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1ª PARTE
LEIS E DECRETOS
ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 6.703, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Aprova a Estratégia Nacional de Defesa, e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
inciso VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no Decreto de 6 de setembro de 2007,
que institui o Comitê Ministerial de Formulação da Estratégia Nacional de Defesa,
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada a Estratégia Nacional de Defesa anexa a este Decreto.
Art. 2º Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão considerar, em seus
planejamentos, ações que concorram para fortalecer a Defesa Nacional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

ESTRATÉGIA NACIONAL DE DEFESA
I - FORMULAÇÃO SISTEMÁTICA
Introdução
O Brasil é pacífico por tradição e por convicção. Vive em paz com seus vizinhos. Rege
suas relações internacionais, dentre outros, pelos princípios constitucionais da não-intervenção, defesa da
paz e solução pacífica dos conflitos. Esse traço de pacifismo é parte da identidade nacional e um valor a
ser conservado pelo povo brasileiro.
País em desenvolvimento, o Brasil ascenderá ao primeiro plano no mundo sem exercer
hegemonia ou dominação. O povo brasileiro não deseja exercer mando sobre outros povos. Quer que o
Brasil se engrandeça sem imperar.
Talvez por isso nunca tenha sido realizado no Brasil, em toda a sua história, amplo debate
sobre os assuntos de defesa. Periodicamente, os governos autorizavam a compra ou a produção de novos
materiais de defesa e introduziam reformas pontuais nas Forças Armadas. No entanto, nunca propuseram
uma estratégia nacional de defesa para orientar de forma sistemática a reorganização e reorientação das
Forças Armadas; a organização da indústria de material de defesa, com a finalidade de assegurar a
autonomia operacional para as três Forças: a Marinha, o Exército e a Aeronáutica; e a política de
composição dos seus efetivos, sobretudo a reconsideração do Serviço Militar Obrigatório.
Porém, se o Brasil quiser ocupar o lugar que lhe cabe no mundo, precisará estar preparado
para defender-se não somente das agressões, mas também das ameaças. Vive-se em um mundo em que a
intimidação tripudia sobre a boa fé. Nada substitui o envolvimento do povo brasileiro no debate e na
construção da sua própria defesa.
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Estratégia Nacional de Defesa e Estratégia Nacional de Desenvolvimento
1. Estratégia nacional de defesa é inseparável de estratégia nacional de desenvolvimento.
Esta motiva aquela. Aquela fornece escudo para esta. Cada uma reforça as razões da outra. Em ambas, se
desperta para a nacionalidade e constrói-se a Nação. Defendido, o Brasil terá como dizer não, quando
tiver que dizer não. Terá capacidade para construir seu próprio modelo de desenvolvimento.
2. Difícil - e necessário - é para um País que pouco trato teve com guerras convencer-se da
necessidade de defender-se para poder construir-se. Não bastam, ainda que sejam proveitosos e até
mesmo indispensáveis, os argumentos que invocam as utilidades das tecnologias e dos conhecimentos da
defesa para o desenvolvimento do País. Os recursos demandados pela defesa exigem uma transformação
de consciências para que se constitua uma estratégia de defesa para o Brasil.
3. Difícil - e necessário - é para as Forças Armadas de um País tão pacífico como o Brasil
manterem, em meio à paz, o impulso de se prepararem para o combate e de cultivarem, em prol desse
preparo, o hábito da transformação.
Disposição para mudar é o que a Nação está a exigir agora de seus marinheiros, soldados e
aviadores. Não se trata apenas de financiar e de equipar as Forças Armadas. Trata-se de transformá-las,
para melhor defenderem o Brasil.
4. Projeto forte de defesa favorece projeto forte de desenvolvimento. Forte é o projeto de
desenvolvimento que, sejam quais forem suas demais orientações, se guie pelos seguintes princípios:
a) Independência nacional, efetivada pela mobilização de recursos físicos, econômicos e
humanos, para o investimento no potencial produtivo do País. Aproveitar a poupança estrangeira, sem
dela depender;
b) Independência nacional, alcançada pela capacitação tecnológica autônoma, inclusive
nos estratégicos setores espacial, cibernético e nuclear. Não é independente quem não tem o domínio das
tecnologias sensíveis, tanto para a defesa como para o desenvolvimento; e
c) Independência nacional, assegurada pela democratização de oportunidades educativas e
econômicas e pelas oportunidades para ampliar a participação popular nos processos decisórios da vida
política e econômica do País. O Brasil não será independente enquanto faltar para parcela do seu povo
condições para aprender, trabalhar e produzir.
Natureza e âmbito da Estratégia Nacional de Defesa
1. A Estratégia Nacional de Defesa é o vínculo entre o conceito e a política de
independência nacional, de um lado, e as Forças Armadas para resguardar essa independência, de outro.
Trata de questões políticas e institucionais decisivas para a defesa do País, como os objetivos da sua
"grande estratégia" e os meios para fazer com que a Nação participe da defesa. Aborda, também,
problemas propriamente militares, derivados da influência dessa "grande estratégia" na orientação e nas
práticas operacionais das três Forças.
A Estratégia Nacional de Defesa será complementada por planos para a paz e para a
guerra, concebidos para fazer frente a diferentes hipóteses de emprego.
2. A Estratégia Nacional de Defesa organiza-se em torno de três eixos estruturantes.
O primeiro eixo estruturante diz respeito a como as Forças Armadas devem-se organizar e
orientar para melhor desempenharem sua destinação constitucional e suas atribuições na paz e na guerra.
Enumeram-se diretrizes estratégicas relativas a cada uma das Forças e especifica-se a relação que deve
prevalecer entre elas. Descreve-se a maneira de transformar tais diretrizes em práticas e capacitações
operacionais e propõe-se a linha de evolução tecnológica necessária para assegurar que se concretizem.
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A análise das hipóteses de emprego das Forças Armadas - para resguardar o espaço aéreo,
o território e as águas jurisdicionais brasileiras - permite dar foco mais preciso às diretrizes estratégicas.
Nenhuma análise de hipóteses de emprego pode, porém, desconsiderar as ameaças do futuro. Por isso
mesmo, as diretrizes estratégicas e as capacitações operacionais precisam transcender o horizonte
imediato que a experiência e o entendimento de hoje permitem descortinar.
Ao lado da destinação constitucional, das atribuições, da cultura, dos costumes e das
competências próprias de cada Força e da maneira de sistematizá-las em estratégia de defesa integrada,
aborda-se o papel de três setores decisivos para a defesa nacional: o espacial, o cibernético e o nuclear.
Descreve-se como as três Forças devem operar em rede - entre si e em ligação com o monitoramento do
território, do espaço aéreo e das águas jurisdicionais brasileiras.
O segundo eixo estruturante refere-se à reorganização da indústria nacional de material de
defesa, para assegurar que o atendimento das necessidades de equipamento das Forças Armadas apóie-se
em tecnologias sob domínio nacional.
O terceiro eixo estruturante versa sobre a composição dos efetivos das Forças Armadas e,
conseqüentemente, sobre o futuro do Serviço Militar Obrigatório. Seu propósito é zelar para que as
Forças Armadas reproduzam, em sua composição, a própria Nação - para que elas não sejam uma parte
da Nação, pagas para lutar por conta e em benefício das outras partes. O Serviço Militar Obrigatório
deve, pois, funcionar como espaço republicano, no qual possa a Nação encontrar-se acima das classes
sociais.
Diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa.
Pauta-se a Estratégia Nacional de Defesa pelas seguintes diretrizes.
1. Dissuadir a concentração de forças hostis nas fronteiras terrestres, nos limites das águas
jurisdicionais brasileiras, e impedir-lhes o uso do espaço aéreo nacional.
Para dissuadir, é preciso estar preparado para combater. A tecnologia, por mais avançada
que seja, jamais será alternativa ao combate. Será sempre instrumento do combate.
2. Organizar as Forças Armadas sob a égide do trinômio monitoramento/controle,
mobilidade e presença.
Esse triplo imperativo vale, com as adaptações cabíveis, para cada Força. Do trinômio
resulta a definição das capacitações operacionais de cada uma das Forças.
3. Desenvolver as capacidades de monitorar e controlar o espaço aéreo, o território e as
águas jurisdicionais brasileiras.
Tal desenvolvimento dar-se-á a partir da utilização de tecnologias de monitoramento
terrestre, marítimo, aéreo e espacial que estejam sob inteiro e incondicional domínio nacional.
4. Desenvolver, lastreado na capacidade de monitorar/controlar, a capacidade de responder
prontamente a qualquer ameaça ou agressão: a mobilidade estratégica.
A mobilidade estratégica - entendida como a aptidão para se chegar rapidamente ao teatro
de operações - reforçada pela mobilidade tática - entendida como a aptidão para se mover dentro daquele
teatro - é o complemento prioritário do monitoramento/controle e uma das bases do poder de combate,
exigindo das Forças Armadas ação que, mais do que conjunta, seja unificada.
O imperativo de mobilidade ganha importância decisiva, dadas a vastidão do espaço a
defender e a escassez dos meios para defendê-lo. O esforço de presença, sobretudo ao longo das
fronteiras terrestres e nas partes mais estratégicas do litoral, tem limitações intrínsecas. É a mobilidade
que permitirá superar o efeito prejudicial de tais limitações.
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5. Aprofundar o vínculo entre os aspectos tecnológicos e os operacionais da mobilidade,
sob a disciplina de objetivos bem definidos.
Mobilidade depende de meios terrestres, marítimos e aéreos apropriados e da maneira de
combiná-los. Depende, também, de capacitações operacionais que permitam aproveitar ao máximo o
potencial das tecnologias do movimento.
O vínculo entre os aspectos tecnológicos e operacionais da mobilidade há de se realizar de
maneira a alcançar objetivos bem definidos. Entre esses objetivos, há um que guarda relação
especialmente próxima com a mobilidade: a capacidade de alternar a concentração e a desconcentração
de forças com o propósito de dissuadir e combater a ameaça.
6. Fortalecer três setores de importância estratégica: o espacial, o cibernético e o nuclear.
Esse fortalecimento assegurará o atendimento ao conceito de flexibilidade.
Como decorrência de sua própria natureza, esse setores transcendem a divisão entre
desenvolvimento e defesa, entre o civil e o militar.
Os setores espacial e cibernético permitirão, em conjunto, que a capacidade de visualizar o
próprio país não dependa de tecnologia estrangeira e que as três Forças, em conjunto, possam atuar em
rede, instruídas por monitoramento que se faça também a partir do espaço.
O Brasil tem compromisso - decorrente da Constituição Federal e da adesão ao Tratado de
Não Proliferação de Armas Nucleares - com o uso estritamente pacífico da energia nuclear. Entretanto,
afirma a necessidade estratégica de desenvolver e dominar a tecnologia nuclear. O Brasil precisa garantir
o equilíbrio e a versatilidade da sua matriz energética e avançar em áreas, tais como as de agricultura e
saúde, que podem se beneficiar da tecnologia de energia nuclear. E levar a cabo, entre outras iniciativas
que exigem independência tecnológica em matéria de energia nuclear, o projeto do submarino de
propulsão nuclear.
7. Unificar as operações das três Forças, muito além dos limites impostos pelos protocolos
de exercícios conjuntos.
Os instrumentos principais dessa unificação serão o Ministério da Defesa e o EstadoMaior de Defesa, a ser reestruturado como Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Devem ganhar
dimensão maior e responsabilidades mais abrangentes.
O Ministro da Defesa exercerá, na plenitude, todos os poderes de direção das Forças
Armadas que a Constituição e as leis não reservarem, expressamente, ao Presidente da República.
A subordinação das Forças Armadas ao poder político constitucional é pressuposto do
regime republicano e garantia da integridade da Nação.
Os Secretários do Ministério da Defesa serão livremente escolhidos pelo Ministro da
Defesa, entre cidadãos brasileiros, militares das três Forças e civis, respeitadas as peculiaridades e as
funções de cada secretaria. As iniciativas destinadas a formar quadros de especialistas civis em defesa
permitirão, no futuro, aumentar a presença de civis em postos dirigentes no Ministério da Defesa. As
disposições legais em contrário serão revogadas.
O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas será chefiado por um oficial-general de
último posto, e terá a participação dos Chefes dos Estados-Maiores das três Forças. Será subordinado
diretamente ao Ministro da Defesa. Construirá as iniciativas que dêem realidade prática à tese da
unificação doutrinária, estratégica e operacional e contará com estrutura permanente que lhe permita
cumprir sua tarefa.
A Marinha, o Exército e a Aeronáutica disporão, singularmente, de um Comandante,
nomeado pelo Presidente da República e indicado pelo Ministro da Defesa. O Comandante de Força, no
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âmbito das suas atribuições, exercerá a direção e a gestão da sua Força, formulará a sua política e
doutrina e preparará seus órgãos operativos e de apoio para o cumprimento da destinação constitucional.
Os Estados-Maiores das três Forças, subordinados a seus Comandantes, serão os agentes
da formulação estratégica em cada uma delas, sob a orientação do respectivo comandante.
8. Reposicionar os efetivos das três Forças.
As principais unidades do Exército estacionam no Sudeste e no Sul do Brasil. A esquadra
da Marinha concentra-se na cidade do Rio de Janeiro. As instalações tecnológicas da Força Aérea estão
quase todas localizadas em São José dos Campos, em São Paulo. As preocupações mais agudas de defesa
estão, porém, no Norte, no Oeste e no Atlântico Sul.
Sem desconsiderar a necessidade de defender as maiores concentrações demográficas e os
maiores centros industriais do País, a Marinha deverá estar mais presente na região da foz do Amazonas e
nas grandes bacias fluviais do Amazonas e do Paraguai-Paraná. O Exército deverá posicionar suas
reservas estratégicas no centro do País, de onde poderão se deslocar em qualquer direção. Deverá também
o Exército agrupar suas reservas regionais nas respectivas áreas, para possibilitar a resposta imediata na
crise ou no conflito armado.
Pelas mesmas razões que exigem a formação do Estado- Maior Conjunto das Forças
Armadas, os Distritos Navais ou Comandos de Área das três Forças terão suas áreas de jurisdição
coincidentes, ressalvados impedimentos decorrentes de circunstâncias locais ou específicas. Os oficiaisgenerais que comandarem, por conta de suas respectivas Forças, um Distrito Naval ou Comando de Área,
reunir-se-ão regularmente, acompanhados de seus principais assessores, para assegurar a unidade
operacional das três Forças naquela área. Em cada área deverá ser estruturado um Estado-Maior
Conjunto, que será ativado para realizar e atualizar, desde o tempo de paz, os planejamentos operacionais
da área.
9. Adensar a presença de unidades do Exército, da Marinha e da Força Aérea nas
fronteiras.
Deve-se ter claro que, dadas as dimensões continentais do território nacional, presença não
pode significar onipresença. A presença ganha efetividade graças à sua relação com
monitoramento/controle e com mobilidade.
Nas fronteiras terrestres e nas águas jurisdicionais brasileiras, as unidades do Exército, da
Marinha e da Força Aérea têm, sobretudo, tarefas de vigilância. No cumprimento dessas tarefas, as
unidades ganham seu pleno significado apenas quando compõem sistema integrado de
monitoramento/controle, feito, inclusive, a partir do espaço. Ao mesmo tempo, tais unidades
potencializam-se como instrumentos de defesa, por meio de seus vínculos com as reservas táticas e
estratégicas. Os vigias alertam. As reservas respondem e operam. E a eficácia do emprego das reservas
táticas regionais e estratégicas é proporcional à capacidade de elas atenderem à exigência da mobilidade.
10. Priorizar a região amazônica.
A Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a defesa. A defesa da
Amazônia exige avanço de projeto de desenvolvimento sustentável e passa pelo trinômio monitoramento/
controle, mobilidade e presença.
O Brasil será vigilante na reafirmação incondicional de sua soberania sobre a Amazônia
brasileira. Repudiará, pela prática de atos de desenvolvimento e de defesa, qualquer tentativa de tutela
sobre as suas decisões a respeito de preservação, de desenvolvimento e de defesa da Amazônia. Não
permitirá que organizações ou indivíduos sirvam de instrumentos para interesses estrangeiros - políticos
ou econômicos - que queiram enfraquecer a soberania brasileira. Quem cuida da Amazônia brasileira, a
serviço da humanidade e de si mesmo, é o Brasil.
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11. Desenvolver, para fortalecer a mobilidade, a capacidade logística, sobretudo na região
amazônica.
Daí a importância de se possuir estruturas de transporte e de comando e controle que
possam operar em grande variedade de circunstâncias, inclusive sob as condições extraordinárias
impostas por um conflito armado.
12. Desenvolver, para atender aos requisitos de monitoramento/controle, mobilidade e
presença, o conceito de flexibilidade no combate.
Isso exigirá, sobretudo na Força Terrestre, que as forças convencionais cultivem alguns
predicados atribuídos a forças não convencionais.
Somente Forças Armadas com tais predicados estarão aptas para operar no amplíssimo
espectro de circunstâncias que o futuro poderá trazer.
A conveniência de assegurar que as forças convencionais adquiram predicados comumente
associados a forças não-convencionais pode parecer mais evidente no ambiente da selva amazônica.
Aplicam-se eles, porém, com igual pertinência, a outras áreas do País. Não é uma adaptação a
especificidades geográficas localizadas. É resposta a uma vocação estratégica geral.
13. Desenvolver, para atender aos requisitos de monitoramento/controle, mobilidade e
presença, o repertório de práticas e de capacitações operacionais dos combatentes.
Cada homem e mulher a serviço das Forças Armadas há de dispor de três ordens de meios
e de habilitações.
Em primeiro lugar, cada combatente deve contar com meios e habilitações para atuar em
rede, não só com outros combatentes e contingentes de sua própria Força, mas também com combatentes
e contingentes das outras Forças. As tecnologias de comunicações, inclusive com os veículos que
monitorem a superfície da terra e do mar a partir do espaço, devem ser encaradas como instrumentos
potencializadores de iniciativas de defesa e de combate. Esse é o sentido do requisito de monitoramento e
controle e de sua relação com as exigências de mobilidade e de presença.
Em segundo lugar, cada combatente deve dispor de tecnologias e de conhecimentos que
permitam radicalizar, em qualquer teatro de operações, terrestre ou marítimo, o imperativo de
mobilidade. É a esse imperativo, combinado com a capacidade de combate, que devem servir as
plataformas e os sistemas de armas à disposição do combatente.
Em terceiro lugar, cada combatente deve ser treinado para abordar o combate de modo a
atenuar as formas rígidas e tradicionais de comando e controle, em prol da flexibilidade, da
adaptabilidade, da audácia e da surpresa no campo de batalha. Esse combatente será, ao mesmo tempo,
um comandado que sabe obedecer, exercer a iniciativa na ausência de ordens específicas e orientar-se em
meio às incertezas e aos sobressaltos do combate - e uma fonte de iniciativas - capaz de adaptar suas
ordens à realidade da situação mutável em que se encontra.
Ganha ascendência no mundo um estilo de produção industrial marcado pela atenuação de
contrastes entre atividades de planejamento e de execução e pela relativização de especializações rígidas
nas atividades de execução. Esse estilo encontra contrapartida na maneira de fazer a guerra, cada vez
mais caracterizada por extrema flexibilidade. O desdobramento final dessa trajetória é esmaecer o
contraste entre forças convencionais e não-convencionais, não em relação aos armamentos com que cada
uma delas possa contar, senão no radicalismo com que ambas praticam o conceito de flexibilidade.
14. Promover a reunião, nos militares brasileiros, dos atributos e predicados exigidos pelo
conceito de flexibilidade.
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O militar brasileiro precisa reunir qualificação e rusticidade. Necessita dominar as
tecnologias e as práticas operacionais exigidas pelo conceito de flexibilidade. Deve identificar-se com as
peculiaridades e características geográficas exigentes ou extremas que existem no País. Só assim realizarse-á, na prática, o conceito de flexibilidade, dentro das características do território nacional e da situação
geográfica e geopolítica do Brasil.
15. Rever, a partir de uma política de otimização do emprego de recursos humanos, a
composição dos efetivos das três Forças, de modo a dimensioná-las para atender adequadamente ao
disposto na Estratégia Nacional de Defesa.
16. Estruturar o potencial estratégico em torno de capacidades.
Convém organizar as Forças Armadas em torno de capacidades, não em torno de inimigos
específicos. O Brasil não tem inimigos no presente. Para não tê-los no futuro, é preciso preservar a paz e
preparar-se para a guerra.
17. Preparar efetivos para o cumprimento de missões de garantia da lei e da ordem, nos
termos da Constituição Federal.
O País cuida para evitar que as Forças Armadas desempenhem papel de polícia. Efetuar
operações internas em garantia da lei e da ordem, quando os poderes constituídos não conseguem
garantira paz pública e um dos Chefes dos três Poderes o requer, faz parte das responsabilidades
constitucionais das Forças Armadas. A legitimação de tais responsabilidades pressupõe, entretanto,
legislação que ordene e respalde as condições específicas e os procedimentos federativos que dêem
ensejo a tais operações, com resguardo de seus integrantes.
18. Estimular a integração da América do Sul.
Essa integração não somente contribuirá para a defesa do Brasil, como possibilitará
fomentar a cooperação militar regional e a integração das bases industriais de defesa. Afastará a sombra
de conflitos dentro da região. Com todos os países avança-se rumo à construção da unidade sulamericana. O Conselho de Defesa Sul-Americano, em debate na região, criará mecanismo consultivo que
permitirá prevenir conflitos e fomentar a cooperação militar regional e a integração das bases industriais
de defesa, sem que dele participe país alheio à região.
19. Preparar as Forças Armadas para desempenharem responsabilidades crescentes em
operações de manutenção da paz.
Em tais operações, as Forças agirão sob a orientação das Nações Unidas ou em apoio a
iniciativas de órgãos multilaterais da região, pois o fortalecimento do sistema de segurança coletiva é
benéfico à paz mundial e à defesa nacional.
20. Ampliar a capacidade de atender aos compromissos internacionais de busca e
salvamento.
É tarefa prioritária para o País o aprimoramento dos meios existentes e da capacitação do
pessoal envolvido com as atividades de busca e salvamento no território nacional, nas águas
jurisdicionais brasileiras e nas áreas pelas quais o Brasil é responsável, em decorrência de compromissos
internacionais.
21. Desenvolver o potencial de mobilização militar e nacional para assegurar a capacidade
dissuasória e operacional das Forças Armadas.
Diante de eventual degeneração do quadro internacional, o Brasil e suas Forças Armadas
deverão estar prontos para tomar medidas de resguardo do território, das linhas de comércio marítimo e
plataformas de petróleo e do espaço aéreo nacionais. As Forças Armadas deverão, também, estar
habilitadas a aumentar rapidamente os meios humanos e materiais disponíveis para a defesa. Exprime-se
o imperativo de elasticidade em capacidade de mobilização nacional e militar.
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Ao decretar a mobilização nacional, o Poder Executivo delimitará a área em que será
realizada e especificará as medidas necessárias à sua execução, tais como poderes para assumir o controle
de recursos materiais, inclusive meios de transporte, necessários à defesa, de acordo com a Lei de
Mobilização Nacional. A mobilização militar demanda a organização de uma força de reserva,
mobilizável em tais circunstâncias. Reporta-se, portanto, à questão do futuro do Serviço Militar
Obrigatório.
Sem que se assegure a elasticidade para as Forças Armadas, seu poder dissuasório e
defensivo ficará comprometido.
22. Capacitar a indústria nacional de material de defesa para que conquiste autonomia em
tecnologias indispensáveis à defesa.
Regime jurídico, regulatório e tributário especiais protegerá as empresas privadas
nacionais de material de defesa contra os riscos do imediatismo mercantil e assegurará continuidade nas
compras públicas. A contrapartida a tal regime especial será, porém, o poder estratégico que o Estado
exercerá sobre tais empresas, a ser assegurado por um conjunto de instrumentos de direito privado ou de
direito público.
Já o setor estatal de material de defesa terá por missão operar no teto tecnológico,
desenvolvendo as tecnologias que as empresas privadas não possam alcançar ou obter, a curto ou médio
prazo, de maneira rentável.
A formulação e a execução da política de compras de produtos de defesa serão
centralizadas no Ministério da Defesa, sob a responsabilidade de uma secretaria de produtos de defesa. ,
admitida delegação na sua execução.
A indústria nacional de material de defesa será incentivada a competir em mercados
externos para aumentar a sua escala de produção. A consolidação da União de Nações Sul-Americanas
poderá atenuar a tensão entre o requisito da independência em produção de defesa e a necessidade de
compensar custo com escala, possibilitando o desenvolvimento da produção de defesa em conjunto com
outros países da região.
Serão buscadas parcerias com outros países, com o propósito de desenvolver a capacitação
tecnológica e a fabricação de produtos de defesa nacionais, de modo a eliminar, progressivamente, a
compra de serviços e produtos importados.
Sempre que possível, as parcerias serão construídas como expressões de associação
estratégica mais abrangente entre o Brasil e o país parceiro. A associação será manifestada em
colaborações de defesa e de desenvolvimento e será pautada por duas ordens de motivações básicas: a
internacional e a nacional.
A motivação de ordem internacional será trabalhar com o país parceiro em prol de um
maior pluralismo de poder e de visão no mundo. Esse trabalho conjunto passa por duas etapas. Na
primeira etapa, o objetivo é a melhor representação de países emergentes, inclusive o Brasil, nas
organizações internacionais - políticas e econômicas - estabelecidas. Na segunda, o alvo é a
reestruturação das organizações internacionais, inclusive a do regime internacional de comércio, para que
se tornem mais abertas às divergências, às inovações e aos experimentos do que são as instituições
nascidas ao término da Segunda Guerra Mundial.
A motivação de ordem nacional será contribuir para a ampliação das instituições que
democratizem a economia de mercado e aprofundem a democracia, organizando o crescimento
econômico socialmente includente. O método preferido desse trabalho é o dos experimentos binacionais:
as iniciativas desenvolvidas em conjunto com os países parceiros.
23. Manter o Serviço Militar Obrigatório.
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O Serviço Militar Obrigatório é condição para que se possa mobilizar o povo brasileiro em
defesa da soberania nacional. É, também, instrumento para afirmar a unidade da Nação acima das
divisões das classes sociais.
O objetivo, a ser perseguido gradativamente, é tornar o Serviço Militar realmente
obrigatório. Como o número dos alistados anualmente é muito maior do que o número de recrutas de que
precisam as Forças Armadas, deverão elas selecioná-los segundo o vigor físico, a aptidão e a capacidade
intelectual, em vez de permitir que eles se auto-selecionem, cuidando para que todas as classes sociais
sejam representadas.
No futuro, convirá que os que forem desobrigados da prestação do serviço militar
obrigatório sejam incentivados a prestar um serviço civil, de preferência em região do País diferente da
região das quais se originam. Prestariam o serviço de acordo com a natureza de sua instrução
preexistente, além de receber instrução nova. O serviço seria, portanto, ao mesmo tempo oportunidade de
aprendizagem, expressão de solidariedade e instrumento de unidade nacional. Os que o prestassem
receberiam treinamento militar básico que embasasse eventual mobilização futura. E passariam a compor
força de reserva mobilizável.
Devem as escolas de formação de oficiais das três Forças continuarem a atrair candidatos
de todas as classes sociais. É ótimo que número cada vez maior deles provenha da classe trabalhadora. É
necessário, porém, que os efetivos das Forças Armadas sejam formados por cidadãos oriundos de todas
as classes sociais. Essa é uma das razões pelas quais a valorização da carreira, inclusive em termos
remuneratórios, representa exigência de segurança nacional.
A Marinha do Brasil: a hierarquia dos objetivos estratégicos e táticos.
1. Na maneira de conceber a relação entre as tarefas estratégicas de negação do uso do
mar, de controle de áreas marítimas e de projeção de poder, a Marinha do Brasil se pautará por um
desenvolvimento desigual e conjunto. Se aceitasse dar peso igual a todos os três objetivos, seria grande o
risco de ser medíocre em todos eles. Embora todos mereçam ser cultivados, o serão em determinadas
ordem e seqüência.
A prioridade é assegurar os meios para negar o uso do mar a qualquer concentração de
forças inimigas que se aproxime do Brasil por via marítima. A negação do uso do mar ao inimigo é a que
organiza, antes de atendidos quaisquer outros objetivos estratégicos, a estratégia de defesa marítima do
Brasil. Essa prioridade tem implicações para a reconfiguração das forças navais.
Ao garantir seu poder para negar o uso do mar ao inimigo, precisa o Brasil manter a
capacidade focada de projeção de poder e criar condições para controlar, no grau necessário à defesa e
dentro dos limites do direito internacional, as áreas marítimas e águas interiores de importância políticoestratégica, econômica e militar, e também as suas linhas de comunicação marítimas. A despeito desta
consideração, a projeção de poder se subordina, hierarquicamente, à negação do uso do mar.
A negação do uso do mar, o controle de áreas marítimas e a projeção de poder devem ter
por foco, sem hierarquização de objetivos e de acordo com as circunstâncias:
(a) defesa pró-ativa das plataformas petrolíferas;
(b) defesa pró-ativa das instalações navais e portuárias, dos arquipélagos e das ilhas
oceânicas nas águas jurisdicionais brasileiras;
(c) prontidão para responder a qualquer ameaça, por Estado ou por forças nãoconvencionais ou criminosas, às vias marítimas de comércio;
(d) capacidade de participar de operações internacionais de paz, fora do território e das
águas jurisdicionais brasileiras, sob a égide das Nações Unidas ou de organismos multilaterais da região;
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A construção de meios para exercer o controle de áreas marítimas terá como focos as áreas
estratégicas de acesso marítimo ao Brasil. Duas áreas do litoral 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.
2. A doutrina do desenvolvimento desigual e conjunto tem implicações para a
reconfiguração das forças navais. A implicação mais importante é que a Marinha se reconstruirá, por
etapas, como uma arma balanceada entre o componente submarino, o componente de superfície e o
componente aeroespacial.
