheres em navios da MB, onde realizam importantes 

atividades de apoio, assistência médica e odontológica e trabalhos técnicos ligados ao 

desenvolvimento e teste de diversos tipos de equipamentos e sistemas, como os de armas e de 

sensoriamento remoto.  

12.2 - DESENVOLVIMENTO 

Desde as mudanças de 1997, as inserções profissionais e ascensões hierárquicas das 

mulheres na Marinha, além da integração na estrutura geral de pessoal, são cada vez maiores. 

Nesse sentido, as mulheres têm participado de missões operativas em variadas situações, ora 

compondo o Estado-Maior de Comandos de Força, ora atendendo às necessidades das áreas 

técnicas de sua formação profissional. 

Dos Corpos e Quadros onde se distribuem, as Oficiais da MB possuem acesso aos 

postos de Oficial-General, até Vice-Almirante: nos CIM e CEN; e no Quadro de Médicos 

(Md), do CSM. 
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Cerca de oito mil mulheres estão no Serviço Ativo da Marinha (SAM), podendo prestar 

serviços no desempenho de atividades em áreas de conhecimento como: 

a) Oficiais (nível superior de formação): 

I) Administração, Ciências Contábeis e Economia (CIM) e Quadro Complementar do 

Corpo de Intendentes da Marinha (QC-IM); 

II) Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Cartográfica, 

Engenharia Civil, Engenharia de Armamento, Engenharia de Materiais, Engenharia de 

Produção, Engenharia de Sistemas de Computação, Engenharia de Telecomunicações, 

Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica de 

Aeronáutica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Naval, Engenharia Nuclear e Engenharia 

Química (CEN); 

III) Medicina (Md-CSM); 

IV) Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial, Dentística, Endodontia, 

Implantodontia, Odontopediatria, Ortodontia, Patologia Bucal e Estomatologia, Periodontia, 

Prótese Dentária e Radiologia (Quadro de Cirurgiões-Dentistas do CSM);  

V) Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição e Psicologia 

(Quadro de Apoio à Saúde do CSM); 

VI) Arqueologia, Arquivologia e Gestão de Documentos, Biblioteconomia, Ciência 

da Computação, Ciências Náuticas, Comunicação Social, Desenho Industrial, Direito, 

Educação Física, Estatística, Física – Licenciatura, História, Geologia, Informática, Letras 

Português – Licenciatura, Matemática – Licenciatura, Meteorologia, Museologia, Música, 

Oceanografia, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social e Segurança do Tráfego Aquaviário 

(Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha); e 

VII) Administração, Arqueologia, Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências 

Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Desenho Industrial, Direito, Educação 

Física, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de 

Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Aeronáutica, 

Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia 

Cartográfica e de Agrimensura, Engenharia de Fortificação e Construção, Engenharia de 

Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Mecânica de Veículos Militares, Engenharia Metalúrgica, 

Engenharia Naval, Engenharia Nuclear, Engenharia Química, Engenharia Mecânica de 

Armamentos, Estatística, Física (Bacharelado - Licenciatura), Geologia, História 
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(Bacharelado - Licenciatura), Informática, Letras (Português - Licenciatura), Matemática 

(Bacharelado - Licenciatura), Meteorologia, Museologia, Música, Oceanografia, Pedagogia, 

Psicologia e Serviço Social (Quadro Auxiliar da Marinha do Corpo Auxiliar da Armada e 

Quadro Auxiliar de Fuzileiros Navais). 

b) Praças (nível médio de formação): 

 I) Administração, Administração Hospitalar, Contabilidade, Desenho de Arquitetura, 

Desenho Mecânico, Edificações, Eletrônica, Eletrotécnica, Enfermagem, Estatística, 

Estruturas Navais, Geodésia e Cartografia, Gráfica, Higiene Dental, Marcenaria, Mecânica, 

Metalurgia, Meteorologia, Motores, Nutrição e Dietética, Patologia Clínica, Processamento de 

Dados, Prótese Dentária, Química, Radiologia Médica, Reabilitação, Secretariado e 

Telecomunicações (Quadro Auxiliar Técnico de Praças do Corpo Auxiliar de Praças da 

Marinha e Quadro Técnico de Praças do Corpo Auxiliar de Praças da Marinha); e 

 II) Música (Quadro de músicos do Corpo de Praças de Fuzileiros Navais). 

Há também mulheres que exercem atividade de Mergulho e Educação Física.  

