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RESUMO 

O tema proposto é muito importante para que a sociedade como um todo possa 

acompanhar os gastos públicos bem como suas reais aplicações além de evidenciar 

que os militares das forças armadas apesar de serem tratados como especiais em 

muitos temas, também possuem direitos e obrigações como qualquer cidadão, e 

regidos pelo mesmo ordenamento jurídico vigente, tendo como pilar o Constituição 

Federal. Tal amparo para o pagamento da gratificação de representação é de suma 

importância para que as Organizações Militares, representadas pelos seus 

respectivos ordenadores de despesas, possam ter segurança e respaldo jurídico, para 

autorizarem o pagamento da já citada gratificação, visando a lei nº 12.527/2011, a Lei 

da Transparência Pública, que vincula todos os órgãos diretamente subordinados ao 

poder executivo. A metodologia de pesquisa a ser adotada será a pesquisa 

bibliográfica e documental, abordando de maneira teórica, de que forma a parcela de 

gratificação de representação componente da remuneração dos militares das Forças 

Armadas, poderá ser enquadrada como devida aos militares da Marinha do Brasil 

nesse período de pandemia da COVID-19 (Coronavírus). O objetivo de tal pesquisa 

será demonstrar a legalidade de tal pagamento bem como a necessidade para que o 

mesmo ocorra, nesse período excepcional que o país se encontra, com as medidas 

que estão sendo adotadas para combate a esta pandemia que assolou o mundo como 

um todo. 

 
Palavras- chave: Militares da Marinha. Gratificação de Representação. 
Pandemia. Coronavírus. 

 

 

 

 

 

                      
 

 
 

  



 
 

ABSTRACT 

The proposed theme is very important so that society as a whole can monitor public 

spending as well as its real applications, in addition to showing that the military of the 

armed forces, despite being treated as special in many themes, also have rights and 

obligations like any citizen. , and governed by the same legal system in force, having 

the Federal Constitution as a pillar. Such support for the payment of the representation 

bonus is of paramount importance so that the Military Organizations, represented by 

their respective expense managers, can have security and legal support, to authorize 

the payment of the aforementioned bonus, aiming at Law No. 12,527 / 2011 , the Public 

Transparency Law, which binds all bodies directly subordinate to the executive branch. 

The research methodology to be adopted will be bibliographic and documentary 

research, addressing in a theoretical way, how the portion of the representation bonus 

component of the Armed Forces' military remuneration can be classified as due to the 

Brazilian Navy military personnel in this period. pandemic of the COVID-19 

(Coronavírus). The objective of such research will be to demonstrate the legality of 

such payment as well as the need for it to occur, in this exceptional period that the 

country is in, with the measures that are being adopted to combat this pandemic that 

has devastated the world as a whole. 

 

Keywords: Navy military personnel. Representation Bonus. Pandemic. COVID-

19 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O grande destaque e importância, tanto de forma positiva quanto negativa que 

as Forças Armadas ganharam no cenário atual, ocasionaram vários protestos que 

estão dividindo o país, uma vez que as ideologias políticas estão sendo levadas ao 

extremo em muitas situações que estão ocorrendo. 

Aliado a isso a escassez de recursos alocados para o Ministério da Defesa nos 

últimos exercícios financeiros, com um corte de aproximadamente 56%, em relação a 

2018, conforme notícia do dia 07 de maio de 2019 do site correio do povo, os militares 

dessas forças acabaram privados de muitos direitos remuneratórios de que fariam jus, 

os quais deixaram de receber algumas compensações e gratificações de que teriam 

direito, com o respaldo de que os recursos financeiros não seriam suficientes.  

Entretanto as ações, mesmo que subsidiárias continuaram a ser desenvolvidas 

pelas Forças Armadas nos últimos anos, seja agindo na Garantia da Lei e da Ordem 

– GLO, como ocorreu no Espírito Santo no ano de 2018 quando a Polícia Militar entrou 

em greve, seja por meio da intervenção federal ocorrida no Rio de Janeiro no ano de 

2018 e ainda nesse período atual em especial, auxiliando na proteção civil da 

sociedade como um todo, como ocorreu no vale do Javari no Amazonas por exemplo, 

onde os militares apoiaram com assistência à saúde e insumos hospitalares. 

Mais um exemplo das ações citadas acima é a atividade que é realizada nas 

regiões de Corumbá e Ladário por meio dos chamados “Navios da Esperança”, os 

quais além de atendimento médico, odontológico, conseguem proporcionar um pouco 

mais de dignidade para as comunidades mais carentes.  

Isso reflete um dos trabalhos realizados pelas Forças Armadas no atual cenário 

nacional, e demonstra que apesar dos cortes orçamentários, as atividades 

desenvolvidas por essas Forças aumentaram gradativamente em um grau inverso ao 

dos meios e recursos proporcionados para que tais atividades pudessem continuar a 

ser desenvolvidas. 

Aliado a todo esse contexto de falta de recursos orçamentários, estão as 

recentes polarizações da sociedade por todo um contexto político que o país enfrenta 
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de divisão entre a sociedade civil da militar, após a última eleição presidencial, a qual 

elegeu um miliar da reserva para comandar o país. 

Exemplo disso ocorreu quando o presidente, após anunciar que enviaria uma 

proposta de aumento salarial para os militares das Forças Armadas, foi repreendido 

publicamente pelo Presidente da Câmara dos deputados, que mesmo admitindo ter 

ciência de que os militares estavam a quase duas décadas sem aumento, disse que 

estes “queriam entrar no final da festa”, conforme notícia publicada no site O Estadão 

no dia 19 de março de 2019. 

Em complemento ainda, após ser apresentada a proposta do governo de 

reestruturação de carreira das Forças Armadas, o governo foi pressionado pelo 

Congresso Nacional para alterar a Proposta da Lei Orçamentária Anual (PLOA) com 

um corte orçamentário para o Ministério da Defesa de 25%, o qual se tornaria o menor 

orçamento dos últimos 15 anos, conforme notícia do dia 14 de outubro de 2019 do site 

gazeta do povo. 