3. Para assegurar o objetivo de negação do uso do mar, o Brasil contará com força naval
submarina de envergadura, composta de submarinos convencionais e de submarinos de propulsão
nuclear. O Brasil manterá e desenvolverá sua capacidade de projetar e de fabricar tanto submarinos de
propulsão convencional como de propulsão nuclear. Acelerará os investimentos e as parcerias necessários
para executar o projeto do submarino de propulsão nuclear. Armará os submarinos, convencionais e
nucleares, com mísseis e desenvolverá capacitações para projetá-los e fabricá-los. Cuidará de ganhar
autonomia nas tecnologias cibernéticas que guiem os submarinos e seus sistemas de armas e que lhes
possibilitem atuar em rede com as outras forças navais, terrestres e aéreas.
4. Para assegurar sua capacidade de projeção de poder, a Marinha possuirá, ainda, meios
de Fuzileiros Navais, em permanente condição de pronto emprego. A existência de tais meios é também
essencial para a defesa das instalações navais e portuárias, dos arquipélagos e ilhas oceânicas nas águas
jurisdicionais brasileiras, para atuar em operações internacionais de paz, em operações humanitárias, em
qualquer lugar do mundo. Nas vias fluviais, serão fundamentais para assegurar o controle das margens
durante as operações ribeirinhas. O Corpo de Fuzileiros Navais consolidar-se-á como a força de caráter
expedicionário por excelência.
5. A força naval de superfície contará tanto com navios de grande porte, capazes de operar
e de permanecer por longo tempo em alto mar, como de navios de porte menor, dedicados a patrulhar o
litoral e os principais rios navegáveis brasileiros. Requisito para a manutenção de tal esquadra será a
capacidade da Força Aérea de trabalhar em conjunto com a Aviação Naval para garantir superioridade
aérea local em caso de conflito armado.
Entre os navios de alto mar, a Marinha dedicará especial atenção ao projeto e à fabricação
de navios de propósitos múltiplos que possam, também, servir como navios-aeródromos. Serão
preferidos aos navios-aeródromos convencionais e de dedicação exclusiva.
A Marinha contará, também, com embarcações de combate, de transporte e de patrulha,
oceânicas, litorâneas e fluviais. Serão concebidas e fabricadas de acordo com a mesma preocupação de
versatilidade funcional que orientará a construção das belonaves de alto mar. A Marinha adensará sua
presença nas vias navegáveis das duas grandes bacias fluviais, a do Amazonas e a do Paraguai-Paraná,
empregando tanto navios-patrulha como navios-transporte, ambos guarnecidos por helicópteros,
adaptados ao regime das águas.
A presença da Marinha nas bacias fluviais será facilitada pela dedicação do País à
inauguração de um paradigma multimodal de transporte. Esse paradigma contemplará a construção das
hidrovias do Paraná-Tietê, do Madeira, do Tocantins-Araguaia e do Tapajós-Teles Pires. As barragens
serão, quando possível, providas de eclusas, de modo a assegurar franca navegabilidade às hidrovias.
6. O monitoramento da superfície do mar a partir do espaço deverá integrar o repertório de
práticas e capacitações operacionais da Marinha.
A partir dele as forças navais, submarinas e de superfície terão fortalecidas suas
capacidades de atuar em rede com as forças terrestre e aérea.
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7. A constituição de uma força e de uma estratégia navais que integrem os componentes
submarino, de superfície e aéreo, permitirá realçar a flexibilidade com que se resguarda o objetivo
prioritário da estratégia de segurança marítima: a dissuasão com a negação do uso do mar ao inimigo que
se aproxime, por meio do mar, do Brasil. Em amplo espectro de circunstâncias de combate, sobretudo
quando a força inimiga for muito mais poderosa, a força de superfície será concebida e operada como
reserva tática ou estratégica. Preferencialmente e sempre que a situação tática permitir, a força de
superfície será engajada no conflito depois do emprego inicial da força submarina, que atuará de maneira
coordenada com os veículos espaciais (para efeito de monitoramento) e com meios aéreos (para efeito de
fogo focado).
Esse desdobramento do combate em etapas sucessivas, sob a responsabilidade de
contingentes distintos, permitirá, na guerra naval, a agilização da alternância entre a concentração e a
desconcentração de forças e o aprofundamento da flexibilidade a serviço da surpresa.
8. Um dos elos entre a etapa preliminar do embate, sob a responsabilidade da força
submarina e de suas contrapartes espacial e aérea, e a etapa subseqüente, conduzida com o pleno
engajamento da força naval de superfície, será a Aviação Naval, embarcada em navios. A Marinha
trabalhará com a indústria nacional de material de defesa para desenvolver um avião versátil, de defesa e
ataque, que maximize o potencial aéreo defensivo e ofensivo da Força Naval.
9. A Marinha iniciará os estudos e preparativos para estabelecer, em lugar próprio, o mais
próximo possível da foz do rio Amazonas, uma base naval de uso múltiplo, comparável, na abrangência e
na densidade de seus meios, à Base Naval do Rio de Janeiro.
10. A Marinha acelerará o trabalho de instalação de suas bases de submarinos,
convencionais e de propulsão nuclear.
O Exército Brasileiro: os imperativos de flexibilidade e de elasticidade
1. O Exército Brasileiro cumprirá sua destinação constitucional e desempenhará suas
atribuições, na paz e na guerra, sob a orientação dos conceitos estratégicos de flexibilidade e de
elasticidade. A flexibilidade, por sua vez, inclui os requisitos estratégicos de monitoramento/controle e de
mobilidade.
Flexibilidade é a capacidade de empregar forças militares com o mínimo de rigidez préestabelecida e com o máximo de adaptabilidade à circunstância de emprego da força. Na paz, significa a
versatilidade com que se substitui a presença - ou a onipresença – pela capacidade de se fazer presente
(mobilidade) à luz da informação (monitoramento/controle). Na guerra, exige a capacidade de deixar o
inimigo em desequilíbrio permanente, surpreendendo-o por meio da dialética da desconcentração e da
concentração de forças e da audácia com que se desfecha o golpe inesperado.
A flexibilidade relativiza o contraste entre o conflito convencional e o conflito nãoconvencional: reivindica para as forças convencionais alguns dos atributos de força não-convencional e
firma a supremacia da inteligência e da imaginação sobre o mero acúmulo de meios materiais e humanos.
Por isso mesmo, rejeita a tentação de ver na alta tecnologia alternativa ao combate, assumindo-a como
um reforço da capacidade operacional. Insiste no papel da surpresa. Transforma a incerteza em solução,
em vez de encará-la como problema. Combina as defesas meditadas com os ataques fulminantes.
Elasticidade é a capacidade de aumentar rapidamente o dimensionamento das forças
militares quando as circunstâncias o exigirem, mobilizando em grande escala os recursos humanos e
materiais do País. A elasticidade exige, portanto, a construção de força de reserva, mobilizável de acordo
com as circunstâncias. A base derradeira da elasticidade é a integração das Forças Armadas com a Nação.
O desdobramento da elasticidade reporta-se à parte desta Estratégia Nacional de Defesa que trata do
futuro do Serviço Militar Obrigatório e da mobilização nacional.
A flexibilidade depende, para sua afirmação plena, da elasticidade. O potencial da
flexibilidade, para dissuasão e para defesa, ficaria severamente limitado se não fosse possível, em caso de
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necessidade, multiplicar os meios humanos e materiais das Forças Armadas. Por outro lado, a maneira de
interpretar e de efetuar o imperativo da elasticidade revela o desdobramento mais radical da flexibilidade.
A elasticidade é a flexibilidade, traduzida no engajamento de toda a Nação em sua própria defesa.
2. O Exército, embora seja empregado de forma progressiva nas crises e conflitos
armados, deve ser constituído por meios modernos e por efetivos muito bem adestrados. O Exército não
terá dentro de si uma vanguarda. O Exército será, todo ele, uma vanguarda. A concepção do Exército
como vanguarda tem, como expressão prática principal a sua reconstrução em módulo brigada, que vem a
ser o módulo básico de combate da Força Terrestre. Na composição atual do Exército, as brigadas das
Forças de Ação Rápida Estratégicas são as que melhor exprimem o ideal de flexibilidade.
O modelo de composição das Forças de Ação Rápida Estratégicas não precisa nem deve
ser seguido rigidamente, sem que se levem em conta os problemas operacionais próprios dos diferentes
teatros de operações. Entretanto, todas as brigadas do Exército devem conter, em princípio, os seguintes
elementos, para que se generalize o atendimento do conceito da flexibilidade:
(a) Recursos humanos com elevada motivação e efetiva capacitação operacional, típicas da
Brigada de Operações Especiais, que hoje compõe a reserva estratégica do Exército;
(b) Instrumentos de comunicações e de monitoramento que lhes permitam operar em rede
com outras unidades do Exército, da Marinha e da Força Aérea e receber informação fornecida pelo
monitoramento do terreno a partir do ar e do espaço;
(c) Instrumentos de mobilidade que lhes permitam deslocar-se rapidamente por terra, água
e ar - para o teatro de operações e dentro dele. Por ar e por água, a mobilidade se efetuará comumente por
meio de operações conjuntas com a Marinha e com a Força Aérea;
(d) Recursos logísticos capazes de manter a brigada com suprimento, mesmo em regiões
isoladas e inóspitas, por um período de várias semanas.
A qualificação do módulo brigada como vanguarda exige amplo espectro de meios
tecnológicos, desde os menos sofisticados, tais como radar portátil e instrumental de visão noturna, até as
formas mais avançadas de comunicação entre as operações terrestres e o monitoramento espacial.
O entendimento da mobilidade tem implicações para a evolução dos blindados, dos meios
mecanizados e da artilharia. Uma implicação desse entendimento é harmonizar, no desenho dos
blindados e dos meios mecanizados, características técnicas de proteção e movimento. Outra implicação nos blindados, nos meios mecanizados e na artilharia - é priorizar o desenvolvimento de tecnologias
capazes de assegurar precisão na execução do tiro.
3. A transformação de todo o Exército em vanguarda, com base no módulo brigada, terá
prioridade sobre a estratégia de presença. Nessa transformação, o aparelhamento baseado no
completamento e modernização dos sistemas operacionais das brigadas, para dotá-las de capacidade de
rapidamente fazerem-se presentes, será prioritário.
A transformação será, porém, compatibilizada com a estratégia da presença, em especial
na região amazônica, em face dos obstáculos ao deslocamento e à concentração de forças. Em todas as
circunstâncias, as unidades militares situadas nas fronteiras funcionarão como destacamentos avançados
de vigilância e de dissuasão.
Nos centros estratégicos do País - políticos, industriais, tecnológicos e militares - a
estratégia de presença do Exército concorrerá também para o objetivo de se assegurar a capacidade de
defesa antiaérea, em quantidade e em qualidade, sobretudo por meio de artilharia antiaérea de média
altura.
4. O Exército continuará a manter reservas regionais e estratégicas, articuladas em
dispositivo de expectativa. As reservas estratégicas, incluindo pára-quedistas e contingentes de operações
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especiais, em prol da faculdade de concentrar forças rapidamente, serão estacionadas no centro do País.
5. O monitoramento/controle, como componente do imperativo de flexibilidade, exigirá
que entre os recursos espaciais haja um vetor sob integral domínio nacional, ainda que parceiros
estrangeiros participem do seu projeto e da sua implementação, incluindo:
(a) a fabricação de veículos lançadores de satélites;
(b) a fabricação de satélites de baixa e de alta altitude, sobretudo de satélites
geoestacionários, de múltiplos usos;
(c) o desenvolvimento de alternativas nacionais aos sistemas de localização e de
posicionamento dos quais o Brasil depende, passando pelas necessárias etapas internas de evolução
dessas tecnologias;
(d) os meios aéreos e terrestres para monitoramento focado, de alta resolução;
(e) as capacitações e os instrumentos cibernéticos necessários para assegurar
comunicações entre os monitores espaciais e aéreos e a força terrestre.
6. A mobilidade como componente do imperativo de flexibilidade requer o
desenvolvimento de veículos terrestres e de meios aéreos de combate e de transporte. Demandará,
também, a reorganização das relações com a Marinha e com a Força Aérea, de maneira a assegurar, tanto
na cúpula dos Estados-Maiores como na base dos contingentes operacionais, a capacidade de atuar como
uma única força.
7. Monitoramento/controle e mobilidade têm seu complemento em medidas destinadas a
assegurar, ainda no módulo brigada, a obtenção do efetivo poder de combate. Algumas dessas medidas
são tecnológicas: o desenvolvimento de sistemas de armas e de guiamento que permitam precisão no
direcionamento do tiro e o desenvolvimento da capacidade de fabricar munições não-nucleares de todos
os tipos. Outras medidas são operacionais: a consolidação de um repertório de práticas e de capacitações
que proporcionem à Força Terrestre os conhecimentos e as potencialidades, tanto para o combate
convencional quanto para não-convencional, capaz de operar com adaptabilidade nas condições
imensamente variadas do território nacional. Outras medidas - ainda mais importantes - são educativas: a
formação de um militar que reúna qualificação e rusticidade.
8. A defesa da região amazônica será encarada, na atual fase da História, como o foco de
concentração das diretrizes resumidas sob o rótulo dos imperativos de monitoramento/controle e de
mobilidade. Não exige qualquer exceção a tais diretrizes; reforça as razões para seguí-las. As adaptações
necessárias serão as requeridas pela natureza daquele teatro de operações: a intensificação das tecnologias
e dos dispositivos de monitoramento a partir do espaço, do ar e da terra; a primazia da transformação da
brigada em uma força com atributos tecnológicos e operacionais; os meios logísticos e aéreos para apoiar
unidades de fronteira isoladas em áreas remotas, exigentes e vulneráveis; e a formação de um combatente
detentor de qualificação e de rusticidade necessárias à proficiência de um combatente de selva.
O desenvolvimento sustentável da região amazônica passará a ser visto, também, como
instrumento da defesa nacional: só ele pode consolidar as condições para assegurar a soberania nacional
sobre aquela região. Dentro dos planos para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, caberá papel
primordial à regularização fundiária. Para defender a Amazônia, será preciso tirá-la da condição de
insegurança jurídica e de conflito generalizado em que, por conta da falta de solução ao problema da
terra, ela se encontra.
9. Atender ao imperativo da elasticidade será preocupação especial do Exército, pois é,
sobretudo, a Força Terrestre que terá de multiplicar-se em caso de conflito armado.
10. Os imperativos de flexibilidade e de elasticidade culminam no preparo para uma
guerra assimétrica, sobretudo na região amazônica, a ser sustentada contra inimigo de poder militar muito
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superior, por ação de um país ou de uma coligação de países que insista em contestar, a pretexto de
supostos interesses da Humanidade, a incondicional soberania brasileira sobre a sua Amazônia.
A preparação para tal guerra não consiste apenas em ajudar a evitar o que hoje é uma
hipótese remota, a de envolvimento do Brasil em um conflito armado de grande escala. É, também,
aproveitar disciplina útil para a formação de sua doutrina militar e de suas capacitações operacionais. Um
exército que conquistou os atributos de flexibilidade e de elasticidade é um exército que sabe conjugar as
ações convencionais com as não-convencionais. A guerra assimétrica, no quadro de uma guerra de
resistência nacional, representa uma efetiva possibilidade da doutrina aqui especificada.
Cada uma das condições, a seguir listadas, para a condução exitosa da guerra de
resistência deve ser interpretada como advertência orientadora da maneira de desempenhar as
responsabilidades do Exército:
a. Ver a Nação identificada com a causa da defesa. Toda a estratégia nacional repousa
sobre a conscientização do povo brasileiro da importância central dos problemas de defesa.
b. Juntar a soldados regulares, fortalecidos com atributos de soldados não-convencionais,
as reservas mobilizadas de acordo com o conceito da elasticidade.
c. Contar com um soldado resistente que, além dos pendores de qualificação e de
rusticidade, seja também, no mais alto grau, tenaz. Sua tenacidade se inspirará na identificação da Nação
com a causa da defesa.
d. Sustentar, sob condições adversas e extremas, a capacidade de comando e controle entre
as forças combatentes.
e. Manter e construir, mesmo sob condições adversas e extremas, o poder de apoio
logístico às forças combatentes.
f. Saber aproveitar ao máximo as características do terreno.
A Força Aérea Brasileira: vigilância orientadora, superioridade aérea, combate
focado, combate aeroestratégico
1. Quatro objetivos estratégicos orientam a missão da Força Aérea Brasileira e fixam o
lugar de seu trabalho dentro da Estratégia Nacional de Defesa. Esses objetivos estão encadeados em
determinada ordem: cada um condiciona a definição e a execução dos objetivos subseqüentes.
a. A prioridade da vigilância aérea.
Exercer do ar a vigilância do espaço aéreo, sobre o território nacional e as águas
jurisdicionais brasileiras, com a assistência dos meios espaciais, terrestres e marítimos, é a primeira das
responsabilidades da Força Aérea e a condição essencial para poder inibir o sobrevôo desimpedido do
espaço aéreo nacional pelo inimigo. A estratégia da Força Aérea será a de cercar o Brasil com sucessivas
e complementares camadas de visualização, condicionantes da prontidão para responder. Implicação
prática dessa tarefa é que a Força Aérea precisará contar com plataformas e sistemas próprios para
monitorar, e não apenas para combater e transportar, particularmente na região amazônica.
O Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA), uma dessas camadas, disporá
de um complexo de monitoramento, incluindo veículos lançadores, satélites geoestacionários e de
monitoramento, aviões de inteligência e respectivos aparatos de visualização e de comunicações, que
estejam sob integral domínio nacional.
O Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro (COMDABRA) será fortalecido como
núcleo da defesa aeroespacial, incumbido de liderar e de integrar todos os meios de monitoramento
aeroespacial do País. A indústria nacional de material de defesa será orientada a dar a mais alta prioridade
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ao desenvolvimento das tecnologias necessárias, inclusive aquelas que viabilizem independência do
sistema de sinal GPS ou de qualquer outro sistema de sinal estrangeiro. O potencial para contribuir com
tal independência tecnológica pesará na escolha das parcerias com outros países em matéria de
tecnologias de defesa.
b. O poder para assegurar superioridade aérea local.
Em qualquer hipótese de emprego a Força Aérea terá a responsabilidade de assegurar
superioridade aérea local. Do cumprimento dessa responsabilidade, dependerá em grande parte a
viabilidade das operações navais e das operações das forças terrestres no interior do País. O requisito do
potencial de garantir superioridade aérea local será o primeiro passo para afirmar a superioridade aérea
sobre o território e as águas jurisdicionais brasileiras.
Impõe, como conseqüência, evitar qualquer hiato de desproteção aérea no período de 2015
a 2025, durante o qual terão de ser substituídos a atual frota de aviões de combate, os sistemas de armas e
armamentos inteligentes embarcados, inclusive os sistemas inerciais que permitam dirigir o fogo ao alvo
com exatidão e "além do alcance visual".
c. A capacidade para levar o combate a pontos específicos do território nacional, em
conjunto com o Exército e a Marinha, constituindo uma única força combatente, sob a disciplina do
teatro de operações.
A primeira implicação é a necessidade de dispor de aviões de transporte em número
suficiente para transportar em poucas horas uma brigada da reserva estratégica, do centro do País para
qualquer ponto do território nacional. As unidades de transporte aéreo ficarão baseadas no centro do País,
próximo às reservas estratégicas da Força Terrestre.
A segunda implicação é a necessidade de contar com sistemas de armas de grande
precisão, capazes de permitir a adequada discriminação de alvos em situações nas quais forças nacionais
poderão estar entremeadas ao inimigo.
A terceira implicação é a necessidade de dispor de suficientes e adequados meios de
transporte para apoiar a aplicação da estratégia da presença do Exército na região Amazônica e no
Centro-Oeste, sobretudo as atividades operacionais e logísticas realizadas pelas unidades da Força
Terrestre situadas na fronteira.
d. A índole pacífica do Brasil não elimina a necessidade de assegurar à Força Aérea o
domínio de um potencial estratégico que se organize em torno de uma capacidade, não em torno de um
inimigo. Sem que a Força Aérea tenha o pleno domínio desse potencial aeroestratégico, não estará ela em
condições de defender o Brasil, nem mesmo dentro dos mais estritos limites de uma guerra defensiva.
Para tanto, precisa contar com todos os meios relevantes: plataformas, sistemas de armas, subsídios
cartográficos e recursos de inteligência.
2. Na região amazônica, o atendimento a esses objetivos exigirá que a Força Aérea
disponha de unidades com recursos técnicos para assegurar a operacionalidade das pistas de pouso e das
instalações de proteção ao vôo nas situações de vigilância e de combate.
3. O complexo tecnológico e científico sediado em São José dos Campos continuará a ser
o sustentáculo da Força Aérea e de seu futuro. De sua importância central resultam os seguintes
imperativos estratégicos:
a. Priorizar a formação, dentro e fora do Brasil, dos quadros técnico-científicos, militares e
civis, que permitam alcançar a independência tecnológica;
b. Desenvolver projetos tecnológicos que se distingam por sua fecundidade tecnológica
(aplicação análoga a outras áreas) e por seu significado transformador (alteração revolucionária das
condições de combate), não apenas por sua aplicação imediata;
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c. Estreitar os vínculos entre os Institutos de Pesquisa do Centro Tecnológico da
Aeronáutica (CTA) e as empresas privadas, resguardando sempre os interesses do Estado quanto à
proteção de patentes e à propriedade industrial;
d. Promover o desenvolvimento, em São José de Campos ou em outros lugares, de
adequadas condições de ensaio;
e. Enfrentar o problema da vulnerabilidade estratégica criada pela concentração de
iniciativas no complexo tecnológico e empresarial de São José dos Campos. Preparar a progressiva
desconcentração geográfica de algumas das partes mais sensíveis do complexo.
4. Dentre todas as preocupações a enfrentar no desenvolvimento da Força Aérea, a que
inspira cuidados mais vivos e prementes é a maneira de substituir os atuais aviões de combate no
intervalo entre 2015 e 2025, uma vez esgotada a possibilidade de prolongar lhes a vida por modernização
de seus sistemas de armas, de sua aviônica e de partes de sua estrutura e fuselagem.
O Brasil confronta, nesse particular, dilema corriqueiro em toda a parte: manter a
prioridade das capacitações futuras sobre os gastos atuais, sem tolerar desproteção aérea. Precisa investir
nas capacidades que lhe assegurem potencial de fabricação independente de seus meios aéreos de defesa.
Não pode, porém, aceitar ficar desfalcado de um escudo aéreo enquanto reúne as condições para ganhar
tal independência. A solução a dar a esse problema é tão importante, e exerce efeitos tão variados sobre a
situação estratégica do País na América do Sul e no mundo, que transcende uma mera discussão de
equipamento e merece ser entendida como parte integrante da Estratégia Nacional de Defesa.
O princípio genérico da solução é a rejeição das soluções extremas - simplesmente
comprar no mercado internacional um caça "de quinta geração" ou sacrificar a compra para investir na
modernização dos aviões existentes, nos projetos de aviões não-tripulados, no desenvolvimento, junto
com outro país, do protótipo de um caça tripulado do futuro e na formação maciça de quadros científicos
e técnicos. Convém solução híbrida, que providencie o avião de combate dentro do intervalo temporal
necessário mas que o faça de maneira a criar condições para a fabricação nacional de caças tripulados
avançados.
Tal solução híbrida poderá obedecer a um de dois figurinos. Embora esses dois figurinos
possam coexistir em tese, na prática um terá de prevalecer sobre o outro. Ambos ultrapassam de muito os
limites convencionais de compra com transferência de tecnologia ou "off-set" e envolvem iniciativa
substancial de concepção e de fabricação no Brasil. Atingem o mesmo resultado por caminhos diferentes.
De acordo com o primeiro figurino, estabelecer-se-ia parceria com outro país ou países
para projetar e fabricar no Brasil, dentro do intervalo temporal relevante, um sucedâneo a um caça de
quinta geração à venda no mercado internacional. Projeta-se e constrói-se o sucedâneo de maneira a
superar limitações técnicas e operacionais significativas da versão atual daquele avião (por exemplo, seu
raio de ação, suas limitações em matéria de empuxo vetorado, sua falta de baixa assinatura radar). A
solução em foco daria resposta simultânea aos problemas das limitações técnicas e da independência
tecnológica.
De acordo com o segundo figurino, seria comprado um caça de quinta geração, em
negociação que contemplasse a transferência integral de tecnologia, inclusive as tecnologias de projeto e
de fabricação do avião e os "códigos-fonte". A compra seria feita na escala mínima necessária para
facultar a transferência integral dessas tecnologias. Uma empresa brasileira começa a produzir, sob
orientação do Estado brasileiro, um sucedâneo àquele avião comprado, autorizado por negociação
antecedente com o país e a empresa vendedores. A solução em foco dar-se-ia por seqüenciamento e não
por simultaneidade.
A escolha entre os dois figurinos é questão de circunstância e de negociação. Consideração
que poderá ser decisiva é a necessidade de preferir a opção que minimize a dependência tecnológica ou
política em relação a qualquer fornecedor que, por deter componentes do avião a comprar ou a
modernizar, possa pretender, por conta dessa participação, inibir ou influir sobre iniciativas de defesa
desencadeadas pelo Brasil.
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5. Três diretrizes estratégicas marcarão a evolução da Força Aérea. Cada uma dessas
diretrizes representa muito mais do que uma tarefa, uma oportunidade de transformação.
A primeira diretriz é o desenvolvimento do repertório de tecnologias e de capacitações que
permitam à Força Aérea operar em rede, não só entre seus próprios componentes, mas, também, com o
Exército e a Marinha.
A segunda diretriz é o avanço nos programas de veículos aéreos não tripulados, primeiro
de vigilância e depois de combate. Os veículos não tripulados poderão vir a ser meios centrais, não
meramente acessórios, do combate aéreo, além de facultar patamar mais exigente de precisão no
monitoramento/controle do território nacional. A Força Aérea absorverá as implicações desse meio de
vigilância e de combate para sua orientação tática e estratégica. Formulará doutrina sobre a interação
entre os veículos tripulados e não tripulados que aproveite o novo meio para radicalizar o poder de
surpreender, sem expor as vidas dos pilotos.
A terceira diretriz é a integração das atividades espaciais nas operações da Força Aérea. O
monitoramento espacial será parte integral e condição indispensável do cumprimento das tarefas
estratégicas que orientarão a Força Aérea: vigilância múltipla e cumulativa, superioridade aérea local e
fogo focado no contexto de operações conjuntas. O desenvolvimento da tecnologia de veículos
lançadores servirá como instrumento amplo, não só para apoiar os programas espaciais, mas também para
desenvolver tecnologia nacional de projeto e de fabricação de mísseis.
Os setores estratégicos: o espacial, o cibernético e o nuclear
1. Três setores estratégicos - o espacial, o cibernético e o nuclear -são essenciais para a
defesa nacional.
2. Nos três setores, as parcerias com outros países e as compras de produtos e serviços no
exterior devem ser compatibilizadas com o objetivo de assegurar espectro abrangente de capacitações e
de tecnologias sob domínio nacional.
3. No setor espacial, as prioridades são as seguintes:
a. Projetar e fabricar veículos lançadores de satélites e desenvolver tecnologias de
guiamento remoto, sobretudo sistemas inerciais e tecnologias de propulsão líquida.
b. Projetar e fabricar satélites, sobretudo os geoestacionários, para telecomunicações e os
destinados ao sensoriamento remoto de alta resolução, multiespectral e desenvolver tecnologias de
controle de atitude dos satélites.
c. Desenvolver tecnologias de comunicações, comando e controle a partir de satélites, com
as forças terrestres, aéreas e marítimas, inclusive submarinas, para que elas se capacitem a operar em rede
e a se orientar por informações deles recebidas;
d. Desenvolver tecnologia de determinação de coordenadas geográficas a partir de
satélites.
4. As capacitações cibernéticas se destinarão ao mais amplo espectro de usos industriais,
educativos e militares. Incluirão, como parte prioritária, as tecnologias de comunicação entre todos os
contingentes das Forças Armadas de modo a assegurar sua capacidade para atuar em rede. Contemplarão
o poder de comunicação entre os contingentes das Forças Armadas e os veículos espaciais. No setor
cibernético, será constituída organização encarregada de desenvolver a capacitação cibernética nos
campos industrial e militar.
5. O setor nuclear tem valor estratégico. Transcende, por sua natureza, a divisão entre
desenvolvimento e defesa.
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Por imperativo constitucional e por tratado internacional, privou-se o Brasil da faculdade
de empregar a energia nuclear para qualquer fim que não seja pacífico. Fê-lo sob várias premissas, das
quais a mais importante foi o progressivo desarmamento nuclear das potências nucleares.
Nenhum país é mais atuante do que o Brasil na causa do desarmamento nuclear.
Entretanto o Brasil, ao proibir a si mesmo o acesso ao armamento nuclear, não se deve despojar da
tecnologia nuclear. Deve, pelo contrário, desenvolvê-la, inclusive por meio das seguintes iniciativas:
a. Completar, no que diz respeito ao programa de submarino de propulsão nuclear, a
nacionalização completa e o desenvolvimento em escala industrial do ciclo do combustível (inclusive a
gaseificação e o enriquecimento) e da tecnologia da construção de reatores, para uso exclusivo do Brasil.
b. Acelerar o mapeamento, a prospecção e o aproveitamento das jazidas de urânio.
c. Desenvolver o potencial de projetar e construir termelétricas nucleares, com tecnologias
e capacitações que acabem sob domínio nacional, ainda que desenvolvidas por meio de parcerias com
Estados e empresas estrangeiras. Empregar a energia nuclear criteriosamente, e sujeitá-la aos mais
rigorosos controles de segurança e de proteção do meio-ambiente, como forma de estabilizar a matriz
energética nacional, ajustando as variações no suprimento de energias renováveis, sobretudo a energia de
origem hidrelétrica; e
d. Aumentar a capacidade de usar a energia nuclear em amplo espectro de atividades.
O Brasil zelará por manter abertas as vias de acesso ao desenvolvimento de suas
tecnologias de energia nuclear. Não aderirá a acréscimos ao Tratado de Não-Proliferação de Armas
Nucleares destinados a ampliar as restrições do Tratado sem que as potências nucleares tenham avançado