Cabe ressaltar que a MB foi a primeira Força a ter uma mulher promovida ao cargo de 

Oficial-General das Forças Armadas brasileiras, fato ocorrido em novembro de 2012. Assim, 

a MB reafirmou seu pioneirismo, pois foi também a primeira Força que admitiu mulheres 

militares em seus quadros, na década de 80. 

Como parte do contínuo processo de atualização e aprimoramento da administração do 

seu pessoal, a Força Naval admitiu, em 2014, a primeira turma de Aspirantes femininas da 

Escola Naval. Desde então, são oferecidas vagas para candidatas com idade entre 18 e 23 anos 

que tenham concluído o ensino médio. 

Ao se visualizar o seu emprego e explorar as suas potencialidades, há outros aspectos a 

serem considerados. Hoje, a mulher está presente nas forças terrestres, aéreas e nas marinhas 

de guerra de vários países, em navios e até mesmo em submarinos. Estudos estão sendo 

efetuados pelos setores de defesa, em âmbito mundial, sobre o desempenho feminino em 

conflitos armados, tendo em vista as recentes participações e considerações atinentes ao tema, 

em função da exigência da máxima prontidão para o combate e a permanente disponibilidade 

de emprego dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais. Tais estudos ressaltam 

aspectos como os de adestramento, disponibilidade integral para o serviço, higidez física, 

preparação psicológica, e outros como a maternidade e a gravidez. 

No campo logístico, a instituição do serviço militar feminino a bordo exige adaptação 

interna dos meios, em função da otimização dos espaços nos navios de guerra, como é o caso 
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dos navios-patrulhas e submarinos que, em face de suas dimensões reduzidas, dificultam o 

rearranjo, em duplicidade, de suas áreas habitáveis, sem o comprometimento de requisitos 

operativos.  

12.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

A Marinha considera essencial a participação das mulheres em suas atividades, com 

igualdade de condições, inserção profissional e ascensão hierárquica, o que foi ratificado pela 

integração feminina na estrutura geral de pessoal da MB, ocorrida em 1997.  

Por sua vez, o seu envolvimento na condução das Operações Navais, entendidas no seu 

sentido mais amplo, avançará em conjunto com os resultados de pesquisas e estudos sobre a 

atuação feminina em atividades de combate direto, considerando-se os aspectos atinentes à 

máxima prontidão e à permanente disponibilidade de emprego dos meios navais, aeronavais e 

de fuzileiros navais.  

A MB valoriza a competência de seu pessoal e reconhece a importância do trabalho das 

mulheres na instituição. 
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 CAPÍTULO 13 

SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES 

 

13.1 - INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal prevê que a seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 

os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social para toda a população. 

Contudo, por ser mais gravosa a situação do militar e de sua família, em relação aos 

demais cidadãos, a seguridade social para os militares e seus dependentes é diferente. Tendo 

em vista as especificidades e os sacrifícios da carreira militar, existe um regime constitucional 

que cumpre essa função para os militares, amparado pelo art. 142 da Constituição Federal, 

denominado Sistema de Proteção Social dos Militares.  

13.2 - DESENVOLVIMENTO 

O Sistema de Proteção Social dos Militares é constituído por um conjunto integrado de 

instrumentos legais e ações afirmativas, permanentes e interativas de pagamento de pessoal, 

saúde e assistência integrada ao pessoal, que visam assegurar o amparo e a dignidade aos 

militares das Forças Armadas e seus dependentes, haja vista as peculiaridades da profissão 

militar. 

A profissão militar, internacionalmente reconhecida, prevista no Brasil por meio da 

Carta Magna, submete esse profissional a exigências muito peculiares, que não são impostas, 

em conjunto, a nenhum outro trabalhador, seja da iniciativa privada, seja do setor público. 

Essas especificidades e restrições são alheias à vontade do militar e lhes são impostas 

pelo Estado. Dessa forma, o Estado visa o cumprimento de funções exclusivas, como a defesa 

da pátria e a garantia da lei e da ordem, as quais devem ser realizadas, independentemente da 

situação e localização. Dentre essas peculiaridades, destacam-se: 

a) Risco de Morte 

Ao longo da sua carreira, o militar convive com o risco de morte. Seja em 

treinamentos, em situação de crise ou conflito armado, a possibilidade de ferir-se gravemente 

ou morrer é característica permanente da sua profissão.  

b) Sujeição a preceitos rígidos de disciplina e hierarquia 

Ao ingressar nas Forças Armadas, o militar se submete a severas normas 

disciplinares e a estritos princípios hierárquicos, que condicionam sua vida pessoal e 

profissional. 
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c) Dedicação à caserna 

Ao militar é vedado o exercício pleno de outras atividades públicas, exceto para os 

profissionais de saúde, que podem acumular cargos ou empregos privativos públicos, com 

profissões regulamentadas. Aos militares também é vedado o exercício da atividade de 

comércio ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade ou dela ser sócio ou 

participar em sociedade anônima ou quotas de responsabilidade limitada. 