 Esta situação por si só já gera por parte, tanto da sociedade civil quanto da 

militar, uma “competição” de direitos, onde privilégios de ambas as partes são 

colocados a prova, como por exemplo o direito a greve que o civil possui e o militar 

não, como também a aposentadoria com vencimentos integrais que todo o militar 

possui e o civil apenas para algumas profissões. 

A atual conjuntura do nosso país principalmente no âmbito político, assombrado 

por algumas decisões autoritárias por parte do governo, aliado a uma divisão cada 

vez mais evidente entre a população civil e os militares das forças armadas, faz com 

que o tema seja muito importante para que a sociedade como um todo possa entender 

de que maneira está sendo aplicado os recursos destinados às Forças Armadas. 

As condições insalubres às quais os militares da Marinha do Brasil estão 

expostos nesse período, vão além dos serviços para os quais estes estão preparados 

e acostumados a realizar, pois é um risco que estão sendo submetidos que vai muito 

além de suas capacidades fisiológicas, porém de grande relevância. 

Assim como analogicamente comparando, com a insalubridade que os médicos 

e enfermeiros recebem dadas as características peculiares de suas funções, desde 

que comprovadas regularmente tais insalubridades, estas são as mesmas aos quais 

alguns integrantes da Marinha estão expostos. 
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Dessa maneira este trabalho visa esclarecer de que maneira as ações de 

enfrentamento à pandemia do COVID-19 (Coronavírus) podem justificar, o pagamento 

da Gratificação de Representação (Grat Rep) aos militares da Marinha do Brasil, dos 

quais muitos estão atuando na linha de frente dessa Pandemia 

Aliado a isso, subsidiariamente este estudo tem o intuito de demonstrar a 

importância da percepção da parcela de Gratificação de Representação para os 

militares da Marinha do Brasil, nesse período de combate à pandemia do coronavírus, 

cumprindo a atribuição subsidiária das Forças Armadas que é a defesa civil, o que 

está comprovado neste período que é um caso de calamidade pública que o país 

enfrenta. 

A metodologia da pesquisa possui uma abordagem teórica, que busca por meio 

de pesquisa bibliográfica e documental, analisar de que maneira a parcela de 

gratificação de representação componente da remuneração dos militares das Forças 

Armadas, poderá ser enquadrada como devida aos membros da Marinha do Brasil 

nesse período de pandemia. 

A pesquisa documental será utilizada para dar respaldo e fundamentação do 

tema abordado, de modo a retratar fielmente o trabalho da Marinha do Brasil nesse 

período de pandemia da COVID-19, bem como as insalubridades a que alguns 

militares estão sendo submetidos e comparar com as que comumente enfrentam em 

suas missões de campanha, de forma que demonstre a relevância do tema e 

caracterize sua aplicação no cotidiano dos militares da Marinha do Brasil. 

Será utilizado também o método de pesquisa exploratória, utilizando-se de 

documentos científicos publicados por profundos conhecedores da área em evidência, 

assim como estudiosos sobre o tema, de maneira a exemplificar na prática de que 

maneira pode ser enquadrada tal Gratificação em decorrência da situação vivida no 

momento. 

Esta será uma forma de buscar dados novos para acrescentar e elucidar 

conceitos presentes no trabalho, bem como aliar a prática à teoria, para proporcionar 

dinamismo e compreensão mais fácil, de um tema tão pouco difundido. 

Aliado com essas ferramentas será trazido entendimentos doutrinários sobre o 

tema, de maneira que possa restar comprovada por meio de analogia e entendimentos 
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doutrinários o seu respaldo jurídico para o pagamento desta parcela remuneratória 

para os Militares da Marinha do Brasil nesse período de Pandemia. 

O presente trabalho visa fazer uma análise jurídica acerca da possibilidade de 

concessão da Parcela Remuneratória Gratificação de Representação (Grat Rep) aos 

militares empregados nas missões de enfrentamento a pandemia do COVID-19 

(Coronavírus), à luz do ordenamento jurídico vigente, e evidenciar o respaldo jurídico 

do seu devido direito para os militares da Marinha do Brasil. 

Será apresentado e explicado ainda sobre a distinção entre a as Gratificações 

propter laborem e as propter personam, pois apesar de ambas serem gratificações, 

possuem uma natureza de pagamento diferente, onde ambas não podem ser 

aplicadas correlatamente ao caso em estudo. 

O objetivo geral deste trabalho será demonstrar qual é o amparo jurídico para 

que a gratificação de representação possa ser paga aos militares da Marinha do Brasil 

em razão das ações de enfrentamento à pandemia COVID-19. 

Para alcançar este objetivo geral será demonstrado o real papel exercido pelos 

militares da Marinha do Brasil nesse período de Pandemia, será exemplificada as 

contribuições que a Marinha do Brasil proporcionou para o país nesse período de 

combate ao COVID-19, bem como conceituar e diferenciar Gratificação propter 

laborem e Gratificação propter personam evidenciando sua utilização específica em 

cada caso, mostrando onde cada uma é utilizada e de que maneira. 

Será descrito ainda a importância do pagamento da parcela citada para os 

militares da Marinha do Brasil, nesse período de Pandemia, de modo a compensar 

ainda que minimamente os danos que os mesmos vem sofrendo durante o 

enfrentamento na linha de frente da COVID-19 e evidenciar de que maneira esta 

parcela remuneratória poderá ser paga aos militares da Marinha do Brasil nesse 

período de Pandemia. 

Ainda neste trabalho pretende-se responder ao seguinte problema: 

Qual é o amparo jurídico, para que a Gratificação de Representação possa ser 

paga aos militares da Marinha do Brasil em virtude das ações de enfrentamento a 

pandemia COVID-19 (Coronavírus)? 
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Fruto das determinações oriundas da Ordem de Operação COVID-19 

(EMCFA), reiteradas pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que 

reconheceu, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do 

Presidente da República, novas atribuições surgiram para os militares.  

Desta forma surgiu o empasse, pois essas atividades que passaram a ser 

realizadas pelos militares da Marinha do Brasil (MB), como parte das medidas de 

enfrentamento aos efeitos da COVID-19, já seriam consideradas atividades de defesa 

civil, mas até aquele momento não tinha ocorrido nada semelhante para que esses 

militares pudessem fazer jus a parcela de gratificação já citada, o que fez com que os 

Ordenadores de Despesas ficassem em dúvida sobre a legalidade do pagamento. 