na premissa central do Tratado: seu próprio desarmamento nuclear.
6. A primeira prioridade do Estado na política dos três setores estratégicos será a formação
de recursos humanos nas ciências relevantes. Para tanto, ajudará a financiar os programas de pesquisa e
de formação nas universidades brasileiras e nos centros nacionais de pesquisa e aumentará a oferta de
bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento nas instituições internacionais pertinentes. Essa política
de apoio não se limitará à ciência aplicada, de emprego tecnológico imediato. Beneficiará, também, a
ciência fundamental e especulativa.
A reorganização da indústria nacional de material de defesa: desenvolvimento
tecnológico independente
1. A defesa do Brasil requer a reorganização da indústria nacional de material de defesa,
de acordo com as seguintes diretrizes:
a. Dar prioridade ao desenvolvimento de capacitações tecnológicas independentes.
Essa meta condicionará as parcerias com países e empresas estrangeiras ao
desenvolvimento progressivo de pesquisa e de produção no País.
b. Subordinar as considerações comerciais aos imperativos estratégicos.
Isso importa em organizar o regime legal, regulatório e tributário da indústria nacional de
material de defesa para que reflita tal subordinação.
c. Evitar que a indústria nacional de material de defesa polarize-se entre pesquisa avançada
e produção rotineira.
Deve-se cuidar para que a pesquisa de vanguarda sirva à produção de vanguarda.
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d. Usar o desenvolvimento de tecnologias de defesa como foco para o desenvolvimento de
capacitações operacionais.
Isso implica buscar a modernização permanente das plataformas, seja pela reavaliação à
luz da experiência operacional, seja pela incorporação de melhorias provindas do desenvolvimento
tecnológico.
2. Estabelecer-se-á, para a indústria nacional de material de defesa, regime legal,
regulatório e tributário especial.
Tal regime resguardará as empresas privadas de material de defesa das pressões do
imediatismo mercantil ao eximi-las do regime geral de licitações; as protegerá contra o risco dos
contingenciamentos orçamentários e assegurará a continuidade nas compras públicas. Em contrapartida,
o Estado ganhará poderes especiais sobre as empresas privadas, para além das fronteiras da autoridade
regulatória geral. Esses poderes serão exercidos quer por meio de instrumentos de direito privado, como a
"golden share", quer por meio de instrumentos de direito público, como os licenciamentos regulatórios.
3. O componente estatal da indústria de material de defesa terá por vocação produzir o que
o setor privado não possa projetar e fabricar, a curto e médio prazo, de maneira rentável. Atuará,
portanto, no teto, e não no piso tecnológico. Manterá estreito vínculo com os centros avançados de
pesquisa das próprias Forças Armadas e das instituições acadêmicas brasileiras.
4. O Estado ajudará a conquistar clientela estrangeira para a indústria nacional de material
de defesa. Entretanto, a continuidade da produção deve ser organizada para não depender da conquista ou
da continuidade de tal clientela. Portanto, o Estado reconhecerá que em muitas linhas de produção,
aquela indústria terá de operar em sistema de "custo mais margem" e, por conseguinte, sob intenso
escrutínio regulatório.
5. O futuro das capacitações tecnológicas nacionais de defesa depende mais da formação
de recursos humanos do que do desenvolvimento de aparato industrial. Daí a primazia da política de
formação de cientistas, em ciência aplicada e básica, já abordada no tratamento dos setores espacial,
cibernético e nuclear.
6. No esforço de reorganizar a indústria nacional de material de defesa, buscar-se-á
parcerias com outros países, com o objetivo de desenvolver a capacitação tecnológica nacional, de modo
a reduzir progressivamente a compra de serviços e de produtos acabados no exterior. A esses
interlocutores estrangeiros, o Brasil deixará sempre claro que pretende ser parceiro, não cliente ou
comprador. O País está mais interessado em parcerias que fortaleçam suas capacitações independentes do
que na compra de produtos e serviços acabados. Tais parcerias devem contemplar, em princípio, que
parte substancial da pesquisa e da fabricação seja desenvolvida no Brasil e ganharão relevo maior quando
forem expressão de associações estratégicas abrangentes.
7. Estabelecer-se-á, no Ministério da Defesa, uma Secretaria de Produtos de Defesa. O
Secretário será nomeado pelo Presidente da República, por indicação do Ministro da Defesa.
Caberá ao Secretário executar as diretrizes fixadas pelo Ministro da Defesa e, com base
nelas, formular e dirigir a política de compras de produtos de defesa, inclusive armamentos, munições,
meios de transporte e de comunicações, fardamentos e materiais de uso individual e coletivo, empregados
nas atividades operacionais. O Ministro da Defesa delegará aos órgãos das três Forças poderes para
executarem a política formulada pela Secretaria quanto a encomendas e compras de produtos específicos
de sua área, sujeita tal execução à avaliação permanente pelo Ministério.
O objetivo será implementar, no mais breve período, uma política centralizada de compras
produtos de defesa capaz de:
(a) otimizar o dispêndio de recursos;
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(b) assegurar que as compras obedeçam às diretrizes da Estratégia Nacional de Defesa e de
sua elaboração, ao longo do tempo; e
(c) garantir, nas decisões de compra, a primazia do compromisso com o desenvolvimento
das capacitações tecnológicas nacionais em produtos de defesa.
8. A Secretaria responsável pela área de Ciência e Tecnologia no Ministério da Defesa
deverá ter, entre as suas atribuições, a de coordenar a pesquisa avançada em tecnologias de defesa que se
realize nos Institutos de pesquisa da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como em outras
organizações subordinadas às Forças Armadas.
O objetivo será implementar uma política tecnológica integrada, que evite duplicação;
compartilhe quadros, idéias e recursos; e prime por construir elos entre pesquisa e produção, sem perder
contato com avanços em ciências básicas. Para assegurar a consecução desses objetivos, a Secretaria fará
com que muitos projetos de pesquisa sejam realizados conjuntamente pelas instituições de tecnologia
avançada das três Forças Armadas. Alguns desses projetos conjuntos poderão ser organizados com
personalidade própria, seja como empresas de propósitos específicos, seja sob outras formas jurídicas.
Os projetos serão escolhidos e avaliados não só pelo seu potencial produtivo próximo, mas
também por sua fecundidade tecnológica: sua utilidade como fonte de inspiração e de capacitação para
iniciativas análogas.
9. Resguardados os interesses de segurança do Estado quanto ao acesso a informações,
serão estimuladas iniciativas conjuntas entre organizações de pesquisa das Forças Armadas, instituições
acadêmicas nacionais e empresas privadas brasileiras. O objetivo será fomentar o desenvolvimento de um
complexo militar-universitário-empresarial capaz de atuar na fronteira de tecnologias que terão quase
sempre utilidade dual, militar e civil.
O serviço militar obrigatório: nivelamento republicano e mobilização nacional
1. A base da defesa nacional é a identificação da Nação com as Forças Armadas e das
Forças Armadas com a Nação. Tal identificação exige que a Nação compreenda serem inseparáveis as
causas do desenvolvimento e da defesa.
O Serviço Militar Obrigatório será, por isso, mantido e reforçado. É a mais importante
garantia da defesa nacional. Pode ser também o mais eficaz nivelador republicano, permitindo que a
Nação se encontre acima de suas classes sociais.
2. As Forças Armadas limitarão e reverterão a tendência de diminuir a proporção de
recrutas e de aumentar a proporção de soldados profissionais. No Exército, respeitada a necessidade de
especialistas, a maioria do efetivo de soldados deverá sempre continuar a ser de recrutas do Serviço
Militar Obrigatório. Na Marinha e na Força Aérea, a necessidade de contar com especialistas, formados
ao longo de vários anos, deverá ter como contrapeso a importância estratégica de manter abertos os
canais do recrutamento.
O conflito entre as vantagens do profissionalismo e os valores do recrutamento há de ser
atenuado por meio da educação - técnica e geral, porém de orientação analítica e capacitadora – que será
ministrada aos recrutas ao longo do período de serviço.
3. As Forças Armadas se colocarão no rumo de tornar o Serviço Militar realmente
obrigatório. Não se contentarão em deixar que a desproporção entre o número muito maior de obrigados
ao serviço e o número muito menor de vagas e de necessidades das Forças seja resolvido pelo critério da
auto-seleção de recrutas desejosos de servir. O uso preponderante de tal critério, ainda que sob o efeito de
melhores atrativos financeiros, limita o potencial do serviço militar, em prejuízo de seus objetivos de
defesa nacional e de nivelamento republicano.
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Os recrutas serão selecionados por dois critérios principais. O primeiro será a combinação
do vigor físico com a capacidade analítica, medida de maneira independente do nível de informação ou
de formação cultural de que goze o recruta. O segundo será o da representação de todas as classes sociais
e regiões do país.
4. Complementarmente ao Serviço Militar Obrigatório instituir-se-á Serviço Civil, de
amplas proporções. Nele poderão ser progressivamente aproveitados os jovens brasileiros que não forem
incorporados no Serviço Militar. Nesse serviço civil - concebido como generalização das aspirações do
Projeto Rondon - receberão os incorporados, de acordo com suas qualificações e preferências, formação
para poder participar de um trabalho social. Esse trabalho se destinará a atender às carências do povo
brasileiro e a reafirmar a unidade da Nação. Receberão, também, os participantes do Serviço Civil,
treinamento militar básico que lhes permita compor força de reserva, mobilizável em circunstâncias de
necessidade. Serão catalogados, de acordo com suas habilitações, para eventual mobilização.
À medida que os recursos o permitirem, os jovens do Serviço Civil serão estimulados a
servir em região do País diferente daquelas de onde são originários.
Até que se criem as condições para instituir plenamente o Serviço Civil, as Forças
Armadas tratarão, por meio de trabalho conjunto com os prefeitos municipais, de restabelecer a tradição
dos Tiros de Guerra. Em princípio, todas as prefeituras do País deverão estar aptas para participar dessa
renovação dos Tiros de Guerra, derrubadas as restrições legais que ainda restringem o rol dos municípios
qualificados.
5. Os Serviços Militar e Civil evoluirão em conjunto com as providências para assegurar a
mobilização nacional em caso de necessidade, de acordo com a Lei de Mobilização Nacional. O Brasil
entenderá, em todo o momento, que sua defesa depende do potencial de mobilizar recursos humanos e
materiais em grande escala, muito além do efetivo das suas Forças Armadas em tempo de paz. Jamais
tratará a evolução tecnológica como alternativa à mobilização nacional; aquela será entendida como
instrumento desta. Ao assegurar a flexibilidade de suas Forças Armadas, assegurará também a
elasticidade delas.
6. É importante para a defesa nacional que o oficialato seja representativo de todos os
setores da sociedade brasileira. É bom que os filhos de trabalhadores ingressem nas academias militares.
Entretanto, a ampla representação de todas as classes sociais nas academias militares é imperativo de
segurança nacional. Duas condições são indispensáveis para que se alcance esse objetivo. A primeira é
que a carreira militar seja remunerada com vencimentos competitivos com outras valorizadas carreiras do
Estado. A segunda condição é que a Nação abrace a causa da defesa e nela identifique requisito para o
engrandecimento do povo brasileiro.
7. Um interesse estratégico do Estado é a formação de especialistas civis em assuntos de
defesa. No intuito de formá-los, o Governo Federal deve apoiar, nas universidades, um amplo espectro de
programas e de cursos que versem sobre a defesa.
A Escola Superior de Guerra deve servir como um dos principais instrumentos de tal
formação. Deve, também, organizar o debate permanente, entre as lideranças civis e militares, a respeito
dos problemas da defesa. Para melhor cumprir essas funções, deverá a Escola ser transferida para
Brasília, sem prejuízo de sua presença no Rio de Janeiro, e passar a contar com o engajamento direto do
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e dos Estados-Maiores das três Forças.
Conclusão
A Estratégia Nacional de Defesa inspira-se em duas realidades que lhe garantem a
viabilidade e lhe indicam o rumo.
A primeira realidade é a capacidade de improvisação e adaptação, o pendor para criar
soluções quando faltam instrumentos, a disposição de enfrentar as agruras da natureza e da sociedade,
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enfim, a capacidade quase irrestrita de adaptação que permeia a cultura brasileira. É esse o fato que
permite efetivar o conceito de flexibilidade.
A segunda realidade é o sentido do compromisso nacional no Brasil. A Nação brasileira
foi e é um projeto do povo brasileiro; foi ele que sempre abraçou a idéia de nacionalidade e lutou para
converter a essa idéia os quadros dirigentes e letrados. Este fato é a garantia profunda da identificação da
Nação com as Forças Armadas e destas com a Nação.
Do encontro dessas duas realidades, resultaram as diretrizes da Estratégia Nacional de
Defesa.
II - MEDIDAS DE IMPLEMENTAÇÃO
Contexto
A segunda parte da Estratégia Nacional de Defesa complementa a formulação sistemática
contida na primeira.
São três seus propósitos. O primeiro é contextualizá-la, enumerando circunstâncias que
ajudam a precisar-lhe os objetivos e a explicar-lhe os métodos. O segundo é aplicar a Estratégia a um
espectro, amplo e representativo, de problemas atuais enfrentados pelas Forças Armadas e, com isso,
tornar mais claras sua doutrina e suas exigências. O terceiro é enumerar medidas de transição que
indiquem o caminho que levará o Brasil, de onde está para onde deve ir, na organização de sua defesa.
Podem ser considerados como principais aspectos positivos do atual quadro da defesa
nacional:
- Forças Armadas identificadas com a sociedade brasileira, com altos índices de
confiabilidade;
- adaptabilidade do brasileiro às situações novas e inusitadas, criando situação propícia a
uma cultura militar pautada pelo conceito da flexibilidade; e
- excelência do ensino nas Forças Armadas, no que diz respeito à metodologia e à
atualização em relação às modernas táticas e estratégias de emprego de meios militares, incluindo o uso
de concepções próprias, adequadas aos ambientes operacionais de provável emprego.
Por outro lado, configuram-se como principais vulnerabilidades da atual estrutura de
defesa do País:
- pouco envolvimento da sociedade brasileira com os assuntos de defesa e escassez de
especialistas civis nesses temas;
- insuficiência e descontinuidade na alocação de recursos orçamentários para a defesa;
- obsolescência da maioria dos equipamentos das Forças Armadas; elevado grau de
dependência em relação a produtos de defesa estrangeiros; e ausência de direção unificada para
aquisições de produtos de defesa;
- inadequada distribuição espacial das Forças Armadas no território nacional, para o
atendimento otimizado às necessidades estratégicas;
- falta de articulação com o Governo federal e com a sociedade do principal Instituto
brasileiro de altos estudos estratégicos - a Escola Superior de Guerra - no desenvolvimento e
consolidação dos conhecimentos necessários ao planejamento de defesa e no assessoramento à
formulação de políticas e estratégias decorrentes;
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- insuficiência ou pouca atratividade e divulgação dos cursos para a capacitação de civis
em assuntos de defesa; e inexistência de carreira civil na área de defesa, mesmo sendo uma função de
Estado;
- limitados recursos aplicados em pesquisa científica e tecnológica para o desenvolvimento
de material de emprego militar e produtos de defesa, associados ao incipiente nível de integração entre os
órgãos militares de pesquisa, e entre estes e os institutos civis de pesquisa;
- inexistência de planejamento nacional para desenvolvimento de produtos de elevado
conteúdo tecnológico, com participação coordenada dos centros de pesquisa das universidades, das
Forças Armadas e da indústria;
- falta de inclusão, nos planos governamentais, de programas de aquisição de produtos de
defesa em longo prazo, calcados em programas plurianuais e em planos de equipamento das Forças
Armadas, com priorização da indústria nacional de material de defesa. Essa omissão ocasiona aquisições
de produtos de defesa no exterior, às vezes, calcadas em oportunidades, com desníveis tecnológicos em
relação ao "estado da arte" e com a geração de indesejável dependência externa;
- inexistência de regras claras de prioridade à indústria nacional, no caso de produtos de
defesa fabricados no País;
- dualidade de tratamento tributário entre o produto de defesa fabricado no País e o
adquirido no exterior, com excessiva carga tributária incidente sobre o material nacional, favorecendo a
opção pela importação;
- deficiências nos programas de financiamento para as empresas nacionais fornecedoras de
produtos de defesa, prejudicando-as nos mercados interno e externo;
- falta de garantias para apoiar possíveis contratos de fornecimento oriundos da indústria
nacional de defesa;
- bloqueios tecnológicos impostos por países desenvolvidos, retardando os projetos
estratégicos de concepção brasileira;
- cláusula de compensação comercial, industrial e tecnológica (off-set) inexistente em
alguns contratos de importação de produtos de defesa, ou mesmo a não-participação efetiva da indústria
nacional em programas de compensação; e
- sistemas nacionais de logística e de mobilização deficientes.
A identificação e a análise dos principais aspectos positivos e das vulnerabilidades
permitem vislumbrar as seguintes oportunidades a serem exploradas:
- maior engajamento da sociedade brasileira nos assuntos de defesa, assim como maior
integração entre os diferentes setores dos três poderes do Estado brasileiro e desses setores com os
institutos nacionais de estudos estratégicos, públicos ou privados;
- regularidade e continuidade na alocação dos recursos orçamentários de defesa, para
incrementar os investimentos e garantir o custeio das Forças Armadas;
- aparelhamento das Forças Armadas e capacitação profissional de seus integrantes, para
que disponham de meios militares aptos ao pronto emprego, integrado, com elevada mobilidade tática e
estratégica;
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- otimização dos esforços em Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa, por
intermédio, dentre outras, das seguintes medidas:
(a) maior integração entre as instituições científicas e tecnológicas, tanto militares como
civis, e a indústria nacional de defesa;
(b) definição de pesquisas de uso dual; e
(c) fomento à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos de interesse da defesa;
- maior integração entre as indústrias estatal e privada de material de defesa, com a
definição de um modelo de participação na produção nacional de meios de defesa;
- estabelecimento de regime jurídico especial para a indústria nacional de material de
defesa, que possibilite a continuidade e o caráter preferencial nas compras públicas;
- integração e definição centralizada na aquisição de produtos de defesa de uso comum,
compatíveis com as prioridades estabelecidas;
- condicionamento da compra de produtos de defesa no exterior à transferência substancial
de tecnologia, inclusive por meio de parcerias para pesquisa e fabricação no Brasil de partes desses
produtos ou de sucedâneos a eles;
- articulação das Forças Armadas, compatível com as necessidades estratégicas e de
adestramento dos Comandos Operacionais, tanto singulares quanto conjuntos, capaz de levar em
consideração as exigências de cada ambiente operacional, em especial o amazônico e o do Atlântico Sul;
- fomento da atividade aeroespacial, de forma a proporcionar ao País o conhecimento
tecnológico necessário ao desenvolvimento de projeto e fabricação de satélites e de veículos lançadores
de satélites e desenvolvimento de um sistema integrado de monitoramento do espaço aéreo, do território
e das águas jurisdicionais brasileiras;
- desenvolvimento das infra-estruturas marítima, terrestre e aeroespacial necessárias para
viabilizar as estratégias de defesa;
- promoção de ações de presença do Estado na região amazônica, em especial pelo
fortalecimento do viés de defesa do Programa Calha Norte;
- estreitamento da cooperação entre os países da América do Sul e, por extensão, com os
do entorno estratégico brasileiro;
- valorização da profissão militar, a fim de estimular o recrutamento de seus quadros em
todas as classes sociais;
- aperfeiçoamento do Serviço Militar Obrigatório, na busca de maior identificação das
Forças Armadas com a sociedade brasileira, e estudos para viabilizar a criação de um Serviço Civil, a ser
regulado por normas específicas;
- expansão da capacidade de combate das Forças Armadas, por meio da mobilização de
pessoal, material e serviços, para complementar a logística militar, no caso de o País se ver envolvido em
conflito; e
- otimização do controle sobre atores não-governamentais, especialmente na região
amazônica, visando à preservação do patrimônio nacional, mediante ampla coordenação das Forças
Armadas com os órgãos governamentais brasileiros responsáveis pela autorização de atuação no País
desses atores, sobretudo daqueles com vinculação estrangeira.
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Hipóteses de Emprego (HE)
Entende-se por "Hipótese de Emprego" a antevisão de possível emprego das Forças
Armadas em determinada situação ou área de interesse estratégico para a defesa nacional. É formulada
considerando-se o alto grau de indeterminação e imprevisibilidade de ameaças ao País. Com base nas
hipóteses de emprego, serão elaborados e mantidos atualizados os planos estratégicos e operacionais
pertinentes, visando a possibilitar o contínuo aprestamento da Nação como um todo, e em particular das
Forças Armadas, para emprego na defesa do País.
Emprego Conjunto das Forças Armadas em atendimento às HE
A evolução da estrutura das Forças Armadas, do estado de paz para o de conflito armado
ou guerra, dar-se-á de acordo com as peculiaridades da situação apresentada e de uma maneira
seqüencial, que pode ser assim esquematizada:
(a) Na paz
As organizações militares serão articuladas para conciliar o atendimento às Hipóteses de
Emprego com a necessidade de otimizar os seus custos de manutenção e para proporcionar a realização
do adestramento em ambientes operacionais específicos.
Serão desenvolvidas atividades permanentes de inteligência, para acompanhamento da
situação e dos atores que possam vir a representar potenciais ameaças ao Estado e para proporcionar o
alerta antecipado ante a possibilidade de concretização de tais ameaças. As atividades de inteligência
devem obedecer a salvaguardas e controles que resguardem os direitos e garantias constitucionais.
(b) Na crise
O Comandante Supremo das Forças Armadas, consultado o Conselho de Defesa Nacional,
poderá ativar uma estrutura de gerenciamento de crise, com a participação de representantes do
Ministério da Defesa e dos Comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como de
representantes de outros Ministérios, se necessários.
O emprego das Forças Armadas será singular ou conjunto e ocorrerá em consonância com
as diretrizes expedidas.
As atividades de inteligência serão intensificadas.
Medidas políticas inerentes ao gerenciamento de crise continuarão a ser adotadas, em
paralelo com as ações militares.
Ante a possibilidade de a crise evoluir para conflito armado, poderão ser desencadeadas,
entre outras, as seguintes medidas:
- a ativação dos Comandos Operacionais previstos na Estrutura Militar de Defesa;
- a adjudicação de forças pertencentes à estrutura organizacional das três Forças aos
Comandos Operacionais ativados;
- a atualização e implementação, pelo Comando Operacional ativado, dos planos de
campanha elaborados no estado de paz;
- o recompletamento das estruturas;
- a ativação de Zona de Defesa, áreas onde são mobilizáveis tropas da ativa e reservistas,
inclusive os egressos dos Tiros de Guerra, para defesa do interior do país em caso de conflito armado; e
- a decretação da Mobilização Nacional, se necessária.
(c) Durante o conflito armado/guerra
O desencadeamento da campanha militar prevista no Plano de Campanha elaborado.
(d) Ao término do conflito armado/guerra
A progressiva desmobilização dos recursos não mais necessários.
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Fundamentos
Os ambientes apontados na Estratégia Nacional de Defesa não permitem vislumbrar
ameaças militares concretas e definidas, representadas por forças antagônicas de países potencialmente
inimigos ou de outros agentes não-estatais. Devido à incerteza das ameaças ao Estado, o preparo das
Forças Armadas deve ser orientado para atuar no cumprimento de variadas missões, em diferentes áreas e
cenários, para respaldar a ação política do Estado.
As Hipóteses de Emprego são provenientes da associação das principais tendências de
evolução das conjunturas nacional e internacional com as orientações político-estratégicas do País.
Na elaboração das Hipóteses de Emprego, a Estratégia Militar de Defesa deverá
contemplar o emprego das Forças Armadas considerando, dentre outros, os seguintes aspectos:
- o monitoramento e controle do espaço aéreo, das fronteiras terrestres, do território e das
águas jurisdicionais brasileiras em circunstâncias de paz;
- a ameaça de penetração nas fronteiras terrestres ou abordagem nas águas jurisdicionais
brasileiras;
- a ameaça de forças militares muito superiores na região amazônica;
- as providências internas ligadas à defesa nacional decorrentes de guerra em outra região
do mundo, ultrapassando os limites de uma guerra regional controlada, com emprego efetivo ou potencial
de armamento nuclear;
- a participação do Brasil em operações de paz e humanitárias, regidas por organismos
internacionais;
- a participação em operações internas de Garantia da Lei e da Ordem, nos termos da
Constituição Federal, e os atendimentos às requisições da Justiça Eleitoral;
- ameaça de conflito armado no Atlântico Sul.
Estruturação das Forças Armadas
Para o atendimento eficaz das Hipóteses de Emprego, as Forças Armadas deverão estar
organizadas e articuladas de maneira a facilitar a realização de operações conjuntas e singulares,
adequadas às características peculiares das operações de cada uma das áreas estratégicas.
O instrumento principal, por meio do qual as Forças desenvolverão sua flexibilidade tática
e estratégica, será o trabalho coordenado entre as Forças, a fim de tirar proveito da dialética da
concentração e desconcentração. Portanto, as Forças, como regra, definirão suas orientações operacionais
em conjunto, privilegiando essa visão conjunta como forma de aprofundar suas capacidades e rejeitarão
qualquer tentativa de definir orientação operacional isolada.
O agente institucional para esse trabalho unificado será a colaboração entre os EstadosMaiores das Forças com o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, no estabelecimento e definição
das linhas de frente de atuação conjunta. Nesse sentido, o sistema educacional de cada Força ministrará
cursos e realizará projetos de pesquisa e de formulação em conjunto com os sistemas das demais Forças e
com a Escola Superior de Guerra.
Da mesma forma, as Forças Armadas deverão ser equipadas, articuladas e adestradas,
desde os tempos de paz, segundo as diretrizes do Ministério da Defesa, realizando exercícios singulares e
conjuntos.
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Assim, com base na Estratégia Nacional de Defesa e na Estratégia Militar dela decorrente,
as Forças Armadas submeterão ao Ministério da Defesa seus Planos de Equipamento e de Articulação, os
quais deverão contemplar uma proposta de distribuição espacial das instalações militares e de
quantificação dos meios necessários ao atendimento eficaz das Hipóteses de Emprego, de maneira a
possibilitar:
- poder de combate que propicie credibilidade à estratégia da dissuasão;
- que o Sistema de Defesa Nacional disponha de meios que permitam o aprimoramento da
vigilância; o controle do espaço aéreo, das fronteiras terrestres, do território e das águas jurisdicionais
brasileiras; e da infra-estrutura estratégica nacional;
- o aumento da presença militar nas áreas estratégicas do Atlântico Sul e da região
amazônica;
- o aumento da participação de órgãos governamentais, militares e civis, no plano de
vivificação e desenvolvimento da faixa de fronteira amazônica, empregando a estratégia da presença;
- a adoção de uma articulação que atenda aos aspectos ligados à concentração dos meios, à
eficiência operacional, à rapidez no emprego e à otimização do custeio em tempo de paz; e
- a existência de forças estratégicas de elevada mobilidade e flexibilidade, dotadas de
material tecnologicamente avançado e em condições de emprego imediato, articuladas de maneira à
melhor atender às Hipóteses de Emprego.
Os Planos das Forças singulares, consolidados no Ministério da Defesa, deverão
referenciar-se a metas de curto prazo (até 2014), de médio prazo (entre 2015 e 2022) e de longo prazo
(entre 2027 e 2030).
Em relação ao equipamento, o planejamento deverá priorizar, com compensação
comercial, industrial e tecnológica:
- no âmbito das três Forças, sob a condução do Ministério da Defesa, a aquisição de
helicópteros de transporte e de reconhecimento e ataque;
- na Marinha, o projeto e fabricação de submarinos convencionais que permitam a
evolução para o projeto e fabricação, no País, de submarinos de propulsão nuclear, de meios de superfície
e aéreos priorizados nesta Estratégia;
- no Exército, os meios necessários ao completamento dos sistemas operacionais das
brigadas; o aumento da mobilidade tática e estratégica da Força Terrestre, sobretudo das Forças de Ação
Rápida Estratégicas e das forças estacionadas na região amazônica; os denominados "Núcleos de
Modernidade"; a nova família de blindados sobre rodas; os sistemas de mísseis e radares antiaéreos
(defesa antiaérea); a produção de munições e o armamento e o equipamento individual do combatente,
entre outros, aproximando-os das tecnologias necessárias ao combatente do futuro; e
- na Força Aérea, a aquisição de aeronaves de caça que substituam, paulatinamente, as
hoje existentes, buscando a possível padronização; a aquisição e o desenvolvimento de armamentos e
sensores, objetivando a auto-suficiência na integração destes às aeronaves; e a aquisição de aeronaves de
transporte de tropa.
Em relação à distribuição espacial das Forças no território nacional, o planejamento
consolidado no Ministério da Defesa, deverá priorizar:
- na Marinha, a necessidade de constituição de uma Esquadra no norte/nordeste do País;
- no Exército, a distribuição que atenda às seguintes condicionantes:
(a) um flexível dispositivo de expectativa, em face da indefinição de ameaças, que facilite
o emprego progressivo das tropas e a presença seletiva em uma escalada de crise;
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(b) a manutenção de tropas no centro do País, em particular as reservas estratégicas, na
situação de prontidão operacional com mobilidade, que lhes permitam deslocar-se rapidamente para
qualquer parte do território nacional ou para o exterior;
(c) a manutenção de tropas no centro-sul do País para garantir a defesa da principal
concentração demográfica, industrial e econômica, bem como da infra-estrutura, particularmente a
geradora de energia; e
(d) a concentração das reservas regionais em suas respectivas áreas; e
- na Força Aérea, a adequação da localização de suas unidades de transporte de tropa de