As vedações mencionadas tornam o militar dependente de sua remuneração e 

dificultam o seu posterior ingresso no mercado de trabalho quando na inatividade.  

d) Disponibilidade permanente 

O militar se mantém disponível para o serviço ao longo das 24 horas do dia, sem, por 

isso, ter direito a reivindicar qualquer remuneração extra, compensação de qualquer ordem ou 

cômputo de serviço especial. Podendo, ainda, ser acionado a qualquer momento e a sua 

revelia. 

e) Mobilidade geográfica  

O militar pode ser movimentado ex-officio, em qualquer época do ano, para qualquer 

região do País, indo residir, em alguns casos, em locais inóspitos e destituídos de 

infraestrutura de apoio à família. Essas mudanças de localidade por especificidade e 

necessidade do serviço, normalmente trazem prejuízos à família. 

f) Vigor físico  

A higidez física e mental é condição fundamental e necessária para o exercício da 

profissão militar, tanto em sua preparação, quanto em situação de crise ou conflito armado. 

g) Proibição de participar de atividades políticas  

O militar da ativa é impedido de filiar-se a partidos e de participar de atividades de 

cunho político-partidário, por serem os interesses do Estado brasileiro superiores aos 

interesses partidários. 

h) Proibição de sindicalizar-se e de participação em greves ou em qualquer 

movimento reivindicatório  

O impedimento à sindicalização e participação em greves decorre da necessidade de 

o militar estar sempre pronto para as missões que for designado, já que as Forças Armadas 

representam a última fronteira da legalidade. 

i) Restrições a direitos sociais 

O militar não usufrui de alguns direitos sociais, de caráter universal, que são 

assegurados aos demais trabalhadores, dentre os quais se incluem: 
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- Remuneração do trabalho noturno superior a do trabalho diurno; 

- Jornada de trabalho diário limitada a oito horas; 

- Repouso semanal remunerado; e 

- Remuneração de serviço extraordinário, que extrapole as oito horas diárias 

estabelecidas pela Constituição Federal como limite ao trabalho normal para as demais 

categorias. 

j) Vínculo com a profissão  

Mesmo quando na inatividade, o militar permanece vinculado à sua profissão. Os 

militares na inatividade (reserva remunerada) podem ser chamados para o serviço ativo, à sua 

revelia, em tempos de guerra. 

No que tange ao pagamento dos militares ativos, o art. 142 da Constituição Federal 

prevê que compete à Presidência da República a iniciativa de Lei sobre a remuneração do 

militar das Forças Armadas. 

Atualmente, a Medida Provisória n° 2.215-10/2001, regulamentada pelo Decreto nº 

4.307/2002, define os direitos pecuniários dos militares.  

A Lei n° 6.880/1980, denominada Estatuto dos Militares, define as condições para 

transferência para a inatividade, enquanto a Medida Provisória n° 2.215-10/2001 define os 

respectivos proventos.  

Diferentemente dos trabalhadores e dos servidores públicos, o militar inativo não se 

aposenta, permanecendo sujeito ao mesmo regulamento disciplinar do militar ativo, o que o 

diferencia de qualquer profissão. 

Os inativos fazem parte de uma estrutura de defesa que permite o rápido emprego 

dos militares ativos em combate; enquanto os reconvocados, ao retornarem para a ativa, 

realizam as tarefas de base, em especial, as de logística e de instrução de novos contingentes. 

O pagamento dos militares inativos faz parte de um conjunto de medidas para: (1) 

atrair e reter aqueles que, voluntariamente, abdicam de parcela importante dos seus direitos 

para servir o Estado; (2) compensar os sacrifícios praticados durante a carreira; (3) remunerar 

aqueles que, afastados das Organizações Militares, permanecem disponíveis ao serviço do 

Estado; e (4) proporcionar dignidade àqueles que se dedicaram à prontidão para o combate e 

que, por características da profissão militar, não estão mais aptos para serem eficazes no 

teatro de operações e, ao mesmo tempo, não encontram disponibilidade no mercado de 

trabalho. 
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A Pensão Militar é prevista pela Lei nº 3.765, de 4 de maio de 1960. O militar 

contribui com 7,5% de sua remuneração básica, até seu falecimento, para ter o direito de legar 

pensão por morte aos seus beneficiários instituídos, inexistindo a contribuição patronal por 

parte da União.  