O primeiro capítulo deste trabalho irá tratar sobre o regime jurídico da 

gratificação de representação, elencando quais são as normas legais que tratam de 

tal gratificação, tanto no plano legal quanto no infra legal, abrangendo desde as 

atribuições constitucionais das Forças Armadas, a composição da remuneração dos 

militares, e sobre a Política Nacional de Defesa Civil, a qual positiva que é dever da 

União, dos Estados e dos Municípios, estabelecer medidas que visem a redução dos 

riscos de desastres bem como das medidas necessárias a sua precaução. 

Irá ser abordado ainda neste capítulo, até mesmo as normas internas da 

Marinha que esclarecem e enquadram a tal gratificação como uma parcela 

remuneratória eventual, ditando os trâmites administrativos para que a mesma possa 

ser paga, bem como em que situações elas devem ser recebidas. 

No segundo capítulo será apresentado sobre as ações de enfrentamento à 

pandemia da COVID-19, as atividades desenvolvidas pela Marinha do Brasil para 

auxiliar no combate a esse mal que já está sendo encarado como uma verdadeira 

“guerra”, haja vista que ainda que sem armas e munições, os esforços estão sendo 

empenhados dia após dia nesse combate incessante, ditando novas regras de 

conduta e convívio tento em vista ser algo inédito para a humanidade. 

Ainda neste capítulo será enfatizado que essa pandemia já está sendo 

encarada como uma ameaça à segurança nacional e por esse motivo mais uma vez 

as Forças Armadas estão na linha de frente para exercer seu papel subsidiário de 

acordo com o ordenamento vigente. 
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Já no terceiro capítulo irá ser tratado especificamente da parcela de 

Gratificação de Representação na estrutura de composição da remuneração dos 

militares, como sendo uma circunstância pecuniária eventual, atribuída aos militares 

que estiverem exercendo suas funções em condições irregulares de segurança e 

salubridade, bem como será abordado sobre a diferença entre gratificação e adicional, 

o que é de suma importância para que se possa entender tal tema. 

Será abordado ainda sobre a distinção de gratificação propter laborem e propter 

personam, pois apesar de serem ambas legalmente devidas, possuem institutos 

diferentes de justificativa para pagamento, onde uma será devida em caráter de 

serviço, situação e a outra em caráter pessoal do agente. 

Por último serão feitas as considerações finais sobre o tema proposto, já que 

se a gratificação de representação está positivada em lei mesmo não mencionando 

nada a respeito de estado de calamidade pública, mas que por analogia de outras 

situações, aquela poderia ser paga aos militares da Marinha do Brasil nesse período 

de pandemia para compensar possíveis exposições e danos que possam ocorrer. 

As ações de enfrentamento à pandemia, por se enquadrarem como atividades 

de emprego operacional, legitimam a percepção da gratificação de representação 

pelos militares da Marinha do Brasil. 

Em sendo atividades de defesa civil, em virtude de já estar declarado esse 

período como estado de calamidade pública, a gratificação de representação já pode 

ser considerada como pertencentes à concepção de emprego operacional, o qual é 

positivado no art. 2º, III, do Decreto nº 8.733, de 2 de maio de 2016, o qual é fato 

gerador do pagamento de Gratificação de Representação para os militares da Marinha 

do Brasil, que se encontrarem nessa situação. 

Por se tratar de uma situação de calamidade pública já declarada pelos meios 

legais, na qual estão sendo empregados todos os esforços possíveis para 

enfrentamento da mesma, os militares da Marinha do Brasil que estão sendo expostos 

aos riscos do momento, assim como os profissionais da saúde, poderiam fazer jus a 

uma compensação pelos serviços insalubres que estão sendo prestados. 

Portanto dessa maneira, a luz do ordenamento vigente e com base nas 

referências e requisitos que serão apontadas nos capítulos seguintes, a gratificação 

de representação é devida aos militares da Marinha nesse período de pandemia, 

desde que estejam atuando na linha de frente em condições insalubres. 
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O respaldo jurídico para tal pagamento parte de um fato novo incidental, como 

por vezes acontece em nosso ordenamento, baseado em entendimentos doutrinários 

sobre o tema, como os argumentos utilizados pelo professor Hely Lopes em sua obra 

sobre direito administrativo, os quais analogamente comparados neste trabalho, serão 

devidamente demonstrados em que ocasiões se justifica tal pagamento de parcela 

mesmo que não devidamente descrita nas leis.   

O presente trabalho se justifica pela importância de quebrar paradigmas e 

esclarecer, que devido a ocorrência dessa pandemia, novas atribuições atípicas foram 

incorporadas às funções dos militares da Marinha, e que em tese poderiam legitimar 

o pagamento da gratificação de representação durante esse período. 

 Nessa época de pandemia que estamos vivenciando, a singularidade do tema 

abordado, trouxe inúmeras dúvidas sobre o mesmo, já que até o presente ano esta 

parcela era paga apenas em situações de campanha e missões de caráter operativo, 

de forma a reparar possíveis danos que pudessem a ocorrer, daí a importância social 

de se tratar sobre o assunto, já que trata-se de gastos públicos e precisam ser sempre 

transparentes. 

Irá ser enfatizado explicitamente em que ocasiões os militares da Marinha do 

Brasil poderiam receber essa Gratificação, elencando os requisitos para os mesmos 

façam jus a esta parcela remuneratória, excluindo os demais, bem como em quais 

documentos estes requisitos devem estar positivados dentro da Instituição, visando o 

princípio da transparência dos gastos públicos, que é um dos pilares do poder público 

perante a sociedade. 

Por fim será frisado de maneira singela a importância das Forças Armadas para 

a sociedade, principalmente da Marinha do Brasil, onde novamente será caracterizado 

que tão respeitada Instituição está atuando novamente para o país superar mais essa 

batalha como tantas outras que já enfrentou. 
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2 DO REGIME JURÍDICO DA GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO  

De início importa explicitar e conhecer o regime jurídico aplicável, para que 

possamos conhecer o problema e identificar suas causas. Primeiramente é de grande 

valia que se expresse as atribuições das Forças armadas, conforme positivado na no 

art. 1º da Lei Complementar nº 97 de 9 de junho de 1999: 

 

Art. 1º As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da Pátria, à 

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

lei e da ordem. 