forma a propiciar o rápido atendimento de apoio de transporte a forças estratégicas de emprego. Isso
pressupõe que se baseiem próximo às reservas estratégicas do Exército no centro do País. Além disso,
suas unidades de defesa aérea e de controle do espaço aéreo serão distribuídas de forma a possibilitar um
efetivo atendimento às necessidades correntes com velocidade e presteza.
A partir da consolidação dos Planos de Equipamento e de Articulação elaborados pelas
Forças, o Ministério da Defesa proporá ao Presidente da República o Projeto de Lei de Equipamento e de
Articulação da Defesa Nacional, envolvendo a sociedade brasileira na busca das soluções necessárias.
As características especiais do ambiente amazônico, com reflexos na doutrina de emprego
das Forças Armadas, deverão demandar tratamento especial, devendo ser incrementadas as ações de
fortalecimento da estratégia da presença naquele ambiente operacional.
Em face da indefinição das ameaças, as Forças Armadas deverão se dedicar à obtenção de
capacidades orientadoras das medidas a serem planejadas e adotadas.
No tempo de paz ou enquanto os recursos forem insuficientes, algumas capacidades serão
mantidas temporariamente por meio de núcleos de expansão, constituídos por estruturas flexíveis e
capazes de evoluir rapidamente, de modo a obter adequado poder de combate nas operações.
As seguintes capacidades são desejadas para as Forças Armadas:
- permanente prontidão operacional para atender às Hipóteses de Emprego, integrando
forças conjuntas ou não;
- manutenção de unidades aptas a compor Forças de Pronto Emprego, em condições de
atuar em diferentes ambientes operacionais;
- projeção de poder nas áreas de interesse estratégico;
- estruturas de Comando e Controle, e de Inteligência consolidadas;
- permanência na ação, sustentada por um adequado apoio logístico, buscando ao máximo
a integração da logística das três Forças;
- aumento do poder de combate, em curto prazo, pela incorporação de recursos
mobilizáveis, previstos em lei; e
- interoperabilidade nas operações conjuntas.
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I)
A Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional tem como propósito
estimular o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação de interesse para a defesa nacional.
Isso ocorrerá por meio de um planejamento nacional para desenvolvimento de produtos de
alto conteúdo tecnológico, com envolvimento coordenado das instituições científicas e tecnológicas
(ICT) civis e militares, da indústria e da universidade, com a definição de áreas prioritárias e suas
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respectivas tecnologias de interesse e a criação de instrumentos de fomento à pesquisa de materiais,
equipamentos e sistemas de emprego de defesa ou dual, de forma a viabilizar uma vanguarda tecnológica
e operacional pautada na mobilidade estratégica, na flexibilidade e na capacidade de dissuadir ou de
surpreender.
Para atender ao propósito dessa política, deverá ser considerada, ainda, a "Concepção
Estratégica para CT&I de Interesse da Defesa", documento elaborado em 2003, em conjunto pelo
Ministério da Defesa e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e revisado em 2008.
O Ministério da Defesa, em coordenação com o Ministério da Ciência e Tecnologia,
atualizará a Política de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa Nacional e os instrumentos
normativos decorrentes. Para atender aos objetivos dessa Política, deverá ocorrer a adequação das
estruturas organizacionais existentes e que atuam na área de Ciência e Tecnologia da Defesa. Os citados
documentos contemplarão:
- medidas para a maximização e a otimização dos esforços de pesquisa nas instituições
científicas e tecnológicas civis e militares, para o desenvolvimento de tecnologias de ponta para o sistema
de defesa, com a definição de esforços integrados de pesquisadores das três Forças, especialmente para
áreas prioritárias e suas respectivas tecnologias de interesse;
- um plano nacional de pesquisa e desenvolvimento de produtos de defesa, tendo como
escopo prioritário a busca do domínio de tecnologias consideradas estratégicas e medidas para o
financiamento de pesquisas;
- a integração dos esforços dos centros de pesquisa militares, com a definição das
prioridades de pesquisa de material de emprego comum para cada centro, e a participação de
pesquisadores das três Forças em projetos prioritários; e
- o estabelecimento de parcerias estratégicas com países que possam contribuir para o
desenvolvimento de tecnologias de ponta de interesse para a defesa.
Projetos de interesse comum a mais de uma Força deverão ter seus esforços de pesquisa
integrados, definindo-se, no plano especificado, para cada um deles, um pólo integrador.
No que respeita à utilização do espaço exterior como meio de suporte às atividades de
defesa, os satélites geoestacionários para comunicações, controle de tráfego aéreo e meteorologia
desempenharão papel fundamental na viabilização de diversas funções em sistemas de comando e
controle. As capacidades de alerta, vigilância, monitoramento e reconhecimento poderão, também, ser
aperfeiçoadas por meio do uso de sensores ópticos e de radar, a bordo de satélites ou de veículos aéreos
não-tripulados (VANT).
Serão consideradas, nesse contexto, as plataformas e missões espaciais em
desenvolvimento, para fins civis, tais como satélites de monitoramento ambiental e científicos, ou
satélites geoestacionários de comunicações e meteorologia, no âmbito do Programa Nacional de
Atividades Espaciais - PNAE.
Em qualquer situação, a concepção, o projeto e a operação dos sistemas espaciais devem
observar a legislação internacional, os tratados, bilaterais e multilaterais, ratificados pelo País, bem como
os regimes internacionais dos quais o Brasil é signatário.
As medidas descritas têm respaldo na parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério
da Ciência e Tecnologia, que remonta à "Concepção para CT&I de Interesse da Defesa" – documento
elaborado conjuntamente em 2003 e revisado em 2008. Foi fortalecida com o lançamento do Plano de
Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação (PACTI/MCT - Portaria Interministerial MCT/MD nº 750, de
20.11.2007), cuja finalidade é viabilizar soluções científico-tecnológicas e inovações para o atendimento
das necessidades do País atinentes à defesa e ao desenvolvimento nacional.
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Indústria de Material de Defesa
A relação entre Ciência, Tecnologia e Inovação na área de defesa fortalece-se com a
Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), lançada em maio de 2008. Sob a coordenação geral do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a PDP contempla 32 áreas. O programa
estruturante do Complexo Industrial de Defesa está sob a gestão do Ministério da Defesa e sob a
coordenação do Ministério da Ciência e Tecnologia.
Tal programa tem por objetivo "recuperar e incentivar o crescimento da base industrial
instalada, ampliando o fornecimento para as Forças Armadas brasileiras e exportações". Estabelece
quatro desafios para a consecução do objetivo:
- aumentar os investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação;
- promover isonomia tributária em relação a produtos/materiais importados;
- expandir a participação nos mercados interno e externo; e
- fortalecer a cadeia de fornecedores no Brasil.
A PDP sugere, ainda, um conjunto de ações destinadas à superação dos desafios
identificados:
- ampliação das compras nacionais;
- expansão e adequação do financiamento;
- promoção das vendas e capacitação de empresas brasileiras; e
- fortalecimento da base de P, D&I.
Com base em tais objetivos, desafios e ações, a PDP visa ao fortalecimento da associação
entre desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia e desenvolvimento da produção. Busca aproveitar o
potencial de tecnologias empregadas no País e transformá-las em bens finais, estimulando a indústria
nacional.
Os projetos a serem apoiados serão selecionados e avaliados de acordo com as ações
estratégicas a seguir descritas e com características que considerem o potencial da demanda pública, a
possibilidade de uso comum pelas Forças, o uso dual - militar e civil - das tecnologias, subprodutos
tecnológicos de emprego civil, o índice de nacionalização, o potencial exportador, a presença de matéria
prima crítica dependente de importação e o potencial de embargo internacional.
O Ministério da Defesa, em coordenação com o Ministério de Ciência e Tecnologia e com
o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, realizará a análise das características
referidas, selecionando de forma articulada projetos e produtos que unam as necessidades das atividades
de defesa com as potencialidades tecnológicas e produtivas existentes no Brasil.
Para atendimento aos novos desafios da indústria de material de defesa do País, impõe-se a
atualização da Política Nacional da Indústria de Material de Defesa.
Inteligência de Defesa
A exatidão é o princípio fundamental da Inteligência Militar. Por meio da Inteligência,
busca-se que todos os planejamentos - políticos, estratégicos, operacionais e táticos - e sua execução
desenvolvam-se com base em fatos que se transformam em conhecimentos confiáveis e oportunos. As
informações precisas são condição essencial para o emprego adequado dos meios militares.
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A Inteligência deve ser desenvolvida desde o tempo de paz, pois é ela que possibilita
superar as incertezas. É da sua vertente prospectiva que procedem os melhores resultados, permitindo o
delineamento dos cursos de ação possíveis e os seus desdobramentos. A identificação das ameaças é o
primeiro resultado da atividade da Inteligência Militar.
Ações Estratégicas
Enunciam-se a seguir as ações estratégicas que irão orientar a implementação da Estratégia
Nacional de Defesa:
Ciência e Tecnologia
Fomentar a pesquisa de materiais, equipamentos e sistemas militares e civis que
compatibilize as prioridades científico-tecnológicas com as necessidades de defesa.
1. O Ministério da Defesa proporá, em coordenação com os Ministérios das Relações
Exteriores, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento,
Orçamento e Gestão, da Ciência e Tecnologia e com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência
da República, o estabelecimento de parcerias estratégicas com países que possam contribuir para o
desenvolvimento de tecnologias de ponta de interesse para a defesa.
2. O Ministério da Defesa, em coordenação com os Ministérios da Fazenda, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão, e da Ciência e
Tecnologia e com as Forças Armadas, deverá estabelecer ato legal que garanta a alocação, de forma
continuada, de recursos financeiros específicos que viabilizem o desenvolvimento integrado e a
conclusão de projetos relacionados à defesa nacional, cada um deles com um pólo integrador definido,
com ênfase para o desenvolvimento e a fabricação, dentre outros, de:
- aeronaves de caça e de transporte;
- submarinos convencionais e de propulsão nuclear;
- meios navais de superfície;
- armamentos inteligentes, como mísseis, bombas e torpedos, dentre outros;
- veículos aéreos não-tripulados;
- sistemas de comando e controle e de segurança das informações;
- radares;
- equipamentos e plataformas de guerra eletrônica;
- equipamento individual e sistemas de comunicação do combatente do futuro;
- veículos blindados;
- helicópteros de transporte de tropa, para o aumento da mobilidade tática, e helicópteros
de reconhecimento e ataque;
- munições; e
- sensores óticos e eletro-óticos.
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3. O Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da Agência Espacial Brasileira,
promoverá a atualização do Programa Espacial Brasileiro, de forma a priorizar o desenvolvimento de
sistemas espaciais necessários à ampliação da capacidade de comunicações, meteorologia e
monitoramento ambiental, com destaque para o desenvolvimento de:
- um satélite geoestacionário nacional para meteorologia e comunicações seguras, entre
outras aplicações; e
- satélites de sensoriamento remoto para monitoramento ambiental, com sensores ópticos e
radar de abertura sintética.
4. O Ministério da Defesa e o Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio do
Instituto de Aeronáutica e Espaço do Comando da Aeronáutica e da Agência Espacial Brasileira,
promoverão medidas com vistas a garantir a autonomia de produção, lançamento, operação e reposição
de sistemas espaciais, por meio:
- do desenvolvimento de veículos lançadores de satélites e sistemas de solo para garantir
acesso ao espaço em órbitas baixa e geoestacionária;
- de atividades de fomento e apoio ao desenvolvimento de capacidade industrial no setor
espacial, com a participação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de modo
a garantir o fornecimento e a reposição tempestiva de componentes, subsistemas e sistemas espaciais; e
- de atividades de capacitação de pessoal nas áreas de concepção, projeto,
desenvolvimento e operação de sistemas espaciais.
Recursos Humanos
Promover a valorização da profissão militar de forma compatível com seu papel na
sociedade brasileira, assim como fomentar o recrutamento, a seleção, o desenvolvimento e a
permanência de quadros civis, para contribuir com o esforço de defesa.
1. O recrutamento dos quadros profissionais das Forças Armadas deverá ser representativo
de todas as classes sociais. A carreira militar será valorizada pela criação de atrativos compatíveis com as
características peculiares da profissão. Nesse sentido, o Ministério da Defesa, assessorado pelos
Comandos das três Forças, proporá as medidas necessárias à valorização pretendida.
2. O recrutamento do pessoal temporário das Forças Armadas deve representar a sociedade
brasileira, assim como possibilitar a oferta de mão-de-obra adequada aos novos meios tecnológicos da
defesa nacional. Nesse sentido, o Ministério da Defesa, assessorado pelos Comandos das três Forças,
proporá as mudanças necessárias no Serviço Militar Obrigatório.
3. O Ministério da Defesa e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República proporão a criação e a regulamentação de um Serviço Civil, em todo o território nacional, a ser
prestado por cidadãos que não forem designados para a realização do Serviço Militar Obrigatório.
4. O Ministério da Defesa realizará estudos sobre a criação de quadro de especialistas civis
em Defesa, em complementação às carreiras existentes na administração civil e militar, de forma a
constituir- se numa força de trabalho capaz de atuar na gestão de políticas públicas de defesa, em
programas e projetos da área de defesa, bem como na interação com órgãos governamentais e a
sociedade, integrando os pontos de vista político e técnico.
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Ensino
Promover maior integração e participação dos setores civis governamentais na
discussão dos temas ligados à defesa, assim como a participação efetiva da sociedade brasileira, por
intermédio do meio acadêmico e de institutos e entidades ligados aos assuntos estratégicos de
defesa.
1. O Ministério da Defesa deverá apresentar planejamento para a transferência da Escola
Superior de Guerra para Brasília, de modo a intensificar o intercâmbio fluido entre os membros do
Governo Federal e aquela Instituição, assim como para otimizar a formação de recursos humanos ligados
aos assuntos de defesa.
2. O Ministério da Defesa e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão proporão
projeto de lei, alterando a Lei de Criação da Escola Superior de Guerra. O projeto de lei visará criar
cargos de direção e assessoria superior destinados à constituição de um corpo permanente que, podendo
ser renovado, permita o exercício das atividades acadêmicas, pela atração de pessoas com notória
especialização ou reconhecido saber em áreas específicas. Isso possibilitará incrementar a capacidade
institucional da Escola de desenvolver atividades acadêmicas e administrativas, bem como intensificar o
intercâmbio entre os membros do Governo Federal, a sociedade organizada e aquela instituição.
3. O Ministério da Defesa e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República estimularão a realização de Encontros, Simpósios e Seminários destinados à discussão de
assuntos estratégicos, aí incluída a temática da Defesa Nacional. A participação da sociedade nesses
eventos deve ser objeto de atenção especial.
4. O Ministério da Defesa intensificará a divulgação das atividades de defesa, de modo a
aumentar sua visibilidade junto à sociedade, e implementará ações e programas voltados à promoção e
disseminação de pesquisas e à formação de recursos humanos qualificados na área, a exemplo do
Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e Tecnológica em Defesa Nacional (Pró-Defesa).
5. O Ministério da Defesa elaborará uma Política de Ensino com as seguintes finalidades:
- acelerar o processo de interação do ensino militar, em particular no nível de Altos
Estudos, atendendo às orientações contidas na primeira parte da presente Estratégia e
- capacitar civis e militares para a própria Administração Central do Ministério e para
outros setores do Governo, de interesse da Defesa.
6. As instituições de ensino das três Forças ampliarão nos seus currículos de formação
militar disciplinas relativas a noções de Direito Constitucional e de Direitos Humanos, indispensáveis
para consolidar a identificação das Forças Armadas com o povo brasileiro.
Mobilização
Realizar, integrar e coordenar as ações de planejamento, preparo, execução e
controle das atividades de Mobilização e Desmobilização Nacionais previstas no Sistema Nacional
de Mobilização (SINAMOB).
1. O Ministério da Defesa, enquanto não for aprovada alteração na legislação do Sistema
Nacional de Mobilização, orientará e coordenará os demais ministérios, secretarias e órgãos envolvidos
no SINAMOB no estabelecimento de programas, normas e procedimentos relativos à complementação da
Logística Nacional e na adequação das políticas governamentais à política de Mobilização Nacional.
2. O Ministério da Defesa, em coordenação com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República, proporá modificações na Lei nº 11.631, de 27 de dezembro de 2007, no que
concerne à definição do órgão central do SINAMOB.
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Logística
Acelerar o processo de integração entre as três Forças, especialmente nos campos da
tecnologia industrial básica, da logística e mobilização, do comando e controle e das operações
conjuntas.
1. O Ministério da Defesa proporá a modificação de sua estrutura regimental, de forma a
criar órgão a si subordinado encarregado de formular e dirigir a política de compras de produtos de
defesa.
2. O Ministério da Defesa proporá a criação de estrutura, a si subordinada, encarregada da
coordenação dos processos de certificação, de metrologia, de normatização e de fomento industrial.
Indústria de Material de Defesa
Compatibilizar os esforços governamentais de aceleração do crescimento com as
necessidades da Defesa Nacional.
1. O Ministério da Defesa, ouvidos os Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Ciência e Tecnologia e a
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, deverá propor modificações na
legislação referente ao regime jurídico e econômico especial para compras de produtos de defesa junto às
empresas nacionais, com propostas de modificação da Lei nº 8.666, de junho de 1993.
2. O Ministério da Defesa, em articulação com os Ministérios da Fazenda, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dos Transportes, do Planejamento, Orçamento e Gestão
e da Ciência e Tecnologia e com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
deverá propor modificações na legislação referente à tributação incidente sobre a indústria nacional de
material de defesa, por meio da criação de regime jurídico especial que viabilize incentivos e
desoneração tributária à iniciativa privada na fabricação de produto de defesa prioritário para as Forças
Armadas e para a exportação.
3. O Ministério da Defesa, em articulação com os Ministérios da Fazenda, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dos Transportes, do Planejamento, Orçamento e Gestão
e da Ciência e Tecnologia, e a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, deverá
propor modificações na legislação referente à linha de crédito especial, por intermédio do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para os produtos de defesa, similar às já
concedidas para outras atividades.
4. O Ministério da Defesa, em articulação com os Ministérios da Fazenda, do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, dos Transportes, do Planejamento, Orçamento e Gestão
e da Ciência e Tecnologia e com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República,
deverá propor modificações na legislação referente à viabilização, por parte do Ministério da Fazenda, de
procedimentos de garantias para contratos de exportação de produto de defesa de grande vulto, em
consonância com o Decreto Lei nº 1.418, de 03 de setembro de 1975, e com a Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Comando e Controle
Consolidar o sistema de comando e controle para a Defesa Nacional.
O Ministério da Defesa aperfeiçoará o Sistema de Comando e Controle de Defesa, para
contemplar o uso de satélite de telecomunicações próprio.
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O sistema integrado de Comando e Controle de Defesa deverá ser capaz de disponibilizar,
em função de seus sensores de monitoramento e controle do espaço terrestre, marítimo e aéreo brasileiro,
dados de interesse do Sistema Nacional de Segurança Pública, em função de suas atribuições
constitucionais específicas. De forma recíproca, o Sistema Nacional de Segurança Pública deverá
disponibilizar ao sistema de defesa nacional dados de interesse do controle das fronteiras, exercido
também pelas Forças Armadas, em especial no que diz respeito às atividades ligadas aos crimes
transnacionais fronteiriços.
Adestramento
Atualizar o planejamento operacional e adestrar EM Conjuntos.
O Ministério da Defesa definirá núcleos de Estados-Maiores Conjuntos, coordenados pelo
Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, a serem ativados, desde o tempo de paz, dentro da estrutura
organizacional das Forças Armadas, para que possibilitem a continuidade e a atualização do
planejamento e do adestramento operacionais que atendam o ao estabelecido nos planos estratégicos.
Inteligência de Defesa
Aperfeiçoar o Sistema de Inteligência de Defesa.
O Sistema deverá receber recursos necessários à formulação de diagnóstico conjuntural
dos cenários vigentes em prospectiva político-estratégica, nos campos nacional e internacional.
O recursos humanos serão capacitados em análise e técnicas nos campos científico,
tecnológico, cibernético, espacial e nuclear, com ênfase para o monitoramento/controle, à mobilidade
estratégica e à capacidade logística.
Criar-se-á, no Ministério da Defesa, uma estrutura compatível com as necessidades de
integração dos órgãos de inteligência militar.
Doutrina
Promover o aperfeiçoamento da Doutrina de Operações Conjuntas.
O Ministério da Defesa promoverá estudos relativos ao aperfeiçoamento da Doutrina de
Operações Conjuntas, considerando, principalmente, o ambiente operacional e o aprimoramento dos
meios de defesa, a experiência e os ensinamentos adquiridos com a realização de operações conjuntas e
as orientações da Estratégia Nacional de Defesa, no que concerne às atribuições do Estado-Maior
Conjunto das Forças Armadas e dos Estados-Maiores das três Forças.
Operações de Paz
Promover o incremento do adestramento e da participação das Forças Armadas em
operações de paz, integrando Força de Paz da ONU ou de organismos multilaterais da região.
1. O Brasil deverá ampliar a participação em operações de paz, sob a égide da ONU ou de
organismos multilaterais da região, de acordo com os interesses nacionais expressos em compromissos
internacionais.
2. O Ministério da Defesa promoverá ações com vistas ao incremento das atividades de
um Centro de Instrução de Operações de Paz, de maneira a estimular o adestramento de civis e militares
ou de contingentes de Segurança Pública, assim como de convidados de outras nações amigas. Para tal,
prover-lhe-á o apoio necessário a torná-lo referência regional no adestramento conjunto para operações
de paz e de desminagem humanitária.
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Infra-Estrutura
Compatibilizar os atuais esforços governamentais de aceleração do crescimento com
as necessidades da Defesa Nacional.
1. O Ministério da Defesa, em coordenação com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da
Presidência da República proporá aos ministérios competentes as iniciativas necessárias ao
desenvolvimento da infra-estrutura de energia, transporte e comunicações de interesse da defesa, de
acordo com os planejamentos estratégicos de emprego das Forças.
2. O Ministério da Defesa priorizará, na elaboração do Plano de Desenvolvimento de
Aeródromos de Interesse Militar (PDAIM), os aeródromos de desdobramento previstos nos
planejamentos relativos à defesa da região amazônica.
3. O Ministério da Defesa apresentará ao Ministério dos Transportes, em data coordenada
com este, programação de investimentos de médio e longo prazo, bem como a ordenação de suas
prioridades ligadas às necessidades de vias de transporte para o atendimento aos planejamentos
estratégicos decorrentes das Hipóteses de Emprego. O Ministério dos Transportes, por sua vez,
promoverá a inclusão das citadas prioridades no Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT).
4. O Ministério dos Transportes, em coordenação com o Ministério da Defesa, fará
instalar, no Centro de Operações do Comandante Supremo (COCS), terminal da Base de Dados
Georreferenciados em Transporte que possibilite a utilização das informações ligadas à infra-estrutura de
transportes, disponibilizadas por aquele sistema, no planejamento e na gestão estratégica de crises e
conflitos.
5. O Ministério da Defesa e o Ministério da Integração Nacional desenvolverão estudos
conjuntos com vistas à compatibilização dos Programas Calha Norte e de Promoção do Desenvolvimento
da Faixa de Fronteira (PDFF) e ao levantamento da viabilidade de estruturação de Arranjos Produtivos
Locais (APL), com ações de infraestrutura econômica e social, para atendimento a eventuais necessidades
de vivificação e desenvolvimento da fronteira, identificadas nos planejamentos estratégicos decorrentes
das Hipóteses de Emprego.
6. O Ministério das Comunicações, no contexto do Programa Governo Eletrônico Serviço
de Atendimento ao Cidadão (GESAC), deverá prever a instalação de telecentros comunitários com
conexão em banda larga nas sedes das instalações militares de fronteira existentes e a serem implantadas
em decorrência do previsto no Decreto nº 4.412, de 7 de outubro de 2002, alterado pelo Decreto nº 6.513,
de 22 de julho de 2008.
7. O Ministério da Defesa, com o apoio das Forças Armadas no que for julgado pertinente,
e o Ministério das Comunicações promoverão estudos com vistas à coordenação de ações de incentivo à
habilitação de rádios comunitárias nos municípios das áreas de fronteira, de forma a atenuar, com isto, os
efeitos de emissões indesejáveis.
Garantia da Lei e da Ordem
Compatibilizar a legislação e adestrar meios específicos das Forças Armadas para o
emprego episódico na Garantia da Lei e da Ordem nos termos da Constituição Federal.
1. O Ministério da Defesa proporá alterações na Lei Complementar nº 97, de 09 de junho
de 1999, alterada pela Lei Complementar nº 117, de 02 de setembro de 2004; e na Lei nº 9.299, de 07 de
agosto de 1996, que viabilizem o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem, nos
termos da Constituição Federal, com eficácia e resguardo de seus integrantes.
2. O adestramento das Forças deverá prever a capacitação de tropa para o cumprimento
das missões de Garantia da Lei e da Ordem, nos termos da Constituição Federal.
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Estabilidade Regional
Contribuir para a manutenção da estabilidade regional.
1. O Ministério da Defesa e o Ministério das Relações Exteriores promoverão o
incremento das atividades destinadas à manutenção da estabilidade regional e à cooperação nas áreas de
fronteira do País.
2. O Ministério da Defesa e as Forças Armadas intensificarão as parcerias estratégicas nas
áreas cibernética, espacial e nuclear e o intercâmbio militar com as Forças Armadas das nações amigas,
neste caso particularmente com as do entorno estratégico brasileiro e as da Comunidade de Países de
Língua Portuguesa.
3. O Ministério da Defesa, o Ministério das Relações Exteriores e as Forças Armadas
buscarão contribuir ativamente para o fortalecimento, a expansão e a consolidação da integração regional,
com ênfase na pesquisa e desenvolvimento de projetos comuns de produtos de defesa.
Inserção Internacional
Incrementar o apoio à participação brasileira nas atividades antárticas.
1. O Ministério da Defesa, demais ministérios envolvidos e as Forças Armadas deverão
incrementar o apoio necessário à participação brasileira nos processos de decisão sobre o destino da
Região Antártica.
Segurança Nacional
Contribuir para o incremento do nível de Segurança Nacional.
Todas as instâncias do Estado deverão contribuir para o incremento do nível de Segurança
Nacional, com particular ênfase sobre:
- o aperfeiçoamento de processos para o gerenciamento de crises;
- a integração de todos os órgãos do Sistema de Inteligência Nacional (SISBIN);
- a prevenção de atos terroristas e de atentados massivos aos Direitos Humanos, bem como
a condução de operações contra-terrorismo, a cargo dos Ministérios da Defesa e da Justiça e do Gabinete
de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI-PR);
- as medidas para a segurança das áreas de infra-estruturas críticas, incluindo serviços, em
especial no que se refere à energia, transporte, água e telecomunicações, a cargo dos Ministérios da
Defesa, das Minas e Energia, dos Transportes, da Integração Nacional e das Comunicações, e ao trabalho
de coordenação, avaliação, monitoramento e redução de riscos, desempenhado pelo Gabinete de
Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR);
- as medidas de defesa química, bacteriológica e nuclear, a cargo da Casa Civil da
Presidência da República, dos Ministérios da Defesa, da Saúde, da Integração Nacional, das Minas e
Energia e da Ciência e Tecnologia, e do GSI-PR, para as ações de proteção à população e às instalações
em território nacional, decorrentes de possíveis efeitos do emprego de armas dessa natureza;
- as ações de defesa civil, a cargo do Ministério da Integração Nacional;
- as ações de segurança pública, a cargo do Ministério da Justiça e dos órgãos de segurança
pública estaduais;
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- o aperfeiçoamento dos dispositivos e procedimentos de segurança que reduzam a
vulnerabilidade dos sistemas relacionados à Defesa Nacional contra ataques cibernéticos e, se for o caso,
que permitam seu pronto restabelecimento, a cargo da Casa Civil da Presidência da República, dos
Ministérios da Defesa, das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, e do GSI-PR;
- a execução de estudos para viabilizar a instalação de um centro de pesquisa de doenças
tropicais para a região amazônica, a cargo dos Ministérios da Defesa, da Ciência e Tecnologia, da Saúde
e órgãos de saúde estaduais e municipais;
- medidas de defesa contra pandemias; e
- o atendimento aos compromissos internacionais relativos à salvaguarda da vida humana
no mar e ao tráfego aéreo internacional, a cargo do Ministério da Defesa, por intermédio dos Comandos
da Marinha e da Aeronáutica, respectivamente, e do Ministério das Relações Exteriores;
Disposições Finais
Os documentos complementares e decorrentes da presente Estratégia Nacional de Defesa,
cujas necessidades de elaboração ou atualização atendem às exigências desta Estratégia, deverão ser
confeccionados conforme o quadro a seguir:
PRAZO
31/12/2010
30/06/2009
30/09/2009
31/03/2009
31/03/2009
31/03/2009