Para os militares que ingressaram nas Forças Armadas a partir de 2001, não existe a 

possibilidade de deixar a pensão para a filha, em razão das reformas realizadas pela Medida 

Provisória n° 2.215-10/2001. Para aqueles ingressos antes desta norma legal, a legislação 

permitiu a opção pela manutenção desse direito mediante uma contribuição adicional de 1,5% 

da remuneração básica.  

A Pensão Militar se traduz como um “seguro estatal”, para que o militar aceite a 

exposição ao risco, pois tem a garantia de provimento e manutenção de sua família, no caso 

de sua morte. Assim sendo, ela não é dependente de um fator de receita e despesa, tendo em 

vista os riscos de morte e invalidez precoces, decorrentes da profissão militar. 

Então, o Estado brasileiro assume o custo com as pensões, independente do tempo de 

contribuição, pois não seria viável a acumulação e capitalização dos recursos para aqueles 

militares que falecem ou se invalidam precocemente. 

A Assistência Médico-Hospitalar (AMH) das Forças Armadas e a Assistência Social 

ao Pessoal também consideram as especificidades militares. Para isso, existe uma estrutura 

própria.  

No caso da AMH, a estrutura atende as atividades relacionadas com a prevenção de 

doenças, com a conservação ou recuperação da saúde, e com a reabilitação dos pacientes, 

abrangendo os serviços dos profissionais de saúde, o fornecimento e a aplicação de meios, os 

cuidados e os demais atos médicos e paramédicos necessários. No âmbito da Marinha, esse 

serviço tem por objetivo prestar assistência a todos os militares e seus dependentes, realizar as 

perícias médicas do pessoal militar e realizar as atividades de medicina operativa, voltada 

para o apoio ao combate. Esses serviços são prestados pelos hospitais, policlínicas navais, 

departamentos, divisões e seções de saúde, ambulatórios, enfermarias e formações sanitárias 

de corpo de tropa, de estabelecimento, de navio, de base, de arsenal ou de qualquer outra 

unidade administrativa, tática ou operativa das Forças Armadas. Em alguns casos, o 

atendimento poderá ser feito mediante convênios. 

Todos os militares (ativos e inativos) e pensionistas são compulsoriamente 

contribuintes do sistema de saúde da Força. Adicionalmente, o militar ou a pensionista 
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contribuem com uma indenização monetária para cada procedimento médico-odontológico 

realizado para si e seus dependentes. 

Quanto ao Serviço de Assistência Social ao Pessoal da Marinha, a supervisão técnica 

cabe à Diretoria de Assistência Social da Marinha (DASM). Esse serviço destina-se à 

prestação inicial, de forma integrada, de assistência nas áreas de Serviço Social, Direito e 

Psicologia ao pessoal militar, ativo e inativo, aos seus dependentes e aos pensionistas, sendo 

custeado com recursos orçamentários da própria Marinha e realizado por diversos núcleos de 

atendimentos distribuídos no País. 

13.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

Por suas especificidades, a seguridade social do militar é especial e organizada de 

forma própria. Em relação à saúde e assistência social, esses serviços não têm sido objetos de 

críticas e propostas de reformas. 

No que tange ao pagamento de militares inativos e pensionistas de militares, a realidade 

é diferente. Por desinformação, muitos consideram, equivocadamente, que os militares 

possuem um regime previdenciário, o qual deveria ser alterado para as mesmas regras dos 

demais cidadãos. 

Conforme a Constituição da República e demais normativos infraconstitucionais, 

existem três regimes previdenciários no Brasil: O Regime Geral da Previdência Social 

(RGPS); o Regime Próprio dos Servidores Públicos (RPSP) e o Regime de Previdência 

Complementar (RPC). Por inviabilidade jurídica e técnica, nenhum deles se aplica aos 

militares. 

A existência de um regime previdenciário pressupõe a existência de um plano de 

contribuição dos participantes, um plano de contribuição do patrocinador e um plano de 

benefício de aposentadoria e pensão para os participantes. 