Parágrafo único. Sem comprometimento de sua destinação constitucional, 

cabe também às Forças Armadas o cumprimento das atribuições subsidiárias 

explicitadas nesta Lei Complementar. (Brasil,1999) 

 

A composição da remuneração dos Militares integrantes das Forças Armadas 

no Brasil, da qual fazem parte a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, está devidamente 

regulamentada pela no art. 1º da Medida Provisória nº 2.215-10 de 31 de agosto de 

2001 conforme a seguir: 

 

Art. 1º A remuneração dos militares integrantes das Forças Armadas - 

Marinha, Exército e Aeronáutica, no País, em tempo de paz, compõe-se de: 

I-soldo; 

II-adicionais: 

a) militar; 

b) de habilitação; 

c) de tempo de serviço, observado o disposto no art. 30 desta Medida 

Provisória; 

d) de compensação orgânica; e 

e) de permanência; 

III - gratificações: 

a) de localidade especial; e 

b) de representação. (Brasi, 2001) 

 

Em sede infraconstitucional, a previsão legal segue disciplinada na lei nº 

13.954/2019, a qual dentre outras funções, alterou a lei nº 6.880/80 (Estatuto dos 

Militares), para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o sistema de Proteção 
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Social dos Militares e revogou dispositivos e anexos da Medida Provisória n° 2.215-

10/2001 (Lei de Remuneração dos Militares), conforme segue: 

 

Art. 10. A gratificação de representação é parcela remuneratória devida: 

I - aos oficiais-generais; e 

II - em caráter eventual, conforme regulamentação, aos militares: 

a) em cargo de comando, direção ou chefia de organização militar, conforme 

regulamento de cada Força Armada; 

b) pela participação em viagem de representação ou de instrução; 

c) em emprego operacional; ou 

d) por estar às ordens de autoridade estrangeira no País. 

§ 1º Os percentuais da gratificação de representação são aqueles definidos 

no Anexo IV a esta Lei. 

§ 2º A gratificação de representação não comporá a pensão militar. 

(Brasil,2001) 

 

 No plano infra legal, a regulamentação desta parcela remuneratória foi 

positivada com a edição em 2016 de decreto específico. Se trata do decreto nº 

8.733/2016, o qual revogou os dispositivos acerca da mesma previstos no decreto nº 

4.307/2002, que regulamenta a Medida Provisória nº 2.215-10/2001: 

 

Art. 1º A gratificação de representação é devida aos militares do serviço ativo 

das Forças Armadas, nas seguintes hipóteses: (…) 

II – por dia, em situações eventuais: (…) 

d) pela participação em emprego operacional. 

§ 1° Para efeito do cálculo do número de dias a que faz jus o militar à 

gratificação de representação nas hipóteses do inciso II do caput, será 

computado como um dia o período igual ou superior a oito horas e inferior a 

vinte e quatro horas. (…) 

Art. 2º Para efeito de pagamento de gratificação de representação, considera-

se: (…) 

III – emprego operacional – atividade realizada por militar da ativa, 

mediante designação específica como integrante de contingente ou 

tripulante de embarcação ou aeronave, incluída a atividade de apoio 

logístico, diretamente relacionado a: 

a) operação real ou adestramento, estabelecido para fins administrativos, 

operacionais ou logísticos; (…) 
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d) ações relacionadas às atribuições subsidiárias das forças armadas 

especificadas nos art. 16, art. 16-A, art. 17, caput inciso V, art. 17_A, 

caput, no inciso III e art. 18, caput, inciso VI, da lei Complementar nº97 

de 1999; (…) 

Art. 3° A gratificação de representação devida em razão de uma das 

hipóteses previstas no inciso II do caput do art. 1º será paga somente após 

autorização, em ato do Ministro de Estado da Defesa, no âmbito do Ministério 

da Defesa, ou dos Comandantes, no âmbito dos respectivos Comandos de 

Força. 

Parágrafo único: O ministro de Estado de Defesa e os Comandantes de Força 

poderão delegar a competência de que trata o caput. 

Art. 4º A gratificação de representação não será incorporada à remuneração 

do militar.  

Art. 5º Na hipótese do inciso II do caput do art. 1º, a gratificação de 

representação: 

I - não será considerada para efeitos de cálculo de férias, adicional de férias, 

adicional-natalino ou outras parcelas remuneratórias; e 

II - não será paga cumulativamente com diárias. 

Parágrafo único. Na hipótese de ocorrência da cumulatividade de que trata o 

inciso II do caput, será excluído o pagamento da gratificação de 

representação e mantido o das diárias. (Brasil,2001) 

 

 Das situações acima destacadas, pode-se extrair que a gratificação de 

representação está tipificada como sendo uma parcela remuneratória que compõe a 

remuneração dos militares, a qual é devida seja enquadrada em uma das situações 

elencadas no referido dispositivo, desde que devidamente justificada. 

 Nota-se porém que até então, não há nenhum item que enquadre o direito a 

parcela já citada, para os casos em que os militares forem componentes de missões 

de contenção ou apoio, às atividades de defesa civil ou de calamidade pública, que é 

o período que o país está enfrentando nos dias atuais. 

Regulamentando as disposições constitucionais, a Lei Complementar nº 

97/1999, ao dispor sobre as normas gerais para a composição, o preparo e o emprego 

das Forças Armadas e fixar as suas atribuições subsidiárias, em seu art. 16 define 

que “cabe as Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar com o 

desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo Presidente da 

República.”  
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Ademais, para os efeitos deste artigo, em seu parágrafo único completa que 

“integra as referidas ações de caráter geral a participação em campanhas 

institucionais de utilidade pública ou de interesse social.” Ou seja além do papel 

principal exercido pelas Forças Armadas, qual seja de a defesa da pátria e a garantia 

dos poderes constitucionais, ainda exercem como atribuições subsidiárias, ou 

secundárias, tarefas de cunho social como expressa o art. 16 da referida Lei 

Complementar: 

 

Art. 16. Cabe às Forças Armadas, como atribuição subsidiária geral, cooperar 

com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, na forma determinada pelo 

Presidente da República. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, integra as referidas ações de 

caráter geral a participação em campanhas institucionais de utilidade pública 

ou de interesse social. (Brasil, 1999)  

 

Diante da centralidade do conceito, imprescindível se faz conhecer os ditames 

da política Nacional de Defesa Civil, positivada pela Lei nº 12.608/2012. Visando 

instituir a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC, dispor sobre o 

Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC e o Conselho Nacional de 

Proteção e Defesa Civil – CONPDEC, bem como autorizar a criação de sistema de 

Informações e monitoramento de desastres, fixou em seus art. 2° e 5º, 

respectivamente, que: 

 

Art. 2º É dever de União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. 