31/03/2009

30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009

30/06/2009

30/06/2009
31/03/2009
30/06/2009

TAREFA A REALIZAR
Planos Estratégicos que servirão de base para os planos de Companhia dos
Comandos Conjuntos, para cada HE
Planos de Equipamentos e Articulação das Forças Armadas (2009-2030)
Proposta de Projeto de Lei de Equipamento e Articulação da Defesa Nacional a
ser submetida ao Presidente da República
Atualização da Politica de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Defesa
Nacional e instrumentos normativos decorrentes.
Atualização da Politica Nacional da Industria de Defesa

RESPONSÁVEL
MD
MD e Forças Armadas
CC e MD
MD e MCT
MD, MF, MDIC,
MPOG, MCT e SAE

Proposta de estabelecimento de parcerias estratégicas com países que possam
contribuir para o desenvolvimento de tecnologia de ponta de interesses para a
MD, MRE e SAE
defesa
Proposta de estabelecimento de ato legal que garanta a alocação, de forma
CC, MD, MF, SAE e
continuada de recursos financeiros específicos para viabilizar o desenvolvimento
MPOG
integrado e a conclusão de projetos relacionados à defesa nacional
Proposta de dispositivos necessários a viabilizar investimentos nas Forças
Armadas a partir de receitas eventualmente geradas pelos bens imóveis da CC, MD, MF, e MPOG
União, administrados pelas Forças.
Proposta de uma legislação especifica que possibilite a aplicação, nas Forças
CC, MD, MF e MPOG
Armadas, dos recursos provenientes do recolhimento de taxas e serviços
Projeto de lei com a nova Estrutura Militar de Defesa contemplando a
CC e MD
estruturação de núcleos de Estados-Maiores Conjuntos vinculados ao MD.
Apresentação de estudo de viabilidade para a criação e regulamentação de um
CC, MD, MPOG, SAE,
Serviço Civil, em todo o território nacional a ser prestado por cidadãos que não
MEC, e SAUDE
forem designados para a realização do Serviço Militar
Projeto de Lei propondo a criação de quadro especifico de Especialistas de
Defesa, para a inclusão no Plano único de Carreira dos servidores da áreas de
CC, MD e MPOG
defesa em complementação às carreiras existentes na administração civil e
militar
Plano de Transferência da ESG para Brasília e proposta de medidas
MD
complementares necessárias
Projeto de Lei alterando a Lei Criação da ESG, viabilizando a criação de cargos
CC, MD e MPOG
DAS
Proposta de Política de Ensino para as Forças Armadas, em particular no nível
MD e MEC
de Altos Estudos
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PRAZO
31/03/2009

TAREFA A REALIZAR
Proposta de Modificação da Lei Nacional de Mobilização

RESPONSÁVEL
CC, MD e SAE

30/06/2009

Projeto de Lei propondo nova estrutura do MD, com a criação de órgão
encarregado do processo de aquisição de produto de defesa, devidamente
integrado ao processo de catalogação de material.

CC, MD e MPOG

31/03/2009

Proposta de criação de estrutura, subordinada ao MD, encarregada da
coordenação dos processos de certificação, de metrologia, de normalização e de
fomento industrial

MD, MDIC e MPOG

31/03/2009

Proposta de modificação da Lei 8.666 e legislação complementar, possibilitando
regime jurídico e econômico especial para compras de produtos de defesa junto
às empresas nacionais.

CC, MD, MDIC, MT,
MPOG e SAE

31/03/2009

Proposta de modificações na legislação referente à tributação incidente sobre a
industria nacional de defesa, por meio da criação de regime jurídico especial que
viabilize incentivos e desoneração tributária à iniciativa privada na fabricação de
produto de defesa prioritário para as Forças Armadas

CC, MD MDIC, MF,
MT, MPOG e SAE

31/03/2009

Proposta de modificações na legislação referente à viabilização, por parte do
Ministério da Fazenda, de procedimentos de garantias para contratos de
exportação de produto de defesa de grande vulto

CC, MD, MF, MT,
MDIC e SAE

30/06/2009

Proposta de alterações na LCP 97, na LCP 117 e na Lei nº 9.299, para adequalas à Estratégia Nacional de Defesa

CC e MD

(Decreto se encontra publicado no DOU nº 247, de 19 de dezembro de 2008 - Seção 1).

2ª PARTE
ATOS ADMINISTRATIVOS
COMANDANTE DO EXÉRCITO
PORTARIA Nº 990, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Altera dispositivos do Regulamento de Uniformes
do Exército (R-124), aprovado pela Portaria
Ministerial nº 806, de 17 de dezembro de 1998, e dá
outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e o art. 1º do Decreto nº 88.161, de 10 de março de
1983, e de acordo com o que propõe o Grupo de Trabalho para Pesquisar e Estudar Modificações nos
Uniformes do Exército Brasileiro, ouvidos o Estado-Maior do Exército e a Secretaria-Geral do Exército,
resolve:
Art. 1° Alterar os incisos III, VI, XII, XIII, XVIII e XX, do art. 15, os incisos III, IV e VIII
do art. 27, o nº 1, da letra b), do inciso XII do art. 34, o inciso II do art. 98 e os incisos XLII, XLIV, XLV,
XLVIII, CXXXVIII, CXXXIX e CXL do art. 4º do Anexo A, todos do Regulamento de Uniformes do
Exército (R-124), aprovado pela Portaria Ministerial nº 806, de 17 de dezembro de 1998, que passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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III - uniforme 2º A2:

Fig 27 - 2º A2
...............................................................................................................................................................
b) composição:
...............................................................................................................................................................
3. camisa social branca de gestante;
...............................................................................................................................................................
c) uso obrigatório durante o período de gestação:
1. em reuniões, solenidades ou atos sociais quando for exigido traje passeio completo ou
formal aos civis;
2. em atos sociais em que seja exigido smoking, summer ou dinner jacket para civis,
deverá ser usado sem o quepe em conformidade com o uniforme 2º A2 masculino;
...............................................................................................................................................................
VI - uniforme 3º B1

Fig 30 - 3º B1
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...............................................................................................................................................................
b) composição:
...............................................................................................................................................................
3. camisa bege manga comprida de gestante;
...............................................................................................................................................................
c) uso obrigatório durante o período de gestação, em trânsito, apresentações individuais ou
coletivas e, quando determinado, em cerimônias, reuniões e atos sociais em que seja exigido traje
passeio completo aos civis;
...............................................................................................................................................................
XII - uniforme 3º D4:

Fig 36 - 3º D4
...............................................................................................................................................................
b) composição:
...............................................................................................................................................................
3. camisa bege meia-manga de gestante;
...............................................................................................................................................................
c) uso obrigatório durante o período de gestação, em trânsito, atividades internas nas
organizações militares, atividades externas, apresentações individuais ou coletivas e, quando
determinado, em solenidades e atos sociais em que seja permitido traje esporte aos civis;
...............................................................................................................................................................
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XIII - uniforme 3º D5:

Fig 37 - 3º D5
...............................................................................................................................................................
b) composição:
...............................................................................................................................................................
2. camisa bege meia-manga de gestante;
...............................................................................................................................................................
c) uso obrigatório durante o período de gestação, nas atividades internas das organizações
militares;
...............................................................................................................................................................
XVIII - uniforme 5º A:
...............................................................................................................................................................
c) uso:
...............................................................................................................................................................
3. durante o período de gestação, em tamanho proporcional e com a camiseta para fora do
calção/bermuda.
...............................................................................................................................................................
XX - uniforme 5º C:
...............................................................................................................................................................
c) uso:
1. em natação
2. durante o período de gestação, em tamanho proporcional.
..................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 27. ................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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III - uniforme 1º A3 Saúde:

Fig 64 - 1º A3 Saúde
...............................................................................................................................................................
b) composição:
...............................................................................................................................................................
3. camisa de manga comprida ou meia-manga branca de gestante conforme seja
determinado;
...............................................................................................................................................................
c) uso obrigatório durante o período de gestação:
...............................................................................................................................................................
IV - uniforme 1º A4 Saúde:

Fig 65 - 1º A4 Saúde
...............................................................................................................................................................
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b) composição:
...............................................................................................................................................................
3. camisa de manga comprida ou meia-manga branca de gestante conforme seja
determinado;
...............................................................................................................................................................
c) uso obrigatório durante o período de gestação:
...............................................................................................................................................................
VIII - uniforme 2º A2 Saúde:

Fig 69 - 2º A2 Saúde
...............................................................................................................................................................
b) composição:
...............................................................................................................................................................
3. camisa de manga comprida ou meia-manga branca de gestante;
...............................................................................................................................................................
c) uso obrigatório durante o período de gestação no interior das organizações militares e
em qualquer local no exercício das atividades de Saúde e afins;
...................................................................................................................................................” (NR)
“Art. 34. ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
XII - plaqueta de identificação:
...............................................................................................................................................................
1. na pestana do bolso direito, ao centro, tangenciando a segunda costura, das camisas dos
uniformes 3º C, 3º C1, 3º C2, 3º C3, 3º D1, 3º D2, 3º D3 e na vestia branca para o magistério e na
altura acima do busto, do lado direito, do vestido de gestante verde-oliva dos uniformes femininos
3º D4 e 2º A2 Saúde, da camisa bege meia-manga de gestante do uniforme 3º D5 e na vestia branca
de gestante para o magistério;
...................................................................................................................................................” (NR)
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“Art. 98. ..................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
II - os femininos são aplicados diretamente, sem suporte de couro, sobre a costura vertical
frontal, do lado esquerdo, na altura do primeiro botão da túnica dos uniformes 2º A1, 2º B e 3º A
femininos, do blusão do uniforme 3º B2 feminino e em local correspondente na japona de passeio;
e sobre o bolso esquerdo da camisa bege feminina meia-manga dos uniformes 3º D1, 3º D2 e 3º D3;
....................................................................................................................................................” (NR)
“ANEXO A - DESCRIÇÃO DAS PEÇAS DOS UNIFORMES
...............................................................................................................................................................
“Art. 4º ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
XLII - camisa bege manga comprida de gestante:

Fig 43 - Camisa bege manga comprida de gestante
...............................................................................................................................................................
d) duas pregas fêmeas frontais, no sentido vertical, iniciando-se a 140mm da costura dos
ombros e presas por costura simples até a altura do busto, ficando soltas até a extremidade inferior,
e duas pences oblíquas na altura do busto;
...............................................................................................................................................................
XLIV - camisa bege meia-manga de gestante:

Fig 45 - Camisa bege meia-manga de gestante
...............................................................................................................................................................
g) duas pregas fêmeas frontais, no sentido vertical, iniciando-se a 140mm da costura dos
ombros e presas por costura simples até a altura do busto, ficando soltas até a extremidade inferior,
e duas pences oblíquas na altura do busto;
...............................................................................................................................................................
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XLV - camisa de manga comprida ou meia-manga branca de gestante:

Fig 46 - Camisa de manga comprida ou meia-manga branca de gestante
...............................................................................................................................................................
c) mangas compridas comuns, punhos singelos com 60mm de altura, abotoados por botões
iguais aos da camisa ou mangas curtas com 50mm acima do cotovelo e bainha simples de 20mm;
...............................................................................................................................................................
g) duas pregas fêmeas frontais, no sentido vertical, iniciando-se a 140mm da costura dos
ombros e presas por costura simples até a altura do busto, ficando soltas até a extremidade inferior,
e duas pences oblíquas na altura do busto;
...............................................................................................................................................................
m) o cadarço de identificação confeccionado com o mesmo tecido da blusa, com 25mm de
largura e comprimento igual à largura do bolso, aplicado na altura acima do busto, do lado direito,
por meio de velcro na cor branca, sendo o posto/graduação e o nome de guerra impressos pelo
processo serigráfico ou similar em linha 100% poliéster 120 na cor preta, sendo as letras
maiúsculas e do tipo Arial, com 12mm de altura, espessura de 2mm e espaçamento variável
conforme a extensão do nome, observando-se a distância máxima de 3mm entre as letras, e de
15mm entre o final do posto/graduação e o início do nome de guerra;
...............................................................................................................................................................
XLVIII - camisa social branca de gestante:

Fig 49 - Camisa social branca de gestante
...............................................................................................................................................................
c) abertura frontal com fechamento por meio de seis botões de matéria plástica de 11mm,
cor branca, sendo o primeiro na altura da gola, o último no quadril e os demais eqüidistantes, que
ficarão recobertos por uma carcela com 30mm de largura em toda a sua extensão;
d) duas pregas fêmeas verticais, iniciando-se a 140mm da costura dos ombros e duas
pences oblíquas na altura do busto;
...............................................................................................................................................................
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CXXXVIII - vestido de gestante branco:

Fig 128 - Vestido de gestante
...............................................................................................................................................................
b) decote em “V”, pespontado, com fechamento na parte de trás por meio de gancho
metálico, ajustável internamente na lateral por meio de elástico;
...............................................................................................................................................................
e) ombreiras abotoáveis junto à gola, para Oficial e Subtenente, com formato pentagonal,
tendo 55mm na parte fixa e 45mm na parte presa ao botão, sobre elas são bordadas as insígnias em
linha 100% poliéster 120 na cor cinza brilhante. Para graduados, sem as ombreiras;
f) duas pregas fêmeas frontais, iniciando-se a 150mm da costura dos ombros até a
extremidade inferior e duas pences oblíquas na altura do busto;
...............................................................................................................................................................
j) o cadarço de identificação confeccionado com o mesmo tecido da blusa, com 25mm de
largura e comprimento igual à largura do bolso, aplicado na altura acima do busto, do lado direito,
por meio de velcro na cor branca, sendo o posto/graduação e o nome de guerra impressos pelo
processo serigráfico ou similar em linha 100% poliéster 120 na cor preta, sendo as letras
maiúsculas e do tipo Arial, com 12mm de altura, espessura de 2mm e espaçamento variável
conforme a extensão do nome, observando-se a distância máxima de 3mm entre as letras, e de
15mm entre o final do posto/graduação e o início do nome de guerra;
CXXXIX - vestido de gestante cinza-claro:
...............................................................................................................................................................
b) decote em “V”, pespontado, com fechamento na parte de trás por meio de gancho
metálico, ajustável internamente na lateral por meio de elástico;
...............................................................................................................................................................
e) para Oficial e Subtenente, sobre as costuras dos ombros aplicam-se dois passadores
simples, feitos do mesmo tecido, com 90mm de comprimento por 25mm de largura, onde serão
afixadas as platinas. Para graduados, sem os passadores;
f) duas pregas fêmeas frontais, iniciando-se a 150mm da costura dos ombros até a
extremidade inferior e duas pences oblíquas na altura do busto;
...............................................................................................................................................................
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CXL - vestido de gestante verde-oliva:
a) tipo Jumper, em tecido poliéster-algodão;
b) decote em “V”, pespontado, com fechamento na parte de trás por meio de gancho
metálico, ajustável internamente na lateral por meio de elástico;
c) ausência de mangas;
d) vista embutida na parte de trás, até a cintura, com fecho ecler;
e) para Oficial e Subtenente, sobre as costuras dos ombros aplicam-se dois passadores
simples, feitos do mesmo tecido, com 90mm de comprimento por 25mm de largura, onde serão
afixadas as platinas. Para graduados, sem os passadores;
f) duas pregas fêmeas frontais, iniciando-se a 150mm da costura dos ombros até a
extremidade inferior e duas pences oblíquas na altura do busto;
g) uma prega fêmea, em continuação da costura traseira, iniciando-se a 220mm do final da
vista até a extremidade inferior;
h) comprimento até os joelhos, cobrindo-os;
...................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2° Incluir o inciso XVI do art. 34 e o inciso XV do art. 6º do Anexo A, todos do
Regulamento de Uniformes do Exército (R-124), aprovado pela Portaria Ministerial nº 806, de 1998, que
passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34. ................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
XVI - véstia branca de gestante para o magistério:
a) sua posse é facultativa para professoras dos Estabelecimentos de Ensino;
b) é usada nas atividades de Ensino, durante o período de gestação.
..................................................................................................................................................” (NR)
“ANEXO A - DESCRIÇÃO DAS PEÇAS DOS UNIFORMES
...............................................................................................................................................................
Art. 6º ...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
XV - véstia branca de gestante para o magistério:

Fig 157-A - Véstia branca de gestante para o magistério
54 - Boletim do Exército n° 52, de 26 de dezembro de 2008.

a) confeccionada em tecido misto de poliéster e algodão, aberta na frente em toda a
extensão, abotoando por uma ordem de três botões brancos, de 17mm, sem carcela, aplicados de
forma eqüidistante, ficando o primeiro na altura da gola;
b) mangas compridas comuns, punhos singelos com 60mm de altura, abotoados por botões
iguais aos anteriores, ou meia-manga, acima do cotovelo, com bainha simples;
c) duas pregas fêmeas frontais, no sentido vertical, iniciando-se a 140mm da costura dos
ombros e presas por costura simples até abaixo do busto, ficando soltas até a extremidade inferior,
e duas pences oblíquas na altura do busto;
d) ombreiras do mesmo tecido, com as insígnias do posto (uso obrigatório para os oficiais
da ativa), bordadas em linha 100% poliéster 120 na cor cinza-escuro;
e) a plaqueta de identificação deverá ser colocada na altura acima do busto, do lado
direito;
f) gola entretelada, tipo colarinho esporte, com 25mm de altura e 80mm nas pontas, que
são afastadas de 140mm;
g) o comprimento deve ser até abaixo dos joelhos;
h) as costas são lisas, com uma abertura de 40mm a partir da bainha.
..................................................................................................................................................” (NR)
Art. 3° Excluir os inciso III do art. 68, o inciso III do art. 69, todos do Regulamento de
Uniformes do Exército (R-124), aprovado pela Portaria Ministerial nº 806, de 1998.
Art. 4º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação, sendo
autorizado o uso da camisa social especial branca, da camisa especial feminina bege, da camisa meiamanga especial bege, da camisa meia-manga especial branca e dos vestidos de gestante verde-oliva,
branco e cinza-claro, nos modelos atuais, até 31 de dezembro de 2010.

PORTARIA Nº 991, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Altera dispositivos do Regulamento de Uniformes
do Exército (R-124), aprovado pela Portaria
Ministerial nº 806, de 17 de dezembro de 1998.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e o art. 1º do Decreto nº 88.161, de 10 de março de
1983, e de acordo com o que propõe o Grupo de Trabalho para Pesquisar e Estudar Modificações nos
Uniformes do Exército Brasileiro, ouvidos o Estado-Maior do Exército e a Secretaria-Geral do Exército,
resolve:
Art. 1º Alterar o art. 33 do Regulamento de Uniformes do Exército (R-124), aprovado pela
Portaria Ministerial nº 806, de 17 de dezembro de 1998, que passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 33. ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Boletim do Exército n° 52, de 26 de dezembro de 2008. - 55

VII - capuz de lã verde-oliva:

Fig. 77-G - capuz de lã verde-oliva
Fig. 77-H - capuz de lã verde-oliva
...............................................................................................................................................................
b) usado com os 4º uniformes básicos masculinos e femininos, quando sobrepostos pela
japona de campanha, em substituição ao gorro camuflado daqueles uniformes, em atividades
internas, instrução e serviços das organizações militares, conforme seja determinado;
..................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 993, DE 18 DE DEZEMBRO 2008.
Aprova as Instruções Gerais para o Sistema de
Avaliação do Pessoal Militar do Exército (IG 30-06)
e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e o inciso XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do
Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que
propõe o Departamento-Geral do Pessoal, ouvido o Estado-Maior do Exército, resolve:
Art. 1º Aprovar as Instruções Gerais para o Sistema de Avaliação do Pessoal Militar do
Exército (IG 30-06), que com esta baixa.
Art. 2º Determinar que o Departamento-Geral do Pessoal adote as providências necessárias
à execução das presentes Instruções Gerais.
Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogar a Portaria do Comandante do Exército nº 660, de 14 de novembro de
2002.
INSTRUÇÕES GERAIS PARA O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PESSOAL MILITAR DO
EXÉRCITO (IG 30-06)
ÍNDICE DOS ASSUNTOS
Art.
CAPÍTULO I - DAS GENERALIDADES............................................................................................ 1º/3º
CAPÍTULO II - DA AVALIAÇÃO...................................................................................................... 4º/14
CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.................................................................................. 15/19
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INSTRUÇÕES GERAIS PARA O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PESSOAL MILITAR DO
EXÉRCITO (IG 30-06)
CAPÍTULO I
DAS GENERALIDADES
Art. 1º As presentes Instruções Gerais (IG) definem normas para o funcionamento do
Sistema de Avaliação do Pessoal Militar do Exército.
Art. 2º Os objetivos do Sistema de Avaliação são:
I - fornecer à Instituição informações sobre o desempenho de seus integrantes;
II - possibilitar o planejamento e a execução de ações para a correção de desempenhos
insatisfatórios;
III - permitir o constante aperfeiçoamento dos militares; e
IV - subsidiar os processos decisórios que utilizem os resultados da avaliação.
Art. 3º Fazem parte do Sistema de Avaliação:
I - Departamento-Geral do Pessoal (DGP), por meio da Diretoria de Avaliação e
Promoções (DAProm), encarregado de planejar, supervisionar, processar, controlar e aprimorar o
Sistema;
II - avaliador(es); e
III - avaliado(s).
CAPÍTULO II
DA AVALIAÇÃO
Art. 4º A avaliação será realizada em dois ambientes:
I - avaliação interna, onde o militar é avaliado por outro militar a quem é diretamente
subordinado ou vinculado funcionalmente, normalmente realizada no âmbito de uma organização militar;
e
II - avaliação externa, onde o militar é avaliado por uma autoridade a quem não é
diretamente subordinado.
Art. 5º A avaliação é estruturada em três competências básicas:
I - profissional;
II - relacionamento interpessoal; e
III - espírito militar.
Art. 6º Os documentos básicos da avaliação são a Ficha de Avaliação e o Relatório ao
Comandante.
§ 1º A Ficha de Avaliação é o instrumento de medida do Sistema.
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§ 2º O Relatório ao Comandante tem por fim fornecer subsídios para o planejamento e a
execução de ações para a correção de desempenhos insatisfatórios dos militares sob seu comando.
§ 3º A Ficha de Avaliação, após o seu preenchimento, e o Relatório ao Comandante,
recebem o grau de sigilo “CONFIDENCIAL”.
Art. 7º A avaliação é vertical, ou seja, o militar só pode ser avaliado por outro militar
mais antigo.
Art. 8º Os avaliadores devem ser, necessariamente, oficiais de carreira do Exército.
Art. 9º Todos os militares de carreira do Exército devem ser avaliados, excetuando-se os
oficiais-generais.
Art. 10. A avaliação é durante toda vida militar, podendo sofrer interrupções somente em
casos excepcionais regulados pelo DGP.
Art. 11. A freqüência de avaliação é regulada pelo DGP.
Art. 12. O comandante, chefe ou diretor é o responsável pela avaliação em sua
organização militar.
Art. 13. O DGP, em legislação específica, regulará a avaliação:
I - dos militares de carreira da ativa;
II - dos militares temporários; e
III - dos militares designados para o serviço ativo ou prestadores de tarefa por tempo certo.
Art. 14. O Departamento de Ensino e Pesquisa e o Departamento de Ciência e Tecnologia
deverão realizar a avaliação do corpo discente dos estabelecimentos de ensino a eles subordinados e
vinculados, de forma a alimentar o Sistema de Avaliação do Pessoal Militar do Exército.
§ 1º O Sistema de Avaliação do Pessoal Militar do Exército não considerará as avaliações
de alunos oriundos do meio civil que forem realizadas antes da conclusão do curso de formação dos
militares.
§ 2º O oficial de carreira matriculado em curso do Instituto Militar de Engenharia será
avaliado de acordo com as normas do Sistema de Avaliação do Pessoal Militar do Exército.
§ 3º A avaliação dos militares na situação de aluno terá como base o processo de
avaliação dos militares de carreira da ativa e será realizada:
I - de forma semelhante à avaliação interna, para os militares matriculados em cursos com
duração superior a seis meses, que normalmente implicam em movimentação do militar para o
estabelecimento de ensino; e
II - de forma semelhante à avaliação externa, para os militares matriculados em cursos
com duração menor que seis meses, que normalmente permanecem vinculados às suas organizações
militares.
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CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15. Os aspectos das competências básicas a serem considerados pela DAProm nos
diversos processos seletivos e de promoções poderão ser estabelecidos:
I - pelo DGP;
II - pelo Gabinete do Comandante do Exército, para os processos seletivos de sua
competência;
III - pelas Comissões de Promoção de Oficiais ou de Subtenentes e Sargentos, para os
processos de promoção; e
IV - pela Secretaria-Geral do Exército, para os processos de concessão de condecorações.
Art. 16. A avaliação dos militares designados no Ministério da Defesa deve ser
coordenada pelo oficial-general do Exército mais antigo naquele órgão.
Art. 17. Os coronéis integrantes do quadro de acesso por escolha devem ser avaliados por
oficial-general.
Art. 18. O DGP deve constituir comissão para análise das Fichas de Avaliação que
apresentarem erros ou distorções.
Art. 19. O Relatório ao Comandante será disponibilizado após o processamento e a
análise das Fichas de Avaliação.