No caso do pagamento dos inativos, por todas as suas peculiaridades, não existe 

nenhum tipo de contribuição. Desta forma, os militares não possuem previdência e os gastos 

com os inativos são integralmente custeados pelo Tesouro Nacional. 

No caso da pensão, existe uma contribuição obrigatória do militar até o seu falecimento, 

para o direito ao benefício pensional. Contudo, no mesmo diapasão das especificidades 

militares, não existe a contribuição patronal.   

A situação do militar é especial, e por isso o legislador, entendendo as especificidades 

da profissão militar, adota o Princípio da Igualdade Material, onde os desiguais são tratados 

desigualmente na proporção em que se desigualam. Por isso, o sistema de pagamento de 
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proventos e pensões não é uma exceção à regra constitucional de igualdade. A própria 

Constituição Federal reconhece que o militar é diferente ao submetê-lo aos ditames do art. 

142, impondo-lhe especificidades e restrições que não são aplicadas a nenhum outro cidadão. 

Isto, porque, por constituírem classe especial de agentes públicos, cujos direitos são 

comumente mais restritos e os deveres mais amplos, e que não se aposentam de fato, não lhes 

foi exigido equilíbrio financeiro e atuarial entre contribuições e os benefícios da reserva, 

reforma e pensão militar, cujo custeio deve se dar à semelhança de despesas públicas como 

saúde e segurança públicas.   

Esse posicionamento fica nítido a partir da Constituinte de 1987 e é ratificado pelas 

Emendas Constitucionais nº 18 e nº 20, de 1998, e pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003. 

Por todo exposto, ratifica-se a ausência de um regime previdenciário para os militares e 

a existência de um Sistema de Proteção Social dos Militares que visa compensar os militares 

pelos sacrifícios e direitos abdicados ao longo da carreira, bem como atrair e reter pessoas 

para voluntariamente se submeterem as especificidades militares, em prol dos objetivos do 

Estado. 
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CAPÍTULO 14 

REMUNERAÇÃO DOS MILITARES 

 

14.1 - INTRODUÇÃO 

As relações entre os indivíduos e as organizações possuem um caráter de troca, na qual 

o servidor contribui com o seu trabalho em prol dos objetivos institucionais e a organização, 

em contrapartida, recompensa-o financeiramente e socialmente para atraí-lo, retê-lo e 

incentivá-lo. 

Para que isso ocorra harmonicamente, os servidores das organizações precisam possuir 

recompensas financeiras e sociais que atendam suas necessidades básicas e que também sejam 

justas, equitativas e equilibradas em relação às suas capacitações e suas responsabilidades. 

Nesse contexto, a Estratégia Nacional de Defesa (END) recomenda a valorização da 

profissão militar como exigência de segurança nacional, de forma compatível com seu papel 

na sociedade brasileira. 

14.2 - DESENVOLVIMENTO 

A remuneração é um dos principais aspectos de satisfação das pessoas. Por isso, é de 

grande importância que as Forças Armadas atendam corretamente essa necessidade, a fim de 

permitir que os militares, em nome do Estado, possam assegurar a Defesa Nacional e garantir 

a lei e a ordem, com elevado nível de profissionalismo.  

Com a edição da END, o Estado demandou novos rumos para a atuação das Forças 

Armadas, aumentando a obrigação do militar manter-se estimulado, resiliente e com o 

domínio de modernas tecnologias. Em consequência, foi reforçado o imperativo de que as 

Forças sejam capazes de atrair e reter recursos humanos qualificados para a manutenção da 

capacidade operativa nos níveis pretendidos. 

A carreira militar é voluntária por excelência e peculiar em sua essência, exigindo do 

seu efetivo condições próprias, como obediência a preceitos rígidos de disciplina e hierarquia, 

dedicação exclusiva, disponibilidade permanente para o serviço e movimentações constantes 

para diversas localidades, muitas das quais situadas na fronteira do País e, por vezes, 

destituídas de infraestrutura mínima. 

Exclusiva por si só, a carreira das armas submete o militar à exigência mais distinta e 

não imposta a qualquer outro cidadão: a obrigatoriedade legal de sacrificar a própria vida na 

defesa do País, conforme estabelecido na Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, 

denominada Estatuto dos Militares. 
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Desta forma, é condição peremptória que a remuneração satisfaça às funções social, 

retributiva e valorativa do militar das Forças Armadas, a fim de manter elevado o moral do 

efetivo, permitir a atração e a retenção do pessoal, bem como compensar os sacrifícios 

praticados e os direitos abdicados pelo militar durante o serviço ativo.  