§ 1º As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração 

de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. 

(…) 

Art. 5º São objetivos da PNPDEC: 

I – reduzir os riscos de desastres; 

II – prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres; 

III – recuperar as áreas afetadas por desastres; (…) 

V – promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil; (…) 

VIII – monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, 

biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de 

desastres; (...)  
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XIV – orientar as comunidades e adotar comportamentos adequados de 

prevenção e de resposta em situação de desastre e promover a autoproteção; 

(…) 

Art. 6º Compete à União: (…) 

IV – apoiar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mapeamento 

das áreas de risco, nos estudos de identificação de ameaças, 

suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastre e nas demais ações de 

prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação; 

 

Porém, optou o legislador por deixar a cargo do Poder Executivo Federal 

estabelecer as definições técnicas. Neste passo, sob o comando da lei, buscou o 

chefe do Executivo delimitar o conceito de desastre, dentre outros conceitos 

importantes para a presente análise.  

Nessas circunstância o Decreto n º 7.257/2010 prevê: 

 

Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se: 

I – defesa civil: conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e 

recuperativas destinadas a evitar desastres e minimizar seus impactos para 

a população e restabelecer a normalidade social; 

II – desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo 

homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, 

materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais; (…) 

IV – estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por 

desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento 

substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido; 

V – ações de socorro: ações imediatas de resposta aos desastres com o 

objetivo de socorrer a população atingida, incluindo a busca e salvamento, os 

primeiros socorros, o atendimento pré hospitalar e o atendimento médico e 

cirúrgico de urgência, entre outras estabelecidas pelo Ministério da 

Integração Nacional; 

VI – ações de assistência às vítimas: ações imediatas destinadas a garantir 

as condições de incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o 

fornecimento de água potável, a provisão e meios de preparação de 

alimentos, o suprimento de material de abriga mento, de vestuário, de limpeza 

e de higiene pessoal, a instalação d lavanderias, banheiros, o apoio logístico 

às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a atenção 

integral à saúde, ao manejo de mortos, entre outras estabelecidas pelo 

Ministério da Integração nacional; (Brasil,2012) 
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Por fim, no âmbito interno, o tema é regulamentado pela Portaria nº 218, de 13 

de julho de 2016, da Marinha do Brasil, reeditando algumas disposições do Decreto 

nº 8.733/2016, que diz: 

 

Art. 7º A Gratificação de Representação pela participação em emprego 

operacional é devida a todos os militares da ativa da MB que, em 

cumprimento à determinação constante de documento específico, 

integrando contingente, tripulações de navios, de embarcações e de 

aeronaves, ou de unidade de tropa, realizem atividades, incluídas as de 

apoio logístico, diretamente relacionadas às hipóteses previstas nos 

alíneas do inciso III do art. 2º do Decreto nº 8.733, de 2 de maio de 2016. 

§ 1º As missões a que se refere o caput deste artigo somente ensejarão 

pagamento da Gratificação de Representação em emprego operacional 

quando autorizadas pelo Comando de Operações Navais, Diretor-Geral de 

Navegação, Comando em Chefe da Esquadra, Comando da Força de 

Fuzileiros da Esquadra, Comandos dos Distritos Navais ou Comando do 

Pessoal de Fuzileiros Navais. 

(…) 

Art. 9º Para o enquadramento da Gratificação de Representação: 

I – Os militares deverão integrar a parte de saída, no caso de navios e 

de embarcações, ou constar de relação de pessoal anexa ao documento 

operativo, no caso de aeronaves e tropa, excluindo-se todos os que 

participam dos deslocamentos sem função precisamente caracterizada 

a do ou na tropa; (…) (PORTARIA 218/2016-MB). 

 

 Neste contexto faz-se mister enfatizar que tal pagamento está devidamente 

amparado tanto no plano legal como no infra legal, para casos previstos nas situações 

já citadas, e da forma em que forem acontecendo, o que demonstra sua legalidade 

desde que devidamente embasado o seu pagamento aos que devidamente 

comprovado façam jus a recebê-la, uma vez que para que a mesma possa ser paga, 

existe uns parâmetros a serem seguidos. 

Tal amparo para o pagamento da referida parcela é de suma importância para 

que as Organizações Militares possam ter segurança e respaldo jurídico, visando 

atender o que rege a lei nº 12.527/2011, a Lei da Transparência Pública, que vincula 

todos os órgãos do ente federativo, conforme a seguir: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso 
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a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º , no inciso II do § 3º do art. 

37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal. 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei: 

I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes 

Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do 

Ministério Público; 

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 

sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 

(Brasil,2011) 

 

 Entretanto não se encontra nas normas citadas a justificativa para pagamento 

da parcela remuneratória aos militares que estão participando das ações de 

enfrentamento da Covid-19, já que esta situação é nova e singular no país. 

Justamente por esse motivo poderia causar uma certa insegurança por partes 

dos Agentes públicos responsáveis que autorização do pagamento da já citada 

Gratificação em realizar tal enquadramento, pois na Administração Pública só pode 

ser efetuado qualquer ato se o mesmo estiver positivado. 

Dessa forma cabe salientar que o rol elencado nas leis e regulamentos já 

citados, ainda que não expressamente exposto assim, é um rol meramente 

exemplificativo, dada a gama de situações que a carreira militar já apresentou e ainda 

poderá apresentar. 

Dessa forma o legislador optou por não engessar tais possibilidades de 

pagamento da respectiva Gratificação, sendo que não era possível na época, tão 

pouco hoje, definir exatamente quais serão as situações que tais militares irão 

enfrentar, apenas respaldando como exemplos algumas situação mais corriqueiras e 

deixando assim a interpretação para a possibilidade de tais pagamentos a cargo dos 

Titulares de Organizações Militares. 