PORTARIA Nº 994, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Aprova as Instruções Gerais para o Sistema de
Valorização do Mérito dos Militares do Exército
(IG 30-10) e dá outras providências.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 4º
da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e o inciso XIV do art. 20 da Estrutura Regimental do
Comando do Exército, aprovada pelo Decreto nº 5.751, de 12 de abril de 2006, e de acordo com o que
propõe o Departamento-Geral do Pessoal, ouvido o Estado-Maior do Exército, resolve:
Art. 1º Aprovar as Instruções Gerais para o Sistema de Valorização do Mérito dos
Militares do Exército (IG 30-10), que com esta baixa.
Art. 2º Determinar que:
I - o Estado-Maior do Exército proponha a atualização da legislação que trata do mérito
dos militares do Exército, de modo a adequá-la ao prescrito nas IG 30-10; e
II - o Departamento-Geral do Pessoal:
a) proponha as Instruções Reguladoras relativas à execução das IG 30-10; e
b) adote, em seu setor de competência, as providências necessárias ao pleno
funcionamento do contido nas IG 30-10.
Art. 3º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogar, a partir de 31 de janeiro de 2009, a Portaria do Comandante do Exército
nº 765, de 26 de dezembro de 2002, alterada pela Portaria do Comandante do Exército nº 035, de 30 de
janeiro de 2008.
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INSTRUÇÕES GERAIS PARA O SISTEMA DE VALORIZAÇÃO DO MÉRITO DOS
MILITARES DO EXÉRCITO (IG 30-10)
ÍNDICE DOS ASSUNTOS
Art.
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS.................................................................................. 1º/3º
CAPÍTULO II - DO SISTEMA DE VALORIZAÇÃO DO MÉRITO.................................................. 4º/10
CAPÍTULO III - DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS........................................................................... 11/13
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Estas Instruções Gerais (IG) têm por finalidade estabelecer normas para o
funcionamento do Sistema de Valorização do Mérito dos Militares do Exército.
Art. 2º A valorização do mérito tem por objetivos:
I - orientar os militares de carreira quanto aos componentes da profissão militar
considerados prevalentes para a Política de Pessoal;
II - incentivar o aprimoramento profissional dos integrantes da Instituição;
III - ordenar os militares, por mérito, em universo e processo considerado; e
IV - constituir um dos critérios de apoio à decisão nos processos seletivos e de promoções
conduzidos no âmbito do Exército.
Art. 3º O Sistema de Valorização do Mérito dos Militares do Exército funcionará
mediante a seleção e a pontuação dos componentes da profissão militar prevalentes para a Política de
Pessoal e levará em consideração as especificidades de cada processo seletivo ou de promoção.
§ 1º Os componentes da profissão militar relacionados nestas IG, assim como a pontuação
a eles correspondente em cada processo seletivo ou de promoção, serão alterados conforme sejam
atualizadas as diretrizes e prioridades da Política de Pessoal e as necessidades da Instituição.
§ 2º A atualização dos componentes da profissão militar e da pontuação a eles
correspondente não produzirá efeitos retroativos, para quaisquer fins de carreira.
CAPÍTULO II
DO SISTEMA DE VALORIZAÇÃO DO MÉRITO
Art. 4º Constituem o Sistema de Valorização do Mérito:
I - o Estado-Maior do Exército, órgão responsável pela supervisão do Sistema;
II - o Departamento-Geral do Pessoal (DGP), órgão responsável por planejar, processar,
controlar e aprimorar o Sistema, com o apoio técnico da Diretoria de Avaliação e Promoções (DAProm);
III - os componentes da profissão militar considerados prevalentes para a Política de
Pessoal;
IV - a pontuação atribuída aos componentes da profissão militar em cada processo seletivo
ou de promoção;
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V - a ficha de valorização do mérito (FVM) de cada militar; e
VI - a lista de valorização do mérito, construída, para cada processo seletivo ou de
promoção, de acordo com o universo de militares e os componentes da carreira considerados e ordenada
conforme os pontos totais obtidos.
Art. 5º Os seguintes componentes da profissão militar são considerados prevalentes e
poderão ser selecionados e pontuados pelo Sistema de Valorização do Mérito, conforme o processo
seletivo ou de promoção considerado:
I - medalhas e condecorações nacionais;
II - elogios de citação de mérito;
III - cursos realizados;
IV - atividades essenciais;
V - habilitação em idiomas;
VI - trabalhos úteis;
VII - tempo de serviço em situações diversas;
VIII - tempo de instrutor, auxiliar de instrutor ou monitor;
IX - comportamento dos subtenentes e sargentos;
X - concursos de habilitação; e
XI - deméritos.
§ 1º Os seguintes cursos poderão ser pontuados:
I - formação e graduação;
II - especialização e extensão;
III - aperfeiçoamento;
IV - altos estudos militares; e
V - pós-graduação.
§ 2º O Teste de Avaliação Física (TAF) e o Teste de Aptidão de Tiro (TAT) são
considerados atividades essenciais para a profissão militar e seus resultados poderão ser pontuados, de
acordo com o processo seletivo ou de promoção considerado.
§ 3º A vivência profissional dos militares, adequada às diferentes linhas de carreira e de
forma diferenciada para oficiais e praças, deverá ser considerada na pontuação relacionada com o tempo
de serviço em situações diversas.
§ 4º As punições disciplinares e as condenações judiciais transitadas em julgado serão
consideradas deméritos e pontuarão negativamente.
§ 5º Os resultados obtidos nos concursos para habilitação à promoção de músicos serão
pontuados de modo semelhante aos cursos de formação, nos processos que envolvam esses militares.
Art. 6º As Instruções Reguladoras (IR) estabelecerão os critérios para seleção e
pontuação de cada componente da profissão militar nos diferentes processos seletivos e de promoções.
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Art. 7º Os componentes da profissão militar a serem considerados pela DAProm para
compor as listas de valorização do mérito nos diversos processos seletivos e de promoções poderão ser
estabelecidos:
I - pelo DGP;
II - pelo Gabinete do Comandante do Exército (Gab Cmt Ex), para os processos seletivos
de sua competência;
III - pelas Comissões de Promoção de Oficiais ou de Subtenentes e Sargentos, para os
processos de promoção; e
IV - pela Secretaria-Geral do Exército (SGEx), para os processos de concessão de
condecorações.
Art. 8º O DGP divulgará a FVM de cada militar conforme calendário a ser estabelecido
nas IR para o Sistema de Valorização do Mérito dos Militares do Exército.
§ 1º A FVM de cada militar relacionará as informações cadastradas no banco de dados do
DGP referentes aos componentes da profissão militar que poderão ser considerados pelo Sistema de
Valorização do Mérito, sem atribuir-lhes pontos.
§ 2º Os militares poderão solicitar ao DGP a revisão das informações constantes de sua
FVM, na forma estabelecida nas IR.
Art. 9º O DGP divulgará os pontos atribuídos pelo Sistema de Valorização do Mérito aos
militares participantes dos processos de promoção, na forma estabelecida nas IR, conforme sejam
incluídos nos respectivos Quadros de Acesso.
Art. 10. Os seguintes universos básicos de militares são considerados pelo Sistema de
Valorização do Mérito:
I - oficiais das Armas, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de Intendência;
II - oficiais do Quadro de Engenheiros Militares;
III - oficiais do Serviço de Saúde;
IV - oficiais do Quadro Complementar de Oficiais;
V - oficiais do Quadro de Capelães Militares;
VI - oficiais do Quadro Auxiliar de Oficiais; e
VII - subtenentes e sargentos.
Parágrafo único. O estabelecimento de universos específicos, tendo como referência os
universos básicos definidos neste artigo, a fim de atender as especificidades dos processos seletivos ou de
promoções, é de competência:
I - do DGP;
II - do Gab Cmt Ex, para os processos seletivos de sua competência;
III - das Comissões de Promoção de Oficiais ou de Subtenentes e Sargentos, para os
processos de promoção; e
IV - da SGEx, para os processos de concessão de condecorações.
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CAPÍTULO III
DAS PRESCRIÇÕES DIVERSAS
Art. 11. O Sistema de Valorização do Mérito deve ser utilizado, como um dos critérios
considerados para a tomada de decisão, nos processos para as promoções por merecimento, para a
seleção de cargos e missões, no país e no exterior, para a seleção de candidatos a cursos independentes de
concurso, para a nomeação de comandantes, chefes ou diretores e para a concessão de condecorações.
Art. 12. O DGP deverá realizar estudos para aperfeiçoar a valorização do mérito, como
decorrência da evolução e das injunções inerentes à carreira militar.
Art. 13. Os casos omissos serão levados ao Chefe do DGP, que, se necessário, os
submeterá à apreciação do Comandante do Exército.

PORTARIA Nº 998, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008.
Aprova o Plano de Visitas e Outras Atividades em
Nações Amigas (PVANA), relativo ao ano de 2009
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida pelo
art. 4º da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e de acordo com o que propõe o Estado-Maior
do Exército, resolve:
Art. 1º Aprovar o Plano de Visitas e Outras Atividades em Nações Amigas (PVANA),
relativo ao ano de 2009.
Art. 2º Autorizar o Estado-Maior do Exército a realizar as coordenações necessárias.
Art. 3º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
PORTARIA Nº 007-DEC, DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008.
Aprova as Normas para Elaboração, Aprovação e
Execução de Obras e Serviços de Engenharia com
Recursos Oriundos do Projeto Calha Norte, no
âmbito do DEC, com supervisão da DOC ou da
DOM e execução pelas OM subordinadas ao 2º
Grupamento de Engenharia.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, no uso
da competência que lhe é conferida pelo art. 100 das Instruções Gerais para Correspondência, as
Publicações e os Atos Administrativos no Âmbito do Exército ( IG 10-42 ), aprovadas pela Portaria nº
041, de 18 de fevereiro de 2002, e de acordo com o inciso III do art. 3º do Regulamento do Departamento
de Engenharia e Construção ( R-155 ), aprovado pela Portaria nº 368, do Comandante do Exército, de 9
de julho de 2003, resolve:
Art. 1º Aprovar as Normas para Elaboração e Aprovação de Obras e Serviços de
Engenharia com Recursos Oriundos do Programa Calha Norte ( PCN ), sob a coordenação do
Departamento de Engenharia e Construção ( DEC ), supervisão da Diretoria de Obras de Cooperação (
DOC ) ou da Diretoria de Obras Militares ( DOM ) e execução pelas Organizações Militares ( OM )
subordinadas ao 2º Grupamento de Engenharia ( 2º Gpt E ).
Art. 2º Estabelecer que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3º Revogar a Portaria nº 001 - DEC, de 19 de fevereiro de 2008.
NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA CALHA NORTE
ÍNDICE DOS ASSUNTOS
Art.
CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ..........................................................

1º / 2º

CAPÍTULO II – DA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO
PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ..
3º / 8º
CAPÍTULO III – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ....................................................................
9º
CAPÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MILITAR DE ENGENHARIA
EXECUTORA ..............................................................................................................................
CAPÍTULO V – DAS TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS ....................................................
CAPÍTULO VI – DAS MEDIDAS E CUIDADOS NA FASE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO PCN ..............................................................................
CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS .............................................................

10
11
12
13

ANEXO: MODELO DE PLANO DE TRABALHO PARA OBRAS DO PCN
NORMAS PARA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA CALHA NORTE ( PCN )
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º As presentes Normas têm por finalidade:
I - orientar as Organizações Militares de Engenharia ( OME ) nos trabalhos relativos à
elaboração e aprovação de Obras e Serviços de Engenharia com Recursos Oriundos do Programa Calha
Norte ( PCN );
II - estabelecer o Processo de Execução Físico-financeira das Obras e Serviços de
Engenharia correspondentes; e
III - estabelecer os processos de acompanhamento e supervisão da Execução das Obras e
Serviços de Engenharia.
Art. 2º Constituem referências destas Normas:
I - Constituição Federal;
II - Norma de Execução nº 15, do Centro de Contabilidade / STN, de 30 Dez 92;
III - Lei nº 8.666, de 21 Jun 93, e atualizações;
IV - Lei Complementar nº 117, de 02 Set 04;
V - Manual do Usuário do Sistema Integrado da Administração Financeira (SIAFI);
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VI - Manual de Despesa da União;
VII - Lei Complementar nº 101, de 04 Maio 00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
VIII - Instrução Normativa ( IN ) / Secretaria do Tesouro Nacional ( STN ) nº 05, de 08
Jun 00 ( IN / STN nº 05/00 );
IX - Legislação Ambiental Brasileira ( Sítio do IBAMA: www.ibama.gov.br );
X - Instrução Normativa ( IN ) nº 02 / 03 SP / DOC, de 30 Abr 03; e
XI - Instruções Gerais para o Planejamento e Execução de Obras Militares no Exército –
IG 50-03 – ( Port nº 073 – Cmt Ex, 27 Fev 03 ).
CAPÍTULO II
DA ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA EXECUÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
Art. 3º Vinculação Técnica das OME que empregam recursos do PCN:
I - para as Obras de Cooperação executadas com recursos do PCN, as OME estarão
vinculadas tecnicamente à Diretoria de Obras de Cooperação ( DOC ); e
II - para as Obras Militares em áreas jurisdicionadas ao Comando do Exército, executadas
com recursos do PCN, as OME estarão vinculadas tecnicamente à Diretoria de Obras Militares ( DOM );
Art. 4º As Organizações Militares de Engenharia deverão cumprir o previsto na IN nº 02 /
03 SP / DOC, de 30 Abr 03, e observar os seguintes procedimentos para elaboração e aprovação de
Planos de Trabalho ( PTrab ) na execução de Obras e Serviços de Engenharia:
I - elaborar e manter atualizado o DIÁRIO DE OBRAS, documento que conterá o
histórico da obra, os óbices ocorridos e as providências adotadas, servindo como instrumento
fundamental para o acompanhamento e controle das obras e serviços de engenharia realizados;
II - responsabilizar-se pela obtenção das Licenças Ambientais junto ao órgão competente,
exceto nos casos em que esteja definida esta responsabilidade a outrem, devendo prever no PTrab os
custos para a emissão dessas licenças e as medidas decorrentes de Órgãos Reguladores do Meio
Ambiente na execução da obra;
III - fazer constar dos PTrab, como documentos anexos, os projetos e as especificações
técnicas necessários à execução da obra, devendo a Organização Militar de Engenharia ( OME )
executora, caso não os receba, adotar as providências para elaborá-los e obter sua aprovação, prevendo
seus custos;
IV – iniciar obra ou serviço de engenharia do PCN com os respectivos Projetos e
Especificações Técnicas e a completa definição daquilo que será executado no corrente exercício
financeiro;
V - providenciar o pagamento da Gratificação Eventual de Representação aos militares
empenhados na obra, de acordo com a legislação específica em vigor;
VI - evitar o pagamento de Serviço Extraordinário a Servidores Civis lotados na obra, de
acordo com recomendação já expedida pela DOC para as OME, devendo observar:
a) quando for estritamente necessário, cumprir o pressuposto legal para o seu
pagamento constante da Lei nº 8.112, de 11 Dez 90; e Decreto nº 3.406, de 07 Abr 00, com prévia
autorização do Ministério do Planejamento.
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b) quando o Serviço Extraordinário for pago com recursos da União, buscar observar o
limite de 44 ( quarenta e quatro ) horas mensais e 90 ( noventa ) horas anuais, conforme disposição do
Decreto nº 948, de 05 Out 93, e do Decreto nº 3.406, de 07 Abr 00.
c) quando for imprescindível realizar o pagamento de Serviços Extraordinários, a OME
terá de incluir essa possibilidade na redação da cláusula do Orçamento por Objeto de Gasto ( OOG ),
devendo registrar no Diário de Obras os Serviços Extraordinários executados e publicar em Boletim
Interno da OM a relação dos servidores e das respectivas horas a que fizeram jus, mensalmente.
VII - planejar a necessidade total de recursos financeiros para a obra ou serviço de
engenharia do PCN e considerar que não se aplica o reajustamento para os recursos tratados nestas
Normas;
VIII - não realizar, em nenhuma hipótese, a aplicação financeira de recursos recebidos, em
decorrência da descentralização de créditos, por qualquer Órgão da Administração Pública Federal,
Direta ou Indireta;
IX - solicitar à DOC ou à DOM, conforme for o caso, por escrito e com antecedência, as
prorrogações de prazo de execução da obra ou serviço do PCN, devendo justificar essa necessidade com
informações fundamentadas e dados técnicos específicos, tendo conhecimento que não caberá
reajustamento de preços, mesmo quando o prazo ajustado ultrapassar o período de um ano;
X - manter atualizado no Sistema DOC (SISDOC), a situação físico-financeira da Obra ou
Serviço do PCN, incluindo fotografias atualizadas de todas as fases; e
XI - elaborar, mensalmente, a Ficha Controle de Obra ( FCO ) de cada Obra ou Serviço de
Engenharia do PCN, incluindo fotografias atualizadas de todas as fases, conforme estabelecido da
Normas para Administração de Obras Militares ( NAOM ) e remetê-la à DOM, no caso de Obras
vinculadas tecnicamente à DOM, por intermédio do canal técnico, para fins de controle e
acompanhamento.
Art. 5º A OME executante das obras e serviços do PCN deve ter, em princípio, a
habilitação conforme o Objeto do Plano de Trabalho.
Art. 6º A OME não poderá realizar despesas a título de taxa de administração ou similar.
Art. 7º As Obras e serviços de engenharia executadas por OME, com os recursos oriundos
do PCN, terão seus Planos de Trabalho elaborados com base na IN nº 02 / 03, da DOC, devendo
observar, ainda, os seguintes procedimentos:
I - a DOC ou a DOM, conforme for o caso, receberá as informações do PCN / Ministério
da Defesa ( MD ), por intermédio do DEC, com os dados necessários para que o 2º Gpt E inicie os
reconhecimentos;
II - a OME Executora elaborará o Plano de Trabalho ( PTrab ) correspondente;
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III - o Plano de Trabalho deve ser analisado e aprovado pelo Comando do 2º Gpt E,
considerando os aspectos técnicos, a execução físico-financeira proposta e os meios alocados, entre
outros aspectos; e
IV - a DOC ou a DOM, conforme for o caso, aprovará a orçamentação respectiva,
emitindo parecer conclusivo sobre a obra e/ou serviço do PCN a realizar, encaminhando o processo para
apreciação final e despacho autorizativo do Chefe do DEC.
Art. 8º São documentos necessários para a descentralização de créditos:
I - folha de Rosto;
II - conceito da Operação;
III - Plano de Trabalho, conforme modelo anexo, assinado pelo responsável técnico,
acompanhado dos documentos previstos na IN nº 02 / 03-SP / DOC – Elaboração e Aprovação de Plano
de Trabalho, aprovado pelo Comandante do 2º Gpt E;
IV - Orçamento por Objeto de Gasto ( OOG ), aprovado pelo Diretor de Obras de
Cooperação ou pelo Diretor de Obras Militares; e
V - despacho autorizativo do Chefe do DEC publicado em BI.
Art. 9º As OME Executoras devem, na remessa da documentação ao 2º Gpt E, para
aprovação do PTrab, observar os seguintes procedimentos:
I – atentar para as orientações destas Normas e da IN nº 02/03-SP/DOC – Elaboração de
Plano de Trabalho;
II - remeter a documentação impressa e acompanhada de mídia digital, contendo todos os
arquivos. Nos casos de urgência, a documentação poderá ser remetida antecipadamente por meio
eletrônico para análise prévia, ficando a aprovação dependente do recebimento de toda a documentação
oficial impressa;
III - prever a data de início da execução da obra e/ou serviços de engenharia contida no
Documento “1” do Plano de Trabalho com datas relativas à liberação dos recursos ( Ex: ALR + “x”
dias ); e
IV – solicitar, por escrito e por intermédio do canal de vinculação técnica, qualquer
alteração que se fizer necessária.
CAPÍTULO III
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 10. A Prestação de Contas é composta pela Prestação de Contas Parcial e Final.
§ 1º Prestação de Contas Parcial ( quando for o caso ) é a documentação apresentada para
comprovar, parcialmente, a execução dos recursos recebidos.
I – depois de aprovada pelo Comandante do 2° Gpt E, deve ser encaminhada à DOC ou à
DOM, conforme for o caso, quando do término da execução de etapa da obra e/ou serviço de engenharia
realizado com recursos oriundos do PCN; e
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II – a Prestação de Contas Parcial deve conter a seguinte documentação:
a) relatório de Execução Físico-Financeira; e
b) demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa, evidenciando os recursos
recebidos em transferência, e os saldos de recursos não aplicados.
§ 2º A Prestação de Contas Final é a documentação comprobatória da despesa, apresentada
ao DEC, por intermédio da DOC ou da DOM, conforme for o caso, até 30 ( trinta ) dias após o término
da execução.
I - caso a OME não cumpra o previsto no item anterior, a DOC ou a DOM, conforme o
caso, nomeará uma comissão para verificar “in loco” os serviços executados e a análise dos documentos
comprobatórios, inclusive a devolução dos saldos; e
II - a Prestação de Contas Final deve conter a seguinte documentação básica:
a) Plano de Trabalho ( documentos nº 1, 2 e 3 );
b) Relatório de Execução Físico-Financeira; e
c) cópia do Termo de Aceitação Definitiva da Obra ( emitido pelo 2º Gpt E ).
CAPÍTULO IV
DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MILITAR DE ENGENHARIA EXECUTORA
Art. 11. A OME Executora deverá publicar em BI a remessa da Prestação de Contas ao 2º
Gpt E, bem como outras providências adotadas, que julgar necessário, conforme o modelo a seguir:

MODELO
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ( OU FINAL ) - Remessa
Por intermédio do Of Nr 051 – ST, de 21 Maio 03, esta OM remeteu ao 2º Gpt E, a
1ª Prestação de Contas Parcial ( ou final ) da obra / serviço de engenharia a seguir
discriminado:
1. Nr da NC: ___________________________________________________________.
2. Executante: OME Executora.
3. Objeto: (transcrever o objeto lançado na NC ).
4. Prazo de execução: de / /
a / / .
5. Valor de Obra / Sv Eng: R$ xxx.xxx,xx ( valor por extenso).
6. Nr do Plano de Trabalho: ( lançar o Nr do PTrab ) .
7. Valor da Prestação de Contas Parcial ( ou final ): R$ xx.xxx,xx ( valor por extenso ).
Em conseqüência, os interessados tomem conhecimento e as providências decorrentes.
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CAPÍTULO V
DAS TRANSFERÊNCIAS DE CRÉDITOS
Art. 12. As Transferências, Solicitações, Anulações e Remanejamentos de créditos
processar-se-ão da seguinte forma:
I - destinados a Obras de Cooperação: observar os procedimentos constantes da IN nº 014 /
02 – SAC / DOC, de 31 Out 02; e
II – destinados a Obras Militares: observar os procedimentos constantes nas Instruções
Gerais para o Planejamento e Execução de Obras Militares no Exército ( IG 50-03 ).
CAPÍTULO VI
DAS MEDIDAS E CUIDADOS NA FASE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE
ENGENHARIA DO PCN
Art. 13. A OME não poderá, em nenhuma hipótese, na fase em que são desenvolvidas as
atividades previstas para a consecução do produto final previsto no instrumento de transferência:
I - desviar-se da finalidade original do PTrab aprovado, por ser expressamente vedada a
utilização de recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada ( Lei Complementar nº 101 / 2000,
Art. 25, § 2º );
II - utilizar os recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou atendimento, sob pena
de ser instaurado processo de auditoria interna;
III - alterar metas e prazos constantes do Plano de Trabalho ou atendimento, sem a
autorização escrita da DOC ou da DOM, conforme o caso, e a conseqüente comunicação ao DEC;
IV - adotar práticas contrárias aos princípios fundamentais da Administração Pública,
particularmente nas licitações e contratos realizados;
V - efetuar pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público, integrante de
quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de
consultoria ou assistência técnica;
VI - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive
referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo; e
VII - incorrer em atraso não justificado no cumprimento de etapas ou fases programadas.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 14. Os casos omissos ou duvidosos, verificados na aplicação destas normas serão
resolvidos pelo Chefe do DEC, por proposta da DOC ou da DOM.
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MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
DEC - DOC
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
…………... DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

PLANO DE TRABALHO
( ...................... )

OBRA:

INSTRUMENTO LEGAL:
DOTAÇÃO ( Ref
ATUALIZAÇÃO ( De:
VALOR DO PTRAB ( Ref

): R$
Para:

):
): R$

APROVAÇÃO EM BOLETIM INTERNO:
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OM EXECUTORA : XXXXXXXX
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

DOCUMENTO: 1
FOLHA:
1/1

P L A N O D E T R A B A L HO
( ...........................)
1. DADOS CADASTRAIS
Orgão / Entidade Proponente
XXXXXXXXX DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

C. N. P. J.
XXXXXXXX-XXX

Endereço
XXXXXXXX
Cidade
XXXXXXX
Conta Corrente
XXXX

UF
AM
Banco
XXX

CEP
XX.XXX-XXX
Agência
XXXX-X

DDD / Telefone
XXXX

Código Identificador de Depósito
XXXXXXXXXXXXX

Nome do Responsável
XXXXXXXXXXXXXX
C I / Orgão Expedidor

EA
FEDERAL

CPF
XXXXXXXXXXXX
Cargo
CMT

Função
Ordenador de Despesas

Endereço

Matricula
CEP

2. OUTROS PARTÍCIPES
Nome

Endereço

CNPJ/CPF

EA

CEP

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto

Período de Execução
Início:

Término:

Identificação do Objeto

Justificativa da Proposição
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OM EXECUTORA : XXXXXXXXXX
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

DOCUMENTO : 2
FOLHA :
1/1

( ...........................)

4 -CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)
Meta

Etapa

Especificação

Fase

Indicador físico
Unidade

Quantidade

Duração
Início

Término

1
1

1
2
2

5 -PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1000,00)
Natureza da Despesa
Código

Especificação

TOTAL GERAL
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Total

Concedente

Proponente

OM EXECUTORA : XXXXXXX
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

DOCUMENTO : 3
FOLHA :
1/2

P L A N O D E T R A B A L HO
( ...........................)
6. CRONOGRAMA DEDESEMBOLSO (R$ 1000,00)
a. Concedente
META

01/08

02/08

03/08

04/08

05/08

06/08

01/08

02/08

03/08

04/08

05/08

06/08

02

b. Proponente
META
02
7. DECLARAÇÃO
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao SAE / PCN / EME, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou

Pede Deferimento,
_____________________________________
Local e Data

_________________________________________________
Cmt da OM

8. APROVAÇÃO PELO CMT 2º GPT E
Parecer
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
Aprovo o Planejamento.

________________________________
Local e Data

____________________________________________
Gen Bda ...........................................
Cmt 2º Gpt E
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OM EXECUTORA : 21ª Cia E Cnst
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

DOCUMENTO : 3
FOLHA : 2/2

P L A N O D E T R A B A L HO
( ...........................)

9. PARECER DO DIRETOR DEOBRAS DE COOPERAÇÃO
Concordo com o Planejamento previsto no PTrab Nr ................... e respectivo Orçamento, encaminhados pelo Cmt do 2º Gpt E.
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________
Local e Data
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______________________________________________
Gen Div .................................................
Diretor de Obras de Cooperação/ Diretor de Obras Militares

OM EXECUTORA : XXXXXXX
2º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA

DOCUMENTO : 4
FOLHA :
01
P L A N O D E T R A B A L HO
( ............................. )
PREÇOS REFERENTES A:

ORÇAMENTO DA OBRA

CÓDIGO

DISCRIMINAÇÃO

UNID.

QUANTIDADE

PREÇO

VALOR

UNIT. (R$)

TOTAL (R$)

1

TOTAL GERAL..................................................................................................................................................

0,00

10. DESPACHO DO CHEFE DO DEC
Autorizo o início das obras e dos serviços de engenharia planejados.
Publique-se o presente Despacho no Boletim Interno do Departamento de Engenharia e Construção.
___________________________________
Local e Data

_____________________________
Gen Ex Chefe do DEC
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3ª PARTE
ATOS DE PESSOAL
MINISTÉRIO DA DEFESA
PORTARIA Nº 1.723-MD, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Designação de militar para participar de evento internacional
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e conforme o disposto no parágrafo único do art.
1º do Decreto nº 2.790, de 29 de setembro de 1998, resolve:
DESIGNAR
o Primeiro-Tenente Intendente LUCIANO ANTÔNIO ARAÚJO DOS SANTOS, do Centro de
Catalogação das Forças Armadas, para participar do "Meeting of the Modernization Working Group",
promovido pela Agência de Suprimento e Manutenção da OTAN (NAMSA), a ser realizado em
Glasgow, Escócia, nos dias 27 e 28 de janeiro de 2009, devendo ausentar-se do país em 25 e regressar em
30 de janeiro de 2009, com ônus para o MD.
A presente missão é considerada eventual e de natureza militar, estando enquadrada na
alínea "c" do inciso I e na alínea "b" do inciso II do art. 3º, combinado com o art. 11 da Lei nº 5.809, de
10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, modificado
pelos Decretos nº 3.643, de 26 de outubro de 2000, nº 3.790, de 18 de abril de 2001 e nº 5.992, de 19 de
dezembro de 2006.