Pelo exposto, uma Política de Remuneração voltada para os Militares das Forças 

Armadas deve: 

a) estabelecer uma progressão remuneratória condizente com a progressão da carreira, 

que seja ajustada à evolução de conhecimentos, à capacitação, às competências adquiridas e 

às necessidades socioeconômicas do militar e de sua família nas diferentes fases de suas 

vidas;  

 b) garantir o adequado nivelamento social, de forma que seja proporcionada equidade 

entre o nível socioeconômico do militar das Forças Armadas e as demais carreiras típicas de 

Estado; 

 c) incentivar a capacitação contínua do militar. Consequentemente, a remuneração deve 

ser composta de partes variáveis, permitindo o incentivo à referida capacitação e servindo 

como fator de distinção nas atividades militares; 

 d) valorizar o nível de responsabilidade atribuído ao militar conforme as características 

peculiares de suas funções, que normalmente são representadas por: 

I) ocupação de cargos e exercício de funções de comando, direção ou chefia em 

Organizações Militares nas diversas regiões do País ou no exterior, e de assessoramento 

superior; 

II) execução de atividades especiais ou complexas que exijam habilitações 

específicas; 

III) desempenho do serviço em condições insalubres e perigosas ou em localidades 

onde as condições ambientais ou socioeconômicas acarretam riscos adicionais à pessoa ou 

ônus à saúde e à educação do militar e de seus familiares; e 

 e) compensar o militar por todos os sacrifícios e direitos abdicados durante a carreira, 

bem como, reconhecer todas as peculiaridades da profissão militar descritas no Capítulo 13 

desta publicação, mediante a manutenção do direito à paridade e à integralidade entre os 

militares ativos, inativos e beneficiários de pensão. 

Entre o período de 1995 e 2002, os valores pagos aos militares foram corrigidos abaixo 

do índice de inflação, acarretando a degradação das remunerações. Entre 2003 e 2014, fruto 

de intensas negociações com o Governo Federal, foi possível atenuar a referida diferença. 
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Contudo, em face da elevada inflação do ano de 2015 e as projeções para 2016, as perdas 

foram novamente agravadas.  

Tendo em vista as atuais restrições econômicas do País, para o período entre 2016 a 

2019, foi garantida uma recomposição parcial média de 24,7%, conforme disposto na Lei nº 

13.321/2016. 

Esta recomposição não foi igual para todos os militares e privilegiou a melhoria da 

remuneração para os recrutas, haja vista o risco social atribuído a esses militares. Outros 

postos e graduações da carreira, em especial as Praças Graduadas e os Capitães-Tenentes, 

tiveram um percentual superior à média, visando à maior atratividade da carreira, à ampliação 

da capacidade de acumulação de patrimônio ao longo da ativa e à melhora do financiamento 

das despesas na fase da carreira em que, estatisticamente, o núcleo familiar está com maiores 

custos relacionados à educação e à alimentação. 

14.3 - POSICIONAMENTO DA MARINHA DO BRASIL 

A MB, em conjunto com as demais Forças, apoiadas pelo Ministério da Defesa, mantém 

constantes tratativas junto ao Governo Federal visando à recomposição e ao reajuste das 

remunerações dos militares. A recomposição remuneratória é a correção dos vencimentos no 

mesmo índice de inflação do período anterior e tem como propósito manter o poder de 

compra ao longo do tempo, enquanto o reajuste significa ganhos reais, acima da inflação. 

A depender da situação econômica e fiscal do País, os percentuais de recomposição 

salarial serão renegociados em 2017 pelas Forças Armadas junto ao Governo Federal, 

conforme consta na Exposição de Motivos que fundamentou a Lei nº 13.321/2016. 

Destaca-se que a Marinha possui um Grupo de Trabalho permanente, com 

representantes de todos os Setores da Força, designado pelo Estado-Maior da Armada (EMA), 

que é responsável por consolidar as informações relevantes, inclusive cálculos atuariais que 

possibilitem a adequada defesa dos interesses do pessoal militar nos assuntos afetos à 

remuneração e à pensão militar, a fim de manter o Comandante da Marinha tempestivamente 

assessorado sobre eventuais propostas de reestruturação ou recomposições remuneratórias que 

envolvam ativos, inativos e beneficiários de pensões. 