Tais parâmetros para que essas Gratificações possam ser devidamente pagas 

serão explicitados mais adiante, de forma que possa dar uma segurança jurídica para 

que os Ordenadores de Despesas, que são os responsáveis pelo autorização dos 

pagamentos, possam justificar os mesmos, visando os princípios do poder público 

bem como a lei da Transparência Pública, a qual pode ser entendida como uma 

satisfação da Administração para com a população, que é a maior interessada nos 

gastos daquela. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216§2
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Evidentemente em se tratando de instituições permanentes e regulares, de 

renomado respeito perante a sociedade, o mínimo que pode se esperar é de que haja 

total empenho dos gastos públicos alocados para essas instituições, sempre visando 

o bem comum do maior detentor dos poderes: o povo brasileiro. 
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3 AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO VÍRUS COVID-19 

(CORONAVÍRUS) 

 

Entendido o sistema jurídico no qual está inserida a Gratificação de 

Representação, bem como definidos os conceitos afetos à Defesa Civil e o emprego 

subsidiário das Forças Armadas em eventos desta natureza, passemos a abordar de 

que maneira as ações de enfrentamento a COVID-19 poderia ser enquadrada como 

uma possibilidade de pagamento de tal parcela. 

Haja vista que assuntos de relevantes anseios sociais, como a proteção do 

país, defesa civil, estado de calamidade, independentes das circunstâncias que 

precisem ser enfrentadas, são tarefas subsidiárias das Forças Armadas, devidamente 

amparadas no ordenamento jurídico vigente, essas ações nada mais são do que uma 

atribuição secundária, porém de grande relevância para a sociedade, tendo em vista 

que tal situação não deixa de ser uma “guerra” mesmo que sem armas, já que estão 

sendo empregados contingentes similares da mesma nesse período. 

Dessa forma ainda que no começo pudesse ser considerada apenas mais uma 

epidemia qualquer, o passar dos dias demonstrou que esta Pandemia não era tão 

normal assim, e que ensejaria maiores dispêndios de recursos não apenas financeiros 

mas principalmente humanos. 

Apenas os profissionais da saúde atuando não dariam conta do controle da 

mesma, tendo em vista que não se trata apenas de tratamentos médicos, mas de 

medidas sanitárias a serem empreendidas, divulgadas e por vezes até impostas, já 

que nem todos tem a consciência que o momento exige. 

Com isso foi sendo cada vez mais necessário o emprego das Forças Armadas 

para a disseminação/imposição de tais medidas, tendo em vista que algumas ações 

principalmente iniciais, foram muitos contestadas por parte de alguns segmentos da 

sociedade, e foi necessário por meio de ações positivas a imposição de algumas 

medidas, como toques de recolher, fechamentos de fronteiras, ações estas que não 

seriam possível sem o auxílio das Forças Armadas. 

Em se tratando especificamente da Marinha do Brasil, no meio terrestre, 

barreiras sanitárias foram implantadas nas entradas de algumas cidades estratégicas, 

controle de pessoal e material, além de ações de conscientização para a sociedade 

como um todo.  
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Por meio aquático foram levadas às populações mais distantes, ribeirinhos, e 

aldeias, remédios, alimentos, além de procedimentos sanitários novos para o atual 

contexto que estamos vivenciando, onde a prevenção por enquanto é a nossa única 

arma contra essa Pandemia. 

Com essas ações empreendidas pela Marinha do Brasil, vieram as 

consequências de todos essas assistências prestadas, vários militares voltavam de 

suas missões infectados, com sintomas, e isso acabava sendo mais um ponto de 

disseminação do coronavírus, e aqueles que prestavam auxílio se viram precisando 

ser auxiliados. 

Nesse novo cenário, foi observado que os militares da Marinha do Brasil 

estavam novamente representando seu país em situações de insalubridade evidente 

e constante, assim como os profissionais da saúde faziam e continuam fazendo, haja 

vista que também estavam cumprindo um dever em prol de um bem muito maior. 

Passemos agora à análise das circunstâncias concretas de aplicação do 

referido regime, em especial no âmbito da Operação desencadeada para que 

pudéssemos enfrentar este mal que está assolando a humanidade como um todo, de 

tal maneira que já está sendo encarado como um “guerra” contra este vírus. 

O denominado COVID-19 (Coronavírus), o qual teve seu primeiro alerta feito a 

Organização Mundial da Saúde – OMS em 31 de dezembro de 2019, desde então 

vem definindo e inovando com ações de enfrentamento ao mesmo, tendo em vista 

que se trata de uma situação nova, e singular, jamais enfrentada por todos.  

Dessa maneira por ser um fato novo, assim como aconteceram em outras 

ocasiões, faz-se necessário evidenciar os aspectos legais que enquadram tal 

percepção da parcela remuneratória de Gratificação de Representação aos militares 

da Marinha do Brasil, de modo que atenda além do valor social que tais militares 

importam, mas também não restar dúvidas do seu real emprego, principalmente dos 

recursos financeiros destinados ao Ministério da Defesa, haja vista que são recursos 

públicos e como tal devem ser devidamente empregados e comprovados 

principalmente perante a sociedade. 

Cada homem e cada mulher a serviço das Forças Armadas – FFAA está 24 

horas à disposição da sociedade e do Estado brasileiro, são militares 24 horas por 

dia, integralmente, cumprindo deveres e obrigações estabelecidas em leis, para servir 

e defender à pátria, colocando à disposição da mesma, até mesmo o que é 

considerado o maior bem de todos os bens, que é a vida. 
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Sendo assim na “guerra” mundial contra o COVID-19, não poderia esperar 

atitude diferente por parte dos militares das Forças Armadas, pois não importando a 

hora nem o local, tampouco a duração da missão, como é previsto no decreto nº 

95.480 de 13 de dezembro de 1987, o qual dá Nova Redação para a Ordenança Geral 

para o Serviço da Armada (OGSA), a ordem é “cumprir, com empenho, lealdade, 

presteza e dedicação, as ordens que lhe forem dadas”, para que sejam tropa pronta 

para enfrentar qualquer missão dentro das suas atribuições constitucionais e 

subsidiárias.  