PORTARIA Nº 1.725-GABINETE/MD, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Exoneração de militar
O CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso da
competência que lhe foi subdelegada pelo contido na alínea "b", inciso III do art. 4º da Portaria nº
808/MD, de 20 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União do dia 21 subseqüente,
republicada no dia 11 de junho de 2008 e considerando o disposto no Decreto nº 6.223, de 4 outubro de
2007 e Portaria Normativa nº 1.247/MD, de 2 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União
nº 170, Seção 1, de 3 de setembro de 2008, resolve:
EXONERAR
o 1º Ten QAO Adm G JOSÉ HORÁCIO BRAZ ASSIS, do cargo de Assistente Técnico Militar, código
Grupo 0005 (E), da Assessoria Parlamentar deste Ministério.

PORTARIA Nº 1.726-GABINETE/MD, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Nomeação de militar
O CHEFE DE GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso da
competência que lhe foi subdelegada pelo contido na alínea "b", inciso III do art. 4º da Portaria nº
808/MD, de 20 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial da União do dia 21 subseqüente,
republicada no dia 11 de junho de 2008 e considerando o disposto no Decreto nº 6.223, de 4 outubro de
2007 e Portaria Normativa nº 1.247/MD, de 2 de setembro de 2008, publicada no Diário Oficial da União
nº 170, Seção 1, de 3 de setembro de 2008, resolve:
NOMEAR
o 2º Ten QAO Adm G RENATO ANTONIO NASCIMENTO, para exercer o cargo de Assistente
Técnico Militar, código Grupo 0005 (E), na Assessoria Parlamentar deste Ministério.
(As portarias se encontram publicadas no DOU nº 247, de 19 de dezembro de 2008 - Seção 2).
76 - Boletim do Exército n° 52, de 26 de dezembro de 2008.

PORTARIA Nº 1.730-EMD/MD, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008.
Dispensa de militares
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, conforme disposto no parágrafo único do
art. 1º do Decreto nº 2.790, de 29 de setembro de 1998, e no art. 1º do Decreto Legislativo nº 207, de 19
de maio de 2004, resolve:
DISPENSAR
os militares designados na Portaria nº 784/MD, de 15 de maio de 2008, publicada no D.O.U nº 93, de 16
de maio de 2008, Seção 2, alterada pela Portaria nº 880/MD, de 5 de junho de 2008, publicada no D.O.U
nº 107, de 6 de junho de 2008, Seção 2, pela Portaria nº 954/MD, de 19 de junho de 2008, publicada no
D.O.U nº 117, de 20 de junho de 2008, Seção 2 e pela Portaria nº 1.715/MD, de 15 de dezembro de 2008,
publicada no D.O.U nº 245, de 17 de dezembro de 2008, Seção 2, da Missão de Estabilização das Nações
Unidas no Haiti (MINUSTAH), a contar de 6 de dezembro de 2008.

PORTARIA Nº 1.731-EMD/MD, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008.
Designação de militares para missão
O MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA, no uso de suas atribuições e de acordo com
a competência que lhe foi delegada pelo Parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 2.790, de 29 de
setembro de 1998, resolve:
DESIGNAR
Os militares abaixo relacionados para realizar, sob a coordenação do Estado-Maior de Defesa (EMD),
missão de apoio técnico para a mudança de base do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais no Haiti,
a ser executada na área de operações da República do Haiti, no período de 14 a 25 de janeiro de 2009,
incluindo o trânsito, com ônus para o Ministério da Defesa.
- Ten Cel Com MARCELO FONTANARI DE CARVALHO;
- Maj QEM ANDERSON TESCH HOSKEN ALVARENGA; e
- ST MNT AMILTON LIMA MIRANDA.
A missão acima é considerada eventual e de natureza militar, estando enquadrado na
alínea "c" do inciso I e na alínea "b" do inciso II do art. 3º, combinado com Parágrafo único do art. 11 da
Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973,
modificado pelo Decreto nº 3.643, de 26 de outubro de 2000, e pelo Decreto nº 3.790, de 18 de abril de
2001 e pelo Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006.
(As portarias se encontram publicadas no DOU nº 248, de 22 de dezembro de 2008 - Seção 2).

COMANDANTE DO EXÉRCITO
PORTARIA Nº 985, DE 16 DE DEZEMBRO de 2008.
Prorrogação de nomeação de prestador de tarefa por tempo certo
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso de suas atribuições, considerando o
disposto no art. 19 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e de acordo com o que dispõe o
art. 3º, § 1º, alínea b), inciso III, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, com a redação dada pelo art.
5º da Lei nº 9.442, de 14 de março de 1997, e os art. 1º, 4º, § 1º, inciso I, e 10 da Portaria do Comandante
do Exército nº 152, de 22 de abril de 2002, resolve
PRORROGAR
por proposta do Chefe do Departamento de Ensino e Pesquisa, a nomeação do General-de-Brigada da
Reserva Remunerada (016454170-8) LESLIE ANTÔNIO ALCOFORADO, para Prestador de Tarefa por
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Tempo Certo, pelo prazo de 13 (treze) meses, a contar de 1º de fevereiro de 2009, como Coordenador do
Projeto História Oral do Exército nas Operações de Manutenção da Paz, na Diretoria de Assuntos
Culturais.

PORTARIA Nº 989, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2008.
Exoneração de oficial
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida pelo
art. 9º, inciso II, alínea "b.", do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército,
aprovado pelo Decreto no 2.040, de 21 de outubro de 1996, combinado com o art. 19 da Lei
Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, resolve
EXONERAR
por necessidade do serviço, ex officio, do cargo de Oficial do seu Gabinete (CODOM 01626-1), o Cap
Inf NEMUEL DE ALMEIDA RAMOS.

PORTARIA Nº 992, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Designação de oficial
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida pelo
art. 9º, inciso II, alínea "d", do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército,
aprovado pelo Decreto no 2.040, de 21 de outubro de 1996, combinado com o art. 19 da Lei
Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, resolve
DESIGNAR
para o Ministério da Defesa (Brasília-DF), por necessidade do serviço, ex officio, o Maj Med JOSÉ
OITICICA MOREIRA.

PORTARIA Nº 995, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Inclusão no Quadro de Engenheiros Militares
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, considerando o disposto no art. 19 da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e de acordo com o inciso I do art. 2º da Lei nº 7.660, de 10
de maio de 1988, que dispõe sobre o Quadro de Engenheiros Militares e o art. 23, do Regulamento para o
Quadro de Engenheiros Militares, aprovado pelo Decreto nº 96.304, de 12 de julho de 1988, resolve
INCLUIR
no Quadro de Engenheiros Militares, sendo em conseqüência excluídos de suas respectivas Armas,
Quadros e Serviços de origem, os seguintes oficiais:
- Cap Com EWERSON SANTOS RIBEIRO;
- Cap MB RENATO GUEDES GOMES;
- 1º Ten MB MÁRCIO TEIXEIRA DAMASCENO;
- 1º Ten Eng FÁBIO BARROS DE SOUSA;
- 1º Ten Int KELMO LINS BRAGA;
- 1º Ten Com ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA;
- 1º Ten MB VANDERSON ANTONIO DA SILVA;
- 1º Ten Art JAIRO MISSON CORDEIRO;
- 1º Ten MB ALEX GOIS ORLANDI; e
- 1º Ten Com LUCIANO DA SILVA BASTOS SALES.
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PORTARIA Nº 996, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008.
Nomeação de Oficial
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida pelo
art. 9o, inciso II, alínea "b", do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército,
aprovado pelo Decreto no 2.040, de 21 de outubro de 1996, combinado com o art. 19 da Lei
Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, resolve
TORNAR SEM EFEITO
a nomeação para Oficial do seu Gabinete (CODOM 01626-1), efetuada por meio da Portaria no 950, de 3
de dezembro de 2008, deste Comando, publicada no Diário Oficial da União no 237, seção 2, de 5 de
dezembro de 2008, por necessidade do serviço, ex officio, do Maj Cav JAYRO ROCHA JUNIOR.

PORTARIA Nº 997, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2008.
Nomeação de oficial
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe é conferida pelo
art. 9º, inciso II, alínea "b.", do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército,
aprovado pelo Decreto nº 2.040, de 21 de outubro de 1996, combinado com o art. 19 da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, resolve
NOMEAR
por necessidade do serviço, ex officio, para o cargo de Oficial do seu Gabinete (CODOM 01626-1), o
Cap Inf ADRIANO RISSO OCANHA.

PORTARIA Nº 999, DE 22 DE DEZEMBO DE 2008.
Autorização para realizar curso no exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII
do art. 1º do Decreto nº 2.790, de 29 de setembro de 1998, combinado com o art. 19 da Lei
Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e com o Decreto nº 3.629, de 11 de outubro de 2000,
alterado pelo Decreto nº 4.832, de 5 de setembro de 2003, e conforme o Plano de Cursos e Estágios em
Nações Amigas (PCENA), relativo ao ano de 2009, resolve
AUTORIZAR
a Cap QCO SAMARA FERNANDA SOARES BARBOSA, do COTER, a freqüentar o Curso de Inglês,
a realizar-se na Canadian Forces Base Borden, em Borden, Ontário, no Canadá, no período de 19 de
janeiro a 28 de maio de 2009.
A atividade a que se refere o presente ato será realizada sem qualquer ônus para o Exército
Brasileiro.

PORTARIA Nº 1000, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008.
Nomeação de chefe do Serviço de Assistência Religiosa do Exército
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, considerando o disposto no art. 19 da Lei
Complementar no 97, de 9 de junho de 1999, e de acordo com o art. 9 o, inciso II, alínea "a", do
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Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército, aprovado pelo Decreto no 2.040, de
21 de outubro de 1996, resolve
1 - EXONERAR,
por necessidade do serviço, ex officio, do cargo de chefe do SAREX (BRASÍLIA-DF), o Cel SAREX
ANTONIO EMIDIO GOMES NETO (FREI).
2 - NOMEAR,
por necessidade do serviço, ex officio, para o cargo de chefe do SAREX (BRASÍLIA-DF), o Ten Cel
SAREX JOAQUIM BENEDITO DA SILVA (PADRE).

PORTARIA Nº 1001, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008.
Concessão de Medalha-Prêmio a Servidor Civil
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da competência que lhe foi subdelegada
pelo art. 1º, inciso V, da Portaria nº 808, de 20 de maio de 2008, do Ministro da Defesa, e de acordo com
o Decreto no 51.061, de 27 de julho de 1961, alterado pelos Decretos nº 55.249, de 21 de dezembro de
1964, 80.437, de 28 de setembro de 1977 e 86.027, de 27 de maio de 1981, e tendo em vista o que propõe
o Chefe do Departamento-Geral do Pessoal, resolve
CONCEDER MEDALHA-PRÊMIO
ao servidor LUCAS BARCIKI, matrícula SIAPE nº 0.057.331, ocupante do cargo de Artífice de
Carpintaria e Marcenaria, classe Especial, padrão III – NI, lotado no 5º Batalhão de Suprimento, como
reconhecimento aos 50 anos de serviço público, efetivados em 7 de julho de 2006.

PORTARIA Nº 1002, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008.
Autorização para participar de curso no exterior.
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VII
do art. 1º do Decreto nº 2.790, de 29 de outubro de 1998, combinado com o art. 19 da Lei Complementar
nº 97, de 9 de junho de 1999, e com o Decreto nº 3.629, de 11 de outubro de 2000, alterado pelo Decreto
nº 4.832, de 5 de outubro de 2003, resolve
AUTORIZAR
o 1º Ten QEM PEDRO DE OLIVEIRA CRONEMBERGER, do AGR, a participar do Curso de Projeto
de Sistemas de Armas (Atv V09/059), a realizar-se no Defence College of Management and
Technology (DCMT)-Cranfield University, na cidade de Shrivenham, Reino Unido da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte, no período de 9 a 20 de fevereiro de 2009.
Para fim de aplicação da Lei nº 5.809, de 10 de outubro de 1972, regulamentada pelo
Decreto nº 71.733, de 18 de janeiro de 1973, a missão está enquadrada como eventual, militar, sem
mudança de sede, sem dependentes, sendo que os custos de ensino e pessoal serão arcados pelo convênio
nº 01.07.0623.00 (Ref: 0507/07, 07 Dez 07) realizado entre o Departamento de Ciência e Tecnologia
(DCT), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e a Fundação Ricardo Franco (FRF).
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PORTARIA Nº 1003, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008.
Designação para matrícula no Curso de Estado-Maior Combinado (CEMC).
O COMANDANTE DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º da
Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, e de acordo com o prescrito no art. 32 das Instruções
Gerais para Movimentação de Oficiais e Praças do Exército (IG 10-02), aprovadas pela Portaria nº 325,
de 6 de julho de 2000, resolve
DESIGNAR
o Ten Cel JOSÉ PLACÍDIO MATIAS DOS SANTOS, do Cmdo CMA, para freqüentar o Curso de
Estado-Maior Combinado (CEMC), a funcionar na Escola Superior de Guerra no ano de 2009.

DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
PORTARIA Nº 317-DGP/DSM, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008.
Demissão do Serviço Ativo, ex officio, com indenização à União Federal.
O DIRETOR DE SERVIÇO MILITAR, em conformidade com o inciso II do § 3º do
art. 142, da Constituição Federal, inciso II do art. 115, inciso II do art. 116 e art. 117, da Lei nº 6.880, de
9 de dezembro de 1980, com o inciso III do art. 1º, do Decreto nº 2.790, de 29 de setembro de 1998,
combinado com o art. 19 da Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999, letra d) do inciso II do art.
2º, da Portaria do Comandante do Exército nº 727, de 8 de outubro de 2007 e letra c) do inciso VII do art.
2º, da Portaria do Departamento-Geral do Pessoal nº 259, de 10 de novembro de 2008, resolve
DEMITIR
do serviço ativo do Exército, com indenização à União Federal, a contar de 10 de outubro de 2008, a 1º
Ten QEM (010094145-9) TATHIANA MEDEIROS HEMERLY, por ter sido nomeada e investida em
cargo público permanente, e incluí-la com o mesmo posto na reserva não remunerada.

PORTARIA Nº 318-DGP/DSM, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008.
Demissão do Serviço Ativo, a pedido, sem indenização à União Federal.
O DIRETOR DE SERVIÇO MILITAR, em conformidade com o inciso I do art. 115,
inciso I e § 3º do art. 116, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, com o inciso III do art. 1º, do
Decreto nº 2.790, de 29 de setembro de 1998, combinado com o art. 19 da Lei Complementar nº 97, de 9
de junho de 1999, letra d) do inciso II do art. 2º, da Portaria do Comandante do Exército nº 727, de 8 de
outubro de 2007 e letra c) do inciso VII do art. 2º, da Portaria do Departamento-Geral do Pessoal nº 259,
de 10 de novembro de 2008, resolve
CONCEDER DEMISSÃO
do serviço ativo do Exército, sem indenização à União Federal, a contar desta data, ao 1° Ten Med
(043404264-4) CARLOS IVAN ANDRADE GUEDES e incluí-lo com o mesmo posto na reserva não
remunerada.
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DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL
PORTARIA Nº 323-DGP, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2008.
Nomeação e inclusão de oficial
O CHEFE DO DEPARTAMENTO-GERAL DO PESSOAL, no uso da delegação de
competência que lhe confere o art. 1º, inciso V, alínea x), da Portaria do Comandante do Exército nº 727,
de 08 de outubro de 2007, e de acordo com o art. 12, e seu parágrafo único, da Lei nº 5.821, de 10 de
novembro de 1972, inciso IV, do art. 41, do Decreto nº 3.998, de 5 de novembro de 2001, Lei nº 6.923,
de 29 de junho de 1981, e as Port. Min. nº 16, de 04 Jan 83 e nº 443, de 26 Jun 84, resolve
NOMEAR
Segundos-tenentes da ativa, a contar de 22 de novembro de 2008, por terem concluído com
aproveitamento o Estágio de Instrução e Adaptação de Candidatos ao Quadro de Capelães Militares
(QCM), realizado em 2008, incluindo-os como oficiais de carreira no respectivo Quadro:
JOÃO (ALEX) BENTO
DANIEL) FRANCISCO DE SOUZA
YURI) SOUZA GOMES

Cmdo AD/3
Cmdo 2ª Bda Inf Sl
Cmdo CMNE

DIRETORIA DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÕES
PORTARIA No 028-DAPROM, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Promoção de oficiais temporários
O DIRETOR DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÕES, no uso da subdelegação de
competência que lhe foi conferida pela alínea “d” do inciso II do art. 2º da Portaria nº 117-DGP, de 12 de
dezembro de 2001, e atendendo às propostas de promoções dos Comandantes das Regiões Militares,
resolve
PROMOVER,
por antigüidade, a contar de 25 de dezembro de 2008, os seguintes oficiais temporários:
AO POSTO DE PRIMEIRO-TENENTE
1ª REGIÃO MILITAR
OS SEGUNDOS-TENENTES
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE INFANTARIA
GUILHERME COSTA ALTOÉ
THIAGO ABREU SAMAN
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE ENGENHARIA
DIEGO MOREIRA ANDRÉ VAZ
JOSÉ CARLOS DA SILVA JUNIOR
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE COMUNICAÇÕES
ALEXANDRE RIBEIRO COUTINHO
PAULO AUGUSTO DA SILVA
OFICIAL MÉDICO TEMPORÁRIO
JOSÉ CAUBY FONSÊCA SOUZA FILHO
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OFICIAIS FARMACÊUTICAS TEMPORÁRIAS
ANDREA MARTINELI PELUCIO
KARLA RENATA MEIRA AMAZONAS
OFICIAIS DENTISTAS TEMPORÁRIOS
DIEGO DO NASCIMENTO SILVA
SIMONE RIBEIRO
ULISSES RIBEIRO CAMPOS DAYUBE
OFICIAIS TÉCNICOS TEMPORÁRIOS
ANA LUIZA DE OLIVEIRA CHAVES
CHAIANA ZAGO FAGUNDES
MAYCON PETER DA ROSA
2a REGIÃO MILITAR
OS SEGUNDOS-TENENTES
OFICIAL COMBATENTE TEMPORÁRIO DE ENGENHARIA
MARCELO MARCON DIAS
OFICIAL INTENDENTE TEMPORÁRIO
DIOGO PALUMBO FURLANETTO
3a REGIÃO MILITAR
OS SEGUNDOS-TENENTES
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE INFANTARIA
ANDERSON LOPES JACONDINO
NAZARIO FERNANDO DA SILVEIRA SOLAZ
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE CAVALARIA
ALEXANDRE KRÜGER
ALEXANDRE WEIHRAUCH PEDRO
BRUNO SEVERO NAVARRO
ÉVERTON CASTRO DOS SANTOS
FELIPE GUIMARÃES PEREIRA
FERNANDO GERLING CASAGRANDE
JEFFERSON STECCA FAREZIM
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE ARTILHARIA
FÁBIO PRIGOL
FABRÍCIO BIANCHI RODRIGUES
GIOVANI ROEHRS GELATI
MICHEL BRASIL
SIDINEI RODRIGUES DA SILVA
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE COMUNICAÇÕES
ROGER COPETTI PAVIM
THIAGO BOLESTA BIEDZICKI
OFICIAL COMBATENTE TEMPORÁRIO DE MATERIAL BÉLICO
ANDERSON ALBERTO PEREIRA DA SILVA
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OFICIAIS INTENDENTES TEMPORÁRIOS
ANDRÉ DE ARAUJO DA COSTA
HENRIQUE GOULART OLIVEIRA
JEAN CARLO DE SIQUEIRA CASTANHO
MARIO RENATO CARRASCO DE OLIVEIRA
MATHEUS SANDOVAL DE FIGUEIREDO ÁVILA
THIAGO GODINHO BECHE
OFICIAIS MÉDICOS TEMPORÁRIOS
ÉRICA LAURIA DE SOUZA TAVARES
GÉRSON DONIZETE DE ARAÚJO
OFICIAL DENTISTA TEMPORÁRIA
DANIELE RENATA GUIMARÃES DA SILVA
OFICIAL TÉCNICA TEMPORÁRIA
ALESSANDRA ASCONAVIETA BORBA CALDART
4a REGIÃO MILITAR
OS SEGUNDOS-TENENTES
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE INFANTARIA
DANIEL OTÁVIO SEABRA CAMPOS OTTONI
RODRIGO GONÇALVES MARTINS
SÉRGIO DE PAULA E SILVA JÚNIOR
THIAGO PEREIRA LIMA
OFICIAIS INTENDENTES TEMPORÁRIOS
ARTUR FERREIRA GALERY
LEANDRO NASCIMENTO MOURA
THENER DE CARVALHO MOREIRA
5a REGIÃO MILITAR
OS SEGUNDOS-TENENTES
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE INFANTARIA
ADEMIR MOREIRA DA SILVA
LUGANS PIRES MAIA
MARCOS VINICIUS DOS SANTOS
RAPHAEL VIANA DA CRUZ
OFICIAL COMBATENTE TEMPORÁRIO DE CAVALARIA
ANDRÉ LUIZ FERREIRA DA SILVA
OFICIAIS DENTISTAS TEMPORÁRIOS
ALESSANDRA PINTO FEISTLER
MARCELO DE PAULA NOCERA
RODRIGO PIROLO
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7a REGIÃO MILITAR
OS SEGUNDOS-TENENTES
OFICIAL COMBATENTE TEMPORÁRIO DE INFANTARIA
ROBERVALDO DAVINO DA SILVA JÚNIOR
OFICIAL MÉDICO TEMPORÁRIO
BRUNO ROBERTO SOARES DE MAGALHÃES
OFICIAIS DENTISTAS TEMPORÁRIOS
ELIVÂNIA MARINA MIRANDA DE LIMA
TOMMASO DE LIRA
OFICIAL TÉCNICA TEMPORÁRIA
LIA RAQUEL LOPES DE OLIVEIRA SOUSA
8a REGIÃO MILITAR
OS SEGUNDOS-TENENTES
OFICIAL FARMACÊUTICA TEMPORÁRIA
SIMONE CRISTINA PINHEIRO DA COSTA
OFICIAIS DENTISTAS TEMPORÁRIAS
MILENA AMARAL DE MORAIS GONDIM
NATHALIA RIBEIRO CUNHA
OFICIAL TÉCNICO TEMPORÁRIO
CLÉO MARCELO MONTEIRO DE PAIVA
9a REGIÃO MILITAR
OS SEGUNDOS-TENENTES
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE INFANTARIA
ANDREY VINÍCIUS RIBEIRO VÁZ
GUILHERME OLIVEIRA PHILIPPSEN
JEFFERSON DENK
WELTON JOHN REIS DE OLEGÁRIO
OFICIAL COMBATENTE TEMPORÁRIO DE CAVALARIA
WELITON MONTEIRO PERDOMO
OFICIAIS INTENDENTES TEMPORÁRIOS
JUNIOR CLEITON DE ARAUJO CUNHA
LUCAS HENRIQUE GAIOFATO PIRES
OFICIAL MÉDICO TEMPORÁRIO
MARCO AURELIO VINHOSA BASTOS JUNIOR
OFICIAIS DENTISTAS TEMPORÁRIOS
IMAD AHMAD HAZIME
PAULO HENRIQUE SANT’ANA DA COSTA
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10a REGIÃO MILITAR
A SEGUNDO-TENENTE
OFICIAL MÉDICA TEMPORÁRIA
MYLENE CASTELO BRANCO GIRÃO
11a REGIÃO MILITAR
OS SEGUNDOS-TENENTES
OFICIAL MÉDICO TEMPORÁRIO
HIGOR MICHELL DE MELO FALCÃO
OFICIAL TÉCNICA TEMPORÁRIA
VANESSA LIMA BEUST QUINT
12a REGIÃO MILITAR
OS SEGUNDOS-TENENTES
OFICIAIS COMBATENTES TEMPORÁRIOS DE INFANTARIA
ANDRÉ MARINHO DA SILVA
MOISÉS SANTOS DOS SANTOS
RAFAEL DE SOUZA GOULART
RODRIGO DOS ANJOS MENDES CHAVES
OFICIAL INTENDENTE TEMPORÁRIO
CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
OFICIAIS DENTISTAS TEMPORÁRIOS
ALÉCIO BATISTA PEREIRA
MAURÍCIO BACARIN SILVA
NICOLE EUZÉBIO FERREIRA

