
Orientações sobre a  
medalha "Sangue do Brasil" 

1. Considerando: 

  a. o Decreto-Lei nº 7.709, de 5 de junho de 1945 (cria a Medalha
Sangue do Brasil), modificado pelo Decreto-Lei nº 8.052, de 8 de outubro
de 1945; 

  b. a evolução dos conceitos de “guerra”, “teatro de operações” e
“inimigo” desde a metade do Sec XX até os dias atuais; 

  c. a atuação da ONU na busca pela paz, bem como a participação do
Exército Brasileiro neste contexto desde 1956; 

  d. o acompanhamento do Estado Brasileiro na evolução da arte da
guerra, proporcionando condições para a transformação do Exército,
evoluindo-o da era industrial para a era do conhecimento; 

  e. a Constituição Federal de 1988 que destinou as Forças Armadas
para a defesa da Pátria e a garantia dos poderes constitucionais, da lei e
da ordem, assim como estabeleceu parâmetros para a participação em
ações internacionais; 

  f. a Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, alterada pelas Leis
Complementares nº 117, de 2 de setembro de 2004 e nº 136, de 25 de
agosto de 2010, que regulou o emprego das Forças Armadas em
operações de GLO; 
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  g. o Decreto Legislativo nº 373, de 25 de setembro de 2013 que
aprovou a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa
e o Livro Branco de Defesa Nacional, assim como o Projeto de Força
(PROFORÇA) que estabeleceram o arcabouço legal da transformação,
ora em curso; 

  h. a estatura do Estado Brasileiro no concerto das nações que impõe à
Nação a assinatura de memorandos de entendimento com organismos
internacionais ou regionais, demandando o emprego das Forças
Armadas em ações de imposição ou manutenção da paz, assim como
de apoio humanitário; e 

  i. o exercício da ação de comando que, atuando na dimensão humana
da Força, desdobra-se, entre outras vertentes, tanto no reconhecimento
por parte dos comandantes das atitudes meritórias de seus
subordinados, como no estímulo ao desenvolvimento do espírito de
corpo e do sentimento de cumprimento do dever. 

2. O Comandante do Exército decide: 

   Conceder a Medalha Sangue do Brasil aos militares feridos ou
falecidos, por ação direta do inimigo, de força adversa, de oponente ou
de adversário, em operações de GLO ou em atendimento a acordos
internacionais, determinadas por autoridades competentes, em território
nacional ou estrangeiro, levadas a efeito após a entrada em vigor da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999. 
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3. Para tal os proponentes necessitam: 

  a. identificar os militares subordinados que, a partir da entrada em vigor
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, tenham sofrido
ferimento ou sido mortos por ação direta do inimigo, de força adversa,
de oponente ou de adversário; 

  b. realizar apuração sumária das circunstâncias do fato em torno do
qual ocorreu o ferimento: comprovando se o ferimento foi recebido em
consequência de ação objetiva do inimigo, de força adversa, de
adversário ou de oponente, bem como estabelecendo os nexos espaço-
temporal e médico-causal; 

  c. remeter à SGEx  a proposta de concessão contendo o processo
administrativo acima descrito com o parecer consubstanciado do respectivo
Comandante Militar de Área.

4. De posse das propostas e pareceres, a SGEx submeterá ao
Comandante do Exército despacho decisório com o parecer
consubstanciado e publicará a concessão da honraria no Boletim de
Acesso Restrito do Exército.
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