Diante das proporções, em escala global, seu enfrentamento adota medidas de 

planejamento e ações militares e civis comparáveis a esforços de guerra, e alguns 

deles novos e ímpares, pois nunca haviam sendo empregados anteriormente, gerando 

um precedente dentro das instituições. 

 No que é pertinente à Política Nacional de Defesa, esta condiciona o 

mais alto nível do planejamento de ações destinadas à defesa nacional coordenada 

pelo Ministério da Defesa e seguindo a hierarquia descrita no art. 2º da Lei 

Complementar nº 97 de 9 de junho de 1999, conforme a seguir: 

 

Art. 2º O Presidente da República, na condição de Comandante Supremo das 

Forças Armadas, é assessorado: 

I - no que concerne ao emprego de meios militares, pelo Conselho Militar de 

Defesa; e 

II - no que concerne aos demais assuntos pertinentes à área militar, pelo 

Ministro de Estado da Defesa. (Brasil,1999) 

 

Preservar a segurança nacional requer medidas de largo espectro, estas 

envolvem, além da defesa externa, a defesa civil, a segurança pública e as políticas 

econômicas, sociais e de saúde, todos exemplos dos quais implicam envolvimento 

subsidiário das Forças Armadas, as quais continuam a cumprir seus mandamentos 

constitucionais. 

Foi necessário empregar meios e aparatos similares aos de guerra mesmo para 

que tais ações pudessem ser devidamente empreendidas, de forma que mobilizasse 

tanto o meio militar como o civil, em conjunto para que se pudesse restabelecer a 

ordem pública que por determinado período de tempo ficou abalada, notadamente por 

estar sendo vivenciado uma crise sanitária sem precedentes. 
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Nesse momento tão sensível que vive a humanidade como um todo, vários 

países estão se unindo para que possam chegar a um denominador comum com 

relação aos procedimentos que devem ser adotados para enfrentamento dessa 

pandemia, a qual poderá ser um divisor de águas para todas as nações, incluindo o 

Brasil, em consequência dos estragos que vem causando 

Especialmente no contexto brasileiro, apesar de inúmeras controvérsias, as 

Forças Armadas ainda são consideradas uma das instituições mais confiáveis do país, 

conforme a pesquisa do IBOPE divulgada pelo site o cafezinho no dia 7 de agosto de 

2019, em que dentre 20 instituições, as Forças Armadas aparecem em 4º lugar. 

Isso demonstra quanto o povo brasileiro ainda confia e espera dos militares das 

Forças Armadas, para que sirvam como um porto seguro para muitos que já se 

encontram sem esperança, e especificamente com relação aos militares da Marinha 

do Brasil, demonstram que estão a cumprir seu juramento à Pátria que todos fizeram 

antes de compor as fileiras da mesma, o qual é regulamentado pelo art. 171 do 

Decreto nº 88.513/1983. 

Devido à estrutura orgânica das Forças Armadas, o engajamento de todas as 

Unidades de Saúde e sua estrutura administrativa o apoio logístico, homens e 

mulheres estão em disponibilidade permanente para o emprego episódico em ações 

de Garantia da Lei e da Ordem – GLO, como tropa pronta para o cumprimento desta 

missão, conforme consta no art. 142 da CF que segue: 

 

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 

organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 

suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 

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

lei e da ordem. (Brasil, 1988) 

 

Ademais, neste cenário de crise global, a atuação de Inteligência de Defesa, 

busca informações precisas para o emprego adequado dos meios militares e 

formulação de diagnóstico conjuntural na identificação de ameaças, vindas de todos 

os tipos e lugares, protegendo principalmente nossas fronteiras nesse momento de 

grande fragilidade que se encontra o país, em que todos os esforços estão voltados 

para o enfrentamento dessa crise sanitária que se instaurou. 
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Isso foi devidamente comprovado com o fechamento de imediato de nossas 

fronteiras terrestres e marítimas, dada a grande ocorrência de casos que estavam 

sendo identificados nas cidades fronteiriças, mas que só foi possível graças à atuação 

conjunta das Forças Armadas lotadas naqueles locais, os quais para conseguir tais 

informações tiveram que se expor ás diversas intempéries do momento.  

Vieram à tona algumas rivalidades existentes entre o meio civil e os militares, 

as quais veem se propagando de ambas as partes pelo fato das reformas, 

principalmente a previdenciária, estarem sendo encaradas como benéfica demais 

para os militares, ainda que estes já haviam perdido alguns direitos que até então 

possuíam, como ocorreu no final do governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Naquela ocasião como uma de suas últimas ações, editou a medida provisória 

nº 2.131/2000 de reestruturação da remuneração dos militares, que retirou alguns 

benefícios dos quais os militares faziam jus, como por exemplo a promoção a um 

posto acima quando da transferência para a reserva.  

Mesmo que com todas essas animosidades foram demonstrados aqui todos os 

esforços bem como evidenciados por meio das atividades já citadas sobre a atuação 

dos militares, e que é de suma importância que estes tenham alguma forma de 

compensação pelas diversas atividades que veem desempenhando. 

É uma forma de reparar, ainda que minimamente o risco a que estão 

submetidos e os danos que possam vir a ocorrer e ter seu direito remuneratório 

reconhecido por analogia ao que já se emprega nos dias atuais com os profissionais 

da saúde, já que ambas as categorias estão unidas nesse período, sem margens para 

interpretações diversas. 

Particularidades à parte, grande parte dos integrantes de ambas as categorias 

estão expostas, no cumprimento de seus deveres, aos riscos que essa Pandemia 

trouxe para todos, sem mesurar grau de importância ou de relevância, ambas as 

categorias estão lidando diariamente contra esse mal. 

Não seria coerente reparar danos ou possíveis danos, os riscos de uma 

categoria e não de outra, já que ambas estão trabalhando em conjunto para enfrentar 

todas os percalços que já se encontram evidentes nos dias atuais. 