PORTARIA Nº 029-DAPROM, 18 DE DEZEMBRO DE 2008.
Promoção de aspirantes-a-oficial temporários
O DIRETOR DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÕES, no uso da subdelegação de
competência que lhe foi conferida pela alínea “d” do inciso II do art. 2º da Portaria no 117-DGP, de 12 de
dezembro de 2001, e atendendo às propostas de promoções dos Comandantes das Regiões Militares,
resolve
PROMOVER,
por antigüidade, a contar de 25 de dezembro de 2008, os seguintes militares temporários:
AO POSTO DE SEGUNDO-TENENTE
1ª REGIÃO MILITAR
O ASPIRANTE-A-OFICIAL
OFICIAL MÉDICO TEMPORÁRIO
LUÍS EDUARDO VALERIO MATOS
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5ª REGIÃO MILITAR
OS ASPIRANTES-A-OFICIAL
OFICIAIS MÉDICOS TEMPORÁRIOS
CAÍMI TIBIRIÇÁ DE CARVALHO
CARLOS HUGO BARROS CARDOSO
JOÃO VÍTOR GODOY MAGALHÃES
PATRICK VIEIRA VARASCHIN
6ª REGIÃO MILITAR
OS ASPIRANTES-A-OFICIAL
OFICIAIS MÉDICOS TEMPORÁRIOS
ALAN ASSIS COUTINHO
CRISTIANE GONÇALVES DOS SANTOS
7ª REGIÃO MILITAR
O ASPIRANTE-A-OFICIAL
OFICIAL TÉCNICO TEMPORÁRIO
CARLOS FERNANDO DE BRITTO COSTA FILHO
9ª REGIÃO MILITAR
OS ASPIRANTES-A-OFICIAL
OFICIAIS MÉDICAS TEMPORÁRIAS
DANIELA DE SOUZA RODRIGUES
ESTELA MARI SANDINI
OFICIAIS DENTISTAS TEMPORÁRIAS
LARISSA RESEK PEREIRA
MARCELA GONÇALVES NAVARRETE LOZANO
OFICIAIS TÉCNICOS TEMPORÁRIOS
ALEXANDRE AZAMBUJA BERTOLDO
CUSTODIO SANTANA
ELIANE BATISTA DE ARAUJO
ENIO GOMES DO NASCIMENTO
JOSÉ RENATO COUTO DE OLIVEIRA
SILVANA REGINA MARTINS BRIXNER
10ª REGIÃO MILITAR
A ASPIRANTE-A-OFICIAL
OFICIAL TÉCNICA TEMPORÁRIA
CONCEIÇÃO DE MARIA CUNHA
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11ª REGIÃO MILITAR
OS ASPIRANTES-A-OFICIAL
OFICIAIS MÉDICOS TEMPORÁRIOS
ALEXANDRE DE REZENDE E REZENDE
ANDRÉ LUIZ ARAÚJO BRANQUINHO
ARIANE SILVEIRA LOPES DE BRITO
BRUNO HENRI MEDEIROS TEÓDULO
BRUNO PEREIRA TEIXEIRA
DENIS CESAR BARROS FURTADO
DIOVANNI DE PAULA FERREIRA
DURVAL SOBREIRO JUNIOR
EUDES JOSÉ MARTINS
FAYEZ BAHMAD JÚNIOR
FRANCISCO DE ASSIS MITROVICK PACHECO
GLAUCE DE ALMEIDA PAES
GUSTAVO SUBTIL MAGALHÃES FREIRE
ISABELLA TANNUS SIMIONATO
IVAN RIBEIRO JUNIOR
KAREN LILLAK DE PAOLA BARTOS MIRANDA
LARISSA GABRIEL SILVA BRAGA
LUDMILA NOGUEIRA
MARCELO OPPERMANN
PATRICIA DE CASTRO VIANA MARTINS
PAULO CESAR MOURA JUNIOR
PAULO SERGIO PINHEIRO GUIMARÃES
PLINIO AMERICO CUNHA DE SOUZA
RAFAEL OLIVEIRA BUTA
RODRIGO ROSSI
SAULO MORAIS RODRIGUES DE CASTRO
SAYURI INUZUKA
UENDERSON FERREIRA RIBEIRO
VANESSA SOLÉ FERREIRA MAGALHÃES
OFICIAIS TÉCNICOS TEMPORÁRIOS
EDNA LÍVIA NOGUEIRA DE SOUSA
FABIOLLA LARA ALGARTE
JOÃO BATISTA MARTINS FURTADO
NATIN ALEXANDRA BRAZ
OSVALDO BATISTA SÁ JUNIOR
POLIANA PATRICIA DOS SANTOS CASTRO
SHARLENE GONÇALVES DE ARAÚJO
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DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA
PORTARIA Nº 137-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
de Saúde, realizado na Escola de Saúde do Exército.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, a 3º Sgt Sau (040067575-7) ESTHER VARJÃO PINHEIRO, por haver
concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,453 (NOVE VÍRGULA
QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS), numa turma de 58 (CINQUENTA E OITO) alunos, o
Curso de Formação de Sargentos de Saúde, realizado na Escola de Saúde do Exército.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 139-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
de Infantaria, realizado na Escola de Sargentos das Armas.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, ao 3º Sgt Inf (040154765-8) JOÃO PAULO ESTEVES RESENDE, por
haver concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,429 (NOVE VÍRGULA
QUATROCENTOS E VINTE E NOVE), numa turma de 322 (TREZENTOS E VINTE E DOIS) alunos,
o Curso de Formação de Sargentos de Infantaria, realizado na Escola de Sargentos das Armas.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 140-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
de Cavalaria, realizado na Escola de Sargentos das Armas.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, ao 3º Sgt Cav (040153735-2) FÁBIO JOSÉ WYLOT, por haver
concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,320 (NOVE VÍRGULA
TREZENTOS E VINTE), numa turma de 117 (CENTO E DEZESSETE) alunos, o Curso de Formação
de Sargentos de Cavalaria, realizado na Escola de Sargentos das Armas.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 141-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
de Artilharia, realizado na Escola de Sargentos das Armas.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, ao 3º Sgt Art (030113345-0) RAFAEL DA ROSA COSTA, por haver
concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,681 (NOVE VÍRGULA
SEISCENTOS E OITENTA E UM), numa turma de 95 (NOVENTA E CINCO) alunos, o Curso de
Formação de Sargentos de Artilharia, realizado na Escola de Sargentos das Armas.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 142-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
de Engenharia, realizado na Escola de Sargentos das Armas.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, ao 3º Sgt Eng (100045165-6) LEONILSON PEREIRA DE SOUSA, por
haver concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,023 (NOVE VÍRGULA
ZERO VINTE E TRÊS), numa turma de 94 (NOVENTA E QUATRO) alunos, o Curso de Formação de
Sargentos de Engenharia, realizado na Escola de Sargentos das Armas.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 143-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
de Comunicações, realizado na Escola de Sargentos das Armas.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, ao 3º Sgt Com (040150905-4) VALDIR PAULO DA SILVA JÚNIOR,
por haver concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,521 (NOVE VÍRGULA
QUINHENTOS E VINTE E UM), numa turma de 89 (OITENTA E NOVE) alunos, o Curso de
Formação de Sargentos de Comunicações, realizado na Escola de Sargentos das Armas.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 144-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
de Material Bélico – Manutenção de Viatura Automóvel, realizado na Escola de Material
Bélico.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, ao 3º Sgt MB Mnt Vtr Auto (030030725-3) CLAUDINEI NITSCH, por
haver concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,581 (NOVE VÍRGULA
QUINHENTOS E OITENTA E UM), numa turma de 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) alunos, o
Curso de Formação de Sargentos de Material Bélico – Manutenção de Viatura Automóvel, realizado na
Escola de Material Bélico.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 145-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
de Material Bélico – Manutenção de Armamento, realizado na Escola de Material Bélico.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, ao 3º Sgt MB Mnt Armt (030044305-8) PABLO MARCOS ZIANI, por
haver concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,575 (NOVE VÍRGULA
QUINHENTOS E SETENTA E CINCO), numa turma de 44 (QUARENTA E QUATRO) alunos, o
Curso de Formação de Sargentos de Material Bélico – Manutenção de Armamento, realizado na Escola
de Material Bélico.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 146-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
de Topografia, realizado na Escola de Instrução Especializada.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, ao 3º Sgt Topo (082943874-6) MARIVALDO RIBEIRO CASSEB, por
haver concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,650 (NOVE VÍRGULA
SEISCENTOS E CINQUENTA), numa turma de 23 (VINTE E TRÊS) alunos, o Curso de Formação de
Sargentos de Topografia, realizado na Escola de Instrução Especializada.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 147-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
de Intendência, realizado na Escola de Instrução Especializada.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, ao 3º Sgt Int (011591275-0) LUIZ HENRIQUE DA SILVA, por haver
concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,700 (NOVE VÍRGULA
SETECENTOS), numa turma de 86 (OITENTA E SEIS) alunos, o Curso de Formação de Sargentos de
Intendência, realizado na Escola de Instrução Especializada.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 148-DEP, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2008.
Concede a Medalha Marechal Hermes ao Concludente do Curso de Formação de Sargentos
Músicos, realizado na Escola de Instrução Especializada.
O CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ENSINO E PESQUISA, no uso das atribuições
que lhe confere a Portaria do Comandante do Exército Nº 068, de 27 de fevereiro de 2008, resolve:
Art. 1º Conceder a Medalha Marechal Hermes - Aplicação e Estudo, Bronze e respectivo
passador sem Coroa, instituída pelo Decreto nº 37.406, de 31 de maio de 1955, de acordo com o previsto
no art. 3º, inciso II, e art. 6º, inciso III, letra b) e parágrafo 2º, da Portaria do Comandante do Exército Nº
068, de 27 de fevereiro de 2008, ao 3º Sgt Mus (010149045-6) LUCIANO MARTINS MACHADO, por
haver concluído em 1º lugar, em 28 de novembro de 2008, com grau final 9,587 (NOVE VÍRGULA
QUINHENTOS E OITENTA E SETE), numa turma de 35 (TRINTA E CINCO) alunos, o Curso de
Formação de Sargentos Músicos, realizado na Escola de Instrução Especializada.
Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA-GERAL DO EXÉRCITO
PORTARIA N° 450-SGEx, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008.
Concessão de Medalha Corpo de Tropa
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe é conferida
pelo art. 16, inciso I, das Normas para Concessão da Medalha Corpo de Tropa, aprovadas pela Portaria
do Comandante do Exército n° 715, de 21 de outubro de 2004, resolve
CONCEDER
a Medalha Corpo de Tropa com Passador de Bronze, nos termos do Decreto n° 5.166, de 3 de agosto de
2004, aos militares abaixo relacionados, pelos bons serviços prestados em organizações militares de
corpo de tropa do Exército Brasileiro durante mais de dez anos.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv
Cap Inf
Cap QMB
Cap Int

Identidade

Nome

020389464-7 ALBERTO MAGALHAES NASCIMENTO
020389754-1 ALEXANDRE STEPHAN DA SILVA SIDRIM
020391984-0 LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA
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OM
25º BI Pqdt
28º B Log
7º D Sup

Posto/Grad
Arma/Q/Sv
Subten Inf
1º Sgt Art
1º Sgt Sau
1º Sgt Inf
1º Sgt Art
2º Sgt MB Mnt Armt
2º Sgt Inf
2º Sgt Com
2º Sgt MB Mec Op
2º Sgt MB Mec Auto
2º Sgt Inf
2º Sgt Int
2º Sgt Sau
2º Sgt Inf
3º Sgt Eng

Identidade
047764333-2
020384034-3
014857083-1
036910533-3
020346094-4
011462534-6
043459034-5
043460394-0
011286054-9
011464264-8
043459824-9
062339014-3
011204774-1
043442674-8
033353084-8

Nome
ADYR CABRAL
ANDRE LUIS DA SILVA
ANTONIO CARLOS SANTOS DA COSTA
JORGE ADAHIR SOARES GRIZUT
WALTER DA CONCEIÇÃO SILVA FILHO
ALLAN SILVA BRANDÃO
EDERSON LUIZ DA ROCHA
EDGERSON DA COSTA SILVA
FERNANDO DE OLIVEIRA FIGUEIRAS
HELENO AFONSO JÚNIOR
JEANCARLO CESAR FRONER
RONI KELER FONSECA PALMEIRA
TAYLOR RODRIGUES LOPES
WAGNER SOARES DE MEDEIROS JUNIOR
MÁRCIO ADRIANO PEREIRA DIAS

OM
HCE
4º GAAAe
Cia Cmdo 13ª Bda Inf Mtz
BPEB
31º GAC (Es)
EsMB
CAAdEx
18º GAC
4º B Log
CAAdEx
7º BIB
EsCom
H Gu Florianopolis
CAAdEx
3º BEC

PORTARIA N° 451-SGEx, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008.
Concessão de Medalha Corpo de Tropa
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe é conferida
pelo art. 16, inciso I, das Normas para Concessão da Medalha Corpo de Tropa, aprovadas pela Portaria
do Comandante do Exército n° 715, de 21 de outubro de 2004, resolve
CONCEDER
a Medalha Corpo de Tropa com Passador de Prata, nos termos do Decreto n° 5.166, de 3 de agosto de
2004, aos militares abaixo relacionados, pelos bons serviços prestados em organizações militares de
corpo de tropa do Exército Brasileiro durante mais de quinze anos.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv
1º Sgt MB Mec Auto

019602843-5 EMERSON DO NASCIMENTO FERRAZ

4º GAAAe

1º Sgt Mnt Armt

019603633-9 JULIO CEZAR CARDOSO PEREIRA

DC Mun

1º Sgt MB Mec Auto

018786963-1 OSVALDO LUIZ GOUDART DA SILVA

Cmdo 16ª Bda Inf Sl

1º Sgt Inf

018434723-5 ROBSON LIMA DA SILVA

1º BIS

1º Sgt MB Mec Auto

020346244-5 VANDERLEI VERDI

23º BI

2º Sgt Eng

031808414-2 ALEXSANDRO TAUCHEN DE TOLEDO

3º BEC

2º Sgt Eng

031819254-9 EVANDRO CESAR DA SILVA DIAS

10º B Log

2º Sgt Inf

030988584-6 ITAMAR DOS SANTOS CHAVES

4º B Log

2º Sgt Inf

052149954-1 JOÃO CARLOS MISSIAS DA SILVA

51º BIS

2º Sgt Inf

019560783-3 JORGE LUIS DE PAULA TEIXEIRA

1º BIS

2º Sgt Com

031842624-4 JOSÉ DE CASTRO GOMES FILHO

Dep Subs Santo Ângelo

2º Sgt Art

020457794-4 LUIS EDUARDO NUNES SILVEIRA

4ª Cia Intlg

2º Sgt Eng

030982774-9 VOLNEI RODRIGUES SANTIAGO

6º BEC

Cb

042025494-8 ELIAS REGINALDO DO CARMO

4º GAAAe

Cb

042025534-1 GERALDO FLORES DOS SANTOS

4º GAAAe

Cb

042025644-8 ROGÉRIO HENRIQUE CUSTÓDIO

4º GAAAe

Identidade

Nome

OM
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PORTARIA N° 452-SGEx, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2008.
Concessão de Medalha Corpo de Tropa
O SECRETÁRIO-GERAL DO EXÉRCITO, no uso da atribuição que lhe é conferida
pelo art. 16, inciso I, das Normas para Concessão da Medalha Corpo de Tropa, aprovadas pela Portaria
do Comandante do Exército n° 715, de 21 de outubro de 2004, resolve
CONCEDER
a Medalha Corpo de Tropa com Passador de Ouro, nos termos do Decreto n° 5.166, de 3 de agosto de
2004, aos militares abaixo relacionados, pelos bons serviços prestados em organizações militares de
corpo de tropa do Exército Brasileiro durante mais de vinte anos.
Posto/Grad
Arma/Q/Sv
Subten Eng
Subten Inf
1º Sgt Art
1º Sgt MB Mec Auto
1º Sgt Cav
1º Sgt Inf
Cb

Identidade

Nome

049789573-0
047767113-5
099964213-5
020138034-2
030890694-0
049872123-2
099918813-9

MARCOS DA SILVA DIAS
PEDRO PAULO DA SILVA
DAVID ASSIS DE MELO
LUIS CARLOS CORRÊA
MANOEL HENRIQUE VIANA DE LIMA
ROBERT NEY BERTOLINO
APARECIDO RODRIGUES DOS PASSOS

OM
25º B Log (Es)
3º B Sup
Cia Cmdo 6ª RM
13º R C Mec
10º R C Mec
4ª Cia PE
10º R C Mec

4ª PARTE
JUSTIÇA E DISCIPLINA
COMANDANTE DO EXÉRCITO
DESPACHO DECISÓRIO Nº 235/2008
Em 10 de dezembro de 2008
PROCESSO: PO nº 808269/08-A1/GCEx
ASSUNTO: Anulação de Punição Disciplinar
Cb EP (085887193-2) GIOVANE VIEIRA DOS SANTOS
1. Processo originário do Ofício nº 083 – E1.Adj2, de 24 Jun 08, do Comando Militar da
Amazônia (Manaus – AM), encaminhando requerimento, datado de 27 Mar 08, em que o Cb EP
(085887193-2) GIOVANE VIEIRA DOS SANTOS, servindo no 23º Batalhão Logístico de Selva – 23º
B Log Sl (Marabá – PA), solicita ao Comandante do Exército a anulação de uma punição disciplinar,
prisão, que lhe foi aplicada, em 18 Nov 99, pelo Comandante daquele Batalhão.
2. Considerações preliminares:
– o requerente procura estribar seu pedido na alegação de que houve ilegalidade na
aplicação da sanção disciplinar em tela, por entender que os dispositivos do §3º do art. 51 da Lei nº
6.880/80 (Estatuto dos Militares) e do nº 15 do Anexo I do RDE, aprovado pelo Decreto nº 90.608, de 04
Dez 84, não teriam sido recepcionados pela Constituição Federal de 1988, o que descaracterizaria sua
conduta como ofensiva à disciplina;
– sustenta o interessado que, quando impetrou seu pedido junto ao judiciário, apenas
exerceu um direito fundamental consubstanciado em norma materialmente constitucional de aplicação
imediata, conduta essa recebida e interpretada pelo Comandante do 23º B Log Sl como uma afronta à
disciplina, o que gerou a punição em questão;
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– o requerente não menciona os motivos de não ter feito uso dos recursos previstos no art.
51 do antigo RDE, aprovado pelo Decreto nº 90.608, de 04 Dez 84, em vigor à época; e
– para efeito de prova, anexou ao seu requerimento uma exposição de motivos e uma
certidão da punição, expedida pelo Ajudante Secretário do 23º B Log Sl.
3. No mérito:
– inicialmente, cumpre salientar que o direito de ação, consagrado no ordenamento
jurídico pátrio como direito de acesso à Justiça para a defesa de direitos individuais violados, foi
ampliado, pela Carta Maior de 1988, à via preventiva, para englobar a ameaça, conforme se vislumbra na
redação do inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal;
– é oportuno ressaltar que, com a nova ordem jurídica trazida pela Constituição Federal de
1988, o disposto no art. 51, § 3º, do Estatuto dos Militares, não mais vigora, devendo prevalecer o direito
fundamental, de índole constitucional, do amplo acesso ao Judiciário sobre os princípios também
constitucionais da hierarquia e da disciplina, nos quais se fundam as Forças Armadas, não sendo possível
infligir sanção disciplinar decorrente da aplicação de norma não recepcionada pela nova ordem
constitucional;
– da análise acurada do caso em apreço, depreende-se que a sanção ora questionada padece
de ilegalidade, o que enseja a nulidade do ato administrativo, por inobservância de preceitos essenciais
para lhe conferir validade e eficácia jurídicas; e
– em decorrência do princípio do controle hierárquico, consagrado nos art. 6º, inciso V, e
13 do Decreto-Lei nº 200, de 25 Fev 67 (Reforma Administrativa), é dever da autoridade administrativa
superior acompanhar, orientar, rever e determinar a correção dos atos de seus subordinados, notadamente
quando apurado algum vício que possa comprometê-los juridicamente.
4. Conclusão:
– dessa forma, à vista dos elementos constantes do processo e das informações prestadas,
verifica-se que o pedido encontra-se instruído com dados suficientes para o acolhimento do pleito, pelo
que dou o seguinte
DESPACHO
a. DEFERIDO, de acordo com o art. 42, caput e §§ 1º e 2º, inciso I, do Regulamento
Disciplinar do Exército, aprovado pelo Decreto nº 4.346, de 26 Ago 02.
b. Publique-se o presente despacho em Boletim do Exército e informe-se ao
Departamento-Geral de Pessoal, ao Comando Militar da Amazônia e à Organização Militar do
interessado, para as providências decorrentes.
c. Arquive-se o processo neste Gabinete.
DESPACHO DECISÓRIO Nº 236/2008
Em 10 de dezembro de 2008
PROCESSO: PO nº 708905/07-A1/GCEx
ASSUNTO: Anulação de Punição Disciplinar
1º Sgt MB Mnt Armt (010533833-9) JONAS BIZARRIA SILVA
1. Processo originário do Ofício nº 739 – ARH 1, de 05 Jul 07, do Departamento de
Ensino e Pesquisa (Rio de Janeiro – RJ), encaminhando requerimento, datado de 23 Abr 07, em que o 1º
Sgt MB Mnt Armt (010533833-9) JONAS BIZARRIA SILVA, servindo, à época, na Escola de
Material Bélico (Rio de Janeiro – RJ), e, atualmente, no 12º Batalhão de Suprimentos (Manaus – AM),
solicita ao Comandante do Exército a anulação de uma punição disciplinar que lhe foi aplicada, em 01
Fev 96, e retificada, em 06 Set 96, pelo Comandante da 1ª Divisão de Exército (Rio de Janeiro – RJ).
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2. Considerações preliminares:
– o requerente alega que não teria sido ouvido na ocasião em que ocorreu a punição,
contrariando o disposto no Regulamento Disciplinar do Exército e os princípios do contraditório e da
ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal;
– o interessado fundamenta, ainda, o seu pedido na alegação de que teria havido injustiça
na aplicação da sanção disciplinar, uma vez que foi punido com base no teor do Boletim nº 006, de 09
Jan 96, do Comando da 1ª Divisão de Exército (1ª DE), o qual não se amoldava ao evento ensejador da
punição; e
– aduz que a redação da punição não estaria refletindo o que efetivamente ocorreu,
acarretando, em conseqüência, enquadramento inadequado da sanção.
3. No mérito:
– inicialmente, cumpre salientar que a formalização do procedimento de apuração de
transgressão, especialmente quanto ao direito de contraditório e ampla defesa, ocorreu por meio da
Portaria nº 157, de 02 Abr 01, do Comandante do Exército, portanto, após a data de aplicação da punição
em tela;
– a inexistência de regulamentação daqueles procedimentos, anterior à edição da Portaria
nº 157, não faz presumir desobediência aos preceitos constitucionais, devendo tal fato ser amplamente
demonstrado pela parte que o alega, por força do atributo da presunção de legitimidade de que goza o
ato administrativo;
– em decorrência do atributo da presunção de legitimidade, o ato administrativo, até
prova em contrário, presume-se praticado em conformidade com as normas legais a ele aplicáveis e
presume-se verdadeiro o fato nele descrito pela Administração;
– essa presunção de legitimidade, repita-se, acarreta a transferência do ônus probatório
para o administrado, cabendo, então, ao interessado provar as alegações que fizer quanto à
desconformidade do ato questionado com o direito e os princípios de justiça; não o fazendo, prevalecem
a validade e a eficácia do ato contestado;
– na verificação dos documentos que integram o processo, constata-se que a alegação de
não atendimento do contraditório e da ampla defesa não se faz acompanhar de comprovação de sua
ocorrência, estando amparado tão-somente em informação do próprio requerente, sem a indicação
de testemunhas, fatos ou evidências concretas que corroborem suas afirmações;
– todavia, no tocante ao mérito da sanção, verifica-se, segundo a documentação acostada
aos autos do presente processo, que o boletim referido na nota de punição, cujas regras nele contidas
teriam sido contrariadas, não constitui adequado suporte para a punição, uma vez que nada menciona a
respeito de veículos particulares, aludindo tão-somente a viaturas militares; nesse mesmo diapasão,
verifica-se que, em data posterior ao fato gerador da punição em tela, houve a publicação de nova ordem
em boletim, estabelecendo-se regra mais abrangente incluindo veículos civis;
– ademais, as circunstâncias em que se deram os fatos justificariam a conduta adotada pelo
militar na ocasião;
– em decorrência do princípio do controle hierárquico, consagrado nos art. 6º, inciso V, e
13 do Decreto-Lei nº 200, de 25 Fev 67 (Reforma Administrativa), é dever da autoridade administrativa
superior acompanhar, orientar, rever e determinar a correção dos atos de seus subordinados, notadamente
quando apurado algum vício que possa comprometê-los juridicamente.
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4. Conclusão:
– da análise da documentação acostada ao processo e das informações prestadas, incluindo
os pareceres da cadeia de comando, constata-se que o pedido encontra-se instruído com dados suficientes
para o acolhimento da medida requerida, pelo que dou o seguinte
DESPACHO
a. DEFERIDO, de acordo com o art. 42, caput e §§ 1º e 2º, inciso I, do Regulamento
Disciplinar do Exército, aprovado pelo Decreto nº 4.346, de 26 Ago 02.
b. Publique-se o presente despacho em Boletim do Exército e informe-se ao
Departamento-Geral do Pessoal, ao Comando Militar da Amazônia e à Organização Militar do
interessado, para as providências decorrentes.
c. Arquive-se o processo neste Gabinete.
DESPACHO DECISÓRIO Nº 240/2008
Em 16 de dezembro de 2008
PROCESSO: PO nº 817235/08-A1/GCEX
ASSUNTO: Promoção em ressarcimento de preterição
Cap QCO (019551473-2) VINÍCIO AURÉLIO LAGOAS CAMPOS
1. Processo originário do Ofício nº 313–S5, de 02 Dez 08, da Diretoria de Avaliação e
Promoções (Brasília – DF), encaminhando requerimento, datado de 14 Nov 08, em que o Cap QCO
(019551473-2) VINÍCIO AURÉLIO LAGOAS CAMPOS, servindo no Instituto de Biologia do
Exército (Rio de Janeiro – RJ), solicita ao Comandante do Exército promoção em ressarcimento de
preterição ao posto de Major, a contar de 31 Ago 08.
2. Verifica-se, em síntese, que o requerente:
– argumenta, em sua exposição de motivos, que foi preterido no Quadro de Acesso por
Merecimento (QAM) 02/2008, o que teria prejudicado sua promoção ao posto imediato;
– alega que, quando da organização do QAM 02/2008, foi surpreendido com o seu
posicionamento na 44ª colocação, o que representou uma queda de 40 posições em relação à sua
antigüidade do Curso de Formação de Oficiais – 4º/127; e
– aduz que tem pautado sua carreira militar pelo dinamismo e pela dedicação profissional
e, para corroborar essa afirmação, juntou ao processo: cópia de diploma de curso de pós-graduação em
nível de Mestrado; e cópias de suas folhas de alterações, onde constam referências elogiosas e a
participação em diversas atividades de natureza militar.
3. No mérito:
– inicialmente, cumpre destacar que o Quadro de Acesso, originário do trabalho técnico e
intelectual da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), é o instrumento de que se vale a
Administração Militar para a efetivação do ato de promoção que, em última análise, será submetido à
aprovação do Comandante do Exército;
– a CPO analisa as informações a respeito dos oficiais abrangidos pelos limites
quantitativos de antigüidade para compor os Quadros de Acesso e atribui a cada militar uma posição
relativa, priorizando a promoção de acordo com o mérito;
– no caso em apreço, decorridos aproximadamente 15 anos do estabelecimento do
primeiro ordenamento por merecimento dentro da turma, correspondente à classificação por conclusão do
curso de formação, é admissível que tenham ocorrido naturalmente flutuações de posições na
Organização dos Quadros de Acesso por Merecimento, em decorrência dos diferentes históricos
profissionais construídos ao longo desse período e da análise da CPO a respeito de cada militar candidato
à promoção;
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– destaca-se, por oportuno, que a complexidade do ordenamento dos quadros por mérito
decorre, principalmente, das ótimas folhas de serviço apresentadas pela quase totalidade dos oficiais que
concorrem às promoções;
– verificada a documentação elaborada no QAM 02/08, não foi observado qualquer
aspecto que pudesse gerar alteração ou que servisse de base para o ressarcimento da pretensa preterição
alegada pelo requerente, tendo sido, ainda, confirmado o seu posicionamento no referido quadro na 45ª
posição, com 162,27 pontos;
– o último Oficial do Quadro Complementar de Oficiais (QCO) promovido ao posto de
Major em agosto de 2008 figurou no QAM 02/08 com 163,97 pontos, ocupando a 28ª posição; e
– por fim, constata-se que os oficiais do QCO promovidos pelo critério de merecimento,
em 31 Ago 08, possuíam pontuação superior à do requerente, não tendo sido configurado qualquer
prejuízo à sua promoção ao posto de Major.
4. Conclusão:
– à vista dos elementos constantes do processo, não tendo sido constatado prejuízo ao
direito de promoção do requerente, dou o seguinte
DESPACHO
a. INDEFERIDO. O pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras do
art. 18 da Lei nº 5.821, de 10 Nov 72 (Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas).
b. Publique-se o presente despacho em Boletim do Exército e informe-se ao Comando
Militar do Leste e à Organização Militar do interessado, para as providências decorrentes.
c. Arquive-se o processo na Diretoria de Avaliação e Promoções.
DESPACHO DECISÓRIO Nº 241/20082008
Em 16 de dezembro de 2008
PROCESSO: PO nº 817236/08-A1/GCEX
ASSUNTO: Promoção em ressarcimento de preterição
Cap QCO (018775933-7) FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS
1. Processo originário do Ofício nº 310–S5, de 02 Dez 08, da Diretoria de Avaliação e
Promoções (Brasília – DF), encaminhando requerimento, datado de 14 Nov 08, em que o Cap QCO
(018775933-7) FRANCISCO AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, servindo no Instituto de
Biologia do Exército (Rio de Janeiro – RJ), solicita ao Comandante do Exército promoção em
ressarcimento de preterição ao posto de Major, a contar de 31 Ago 08.
2. Verifica-se, em síntese, que o requerente:
– argumenta, em sua exposição de motivos, que foi preterido no Quadro de Acesso por
Merecimento (QAM) 02/2008, o que teria prejudicado sua promoção ao posto imediato;
– alega que, quando da organização do QAM 02/2008, foi surpreendido com o seu
posicionamento na 36ª colocação, o que representou uma queda de 19 posições em relação à sua
antigüidade do Curso de Formação de Oficiais – 17º/127; e
– aduz que tem pautado sua carreira militar pelo dinamismo e pela dedicação profissional
e, para corroborar essa assertiva, juntou ao processo: cópias de suas folhas de alterações; proposta para
exercer a função de instrutor na EsSEx; diplomas de participação como instrutor colaborador; e diplomas
de participação em diversas instruções militares.
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3. No mérito:
– inicialmente, cumpre destacar que o Quadro de Acesso, originário do trabalho técnico e
intelectual da Comissão de Promoções de Oficiais (CPO), é o instrumento de que se vale a
Administração Militar para a efetivação do ato de promoção que, em última análise, será submetido à
aprovação do Comandante do Exército;
– a CPO analisa as informações a respeito dos oficiais abrangidos pelos limites
quantitativos de antigüidade para compor os Quadros de Acesso e atribui a cada militar uma posição
relativa, priorizando a promoção de acordo com os méritos;
– no caso em apreço, decorridos aproximadamente 15 anos do estabelecimento do
primeiro ordenamento por merecimento dentro da turma, correspondente à classificação por conclusão do
curso de formação, é admissível que tenham ocorrido naturalmente flutuações de posições na
Organização dos Quadros de Acesso por Merecimento, em decorrência dos diferentes históricos
profissionais construídos ao longo desse período e da análise da CPO a respeito de cada militar candidato
à promoção;
– destaca-se, por oportuno, que a complexidade do ordenamento dos quadros por mérito
decorre, principalmente, das ótimas folhas de serviço apresentadas pela quase totalidade dos oficiais que
concorrem às promoções, sendo motivo de orgulho para a Instituição;
– verificada a documentação elaborada e que deu origem ao QAM 02/08, não foi
observado qualquer aspecto que pudesse gerar alteração ou que servisse de base para o ressarcimento da
pretensa preterição alegada pelo requerente, tendo sido, ainda, confirmado o seu posicionamento no
referido quadro na 36ª posição, com 163,17 pontos;
– o último Oficial do Quadro Complementar de Oficiais (QCO) promovido ao posto de
Major em agosto de 2008 figurou no QAM 02/08 com 163,97 pontos, ocupando a 28ª posição; e
– por fim, constata-se que os oficiais do QCO promovidos pelo critério de merecimento,
em 31 Ago 08, possuíam pontuação superior à do requerente, não tendo sido configurado qualquer
prejuízo à sua promoção ao posto de Major.
4. Conclusão:
– à vista dos elementos constantes do processo, não tendo sido constatado prejuízo ao
direito de promoção do requerente, dou o seguinte
DESPACHO
a. INDEFERIDO. O pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses autorizadoras do
art. 18 da Lei nº 5.821, de 10 Nov 72 (Lei de Promoções dos Oficiais da Ativa das Forças Armadas).
b. Publique-se o presente despacho em Boletim do Exército e informe-se ao Comando
Militar do Leste e à Organização Militar do interessado, para as providências decorrentes.
c. Arquive-se o processo na Diretoria de Avaliação e Promoções.

Gen Div LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Secretário-Geral do Exército
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