Cabe ressaltar porém que, em se tratando dos militares da Marinha do Brasil, 

devem cumprir devidamente os requisitos que serão tratados no capítulo seguinte, 

onde o simples fato de ser um militar da Marinha do Brasil nesse período, não enseja 

o pagamento de tal Gratificação. 
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4 DA CONCESSÃO DA PARCELA REMUNERATÓRIA “GRATIFICAÇÃO DE 

REPRESENTAÇÃO” 

 

Das conclusões do item anterior, verifica-se a hipótese de incidência da parcela 

remuneratória de Gratificação de Representação, observando que trata-se de uma 

vantagem pecuniária eventual, que compõe a remuneração dos militares, designada 

parcamente ao agente que esteja atuando em situações comuns da função em 

condições anormais, segurança, salubridade ou onerosidade. 

Dessa forma compensando, ainda que de maneira pequena se comparada com 

a tamanha perda ocasionada por tais situações, mas ainda assim como uma forma de 

reconhecer os serviços que estão sendo prestados em prol de um bem maior. 

Pode ser concedida, também como ajuda aos agentes que reúnam as 

condições pessoais que a lei especifica, de maneira que devidamente especificadas 

em lei, tanto da sua concessão quanto do seu encerramento. 

 Assim segundo MEIRELLES (1998, p. 397) as gratificações: 

 

De serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração, são 

vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do 

servidor, mas sempre vantagens transitórias, eventuais, ou seja, não se 

incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à 

continuidade de sua percepção, pois são parcelas contingentes, esporádicas 

que jamais se incorporarão aos proventos dos militares, tendo em vista serem 

pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas.  

 

Devidamente tratado nesta lição do referido mestre, essa parcela não pode ser 

concedida por mera liberalidade do Ordenador de Despesas, no caso das Forças 

Armadas, especificamente da Marinha do Brasil, ela deve ser devidamente justificada 

bem como comprovada. 

É necessário distinguir-se gratificação de adicional. Apesar de ambas 

comporem a remuneração dos militares conforme já demonstrado e são vantagens 

pecuniárias concedidas pelo poder público, mas circunstâncias distintas, com 

finalidades diversas e concedidas por motivos diferentes, devidas em determinadas 

situações que não podem ser confundidas. 
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O adicional é uma vantagem concedida ao agente em decorrência do tempo de 

exercício ou em prol da natureza singular da função, a qual exija conhecimento técnico 

ou uma natureza própria de trabalho. O adicional faz referência com o tempo, com a 

função ou com ambos.  

Por ter natureza permanente, o adicional, em geral, se incorpora aos 

vencimentos, sendo de caráter perpétuo, ou seja, depois de determinado período, este 

acaba por integrar aos vencimentos dos beneficiados, conforme a própria lei já deixa 

positivado, é um direito que o beneficiário adquire após ter cumprido alguns requisitos 

de carreira, torna-se um direito adquirido. 

O adicional de insalubridade porém é devido enquanto houver riscos de vida 

ao agente em atividade, pois é “retribuição paga em decorrência das condições 

anormais em que o serviço é prestado”. (DI PIETRO, 2012). 

Pela definição legal, o conceito de insalubridade está disposto no art. 189 da 

lei nª 6.514, de 22 de dezembro de 1977, a qual alterou o capítulo V do titulo II da 

Consolidação das Leis do Trabalho, relativo a segurança e medicina do trabalho e dá 

outras providências, conforme a seguir: 

 

Art. 189 – Serão consideradas atividades ou operações insalubres 

aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham 

os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância 

fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de 

exposição aos seus efeitos. (Brasil, 1977) 

 

Por outro lado, inversamente distinto é a gratificação, a qual é uma vantagem 

pecuniária transitória, atribuída eventualmente ao agente que está prestando serviços 

comuns da função, sob condições fora do normal de segurança, insalubres ou com 

dispêndios, ou ainda atribuída como auxílio aos servidores que preencham os 

requisitos pessoais elencados na lei. 

Ou seja, não cabe interpretação para que a mesma possa ser incorporada de 

maneira permanente aos vencimentos dos beneficiados, já que a própria lei especifica 

como transitória, precária, por um período de tempo, determinado ou não, mas ainda 

assim transitória, não podendo ser equiparada ou confundida com o adicional, uma 

vez que a própria lei já positiva a sua natureza jurídica de precariedade.  
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Dessa forma, é notório que as gratificações são conferidas aos seus agentes 

em função das situações excepcionais que estão sendo desenvolvidas por um serviço 

comum em condições anormais, as quais geram condições desfavoráveis aos 

agentes, denominadas gratificações propter laborem. 

Gratificações propter laborem são gratificações de serviço, ou em função de 

alguma situação momentânea, e as situações singulares dos agentes são chamadas 

de gratificações propter personam. 

Diferentemente dos adicionais, que podem ser cedidos em função do tempo de 

serviço, por exemplo, que faz relação com a pessoa e não com a situação da mesma 

no momento, basta que seja cumprido o tempo estipulado em lei e cumpra os 

requisitos exigidos para que possa fazer jus ao adicional, não importando a situação 

momentânea em que ele se encontre. 

Resta demonstrado o motivo pelo qual a gratificação é por aptidão transitória e 

aleatório, já que não é uma vantagem devida ao cargo ou função, só sendo paga em 

prol das condições excepcionais do serviço ou do agente, condições estas que devem 

ser devidamente comprovadas por alguns meios especificados em lei, mas sempre 

de maneira positivada e comprovada, nunca subjetiva, uma vez que aos agentes 

públicos só é permitido aquilo que devidamente positivado em lei. 

Nota-se que a gratificação de representação de emprego operacional em ações 

de Defesa Civil, à luz do ordenamento jurídico vigente, constitui uma gratificação 

propter laborem, ou seja, uma gratificação de serviço transitória, uma vez que faz 

relação com a situação do momento e não com a pessoa que a está recebendo. 

Outrossim não se trata de uma gratificação propter personam, uma vez que a 

norma especifica que somente os militares da ativa, designados para missão 

específica podem recebê-la, ou seja, o simples fato de ser militar não pode ser usado 

como forma de se fazer jus a tal Gratificação.  

Assim ainda segundo os ensinamentos de MEIRELLES (1996, p.398) 

 

Nessa categoria de gratificações entram, dentre outras, as que a 

Administração paga pelos trabalhos realizados com risco de vida e 

saúde; pelos serviços extraordinários; pelo exercício do Magistério; pela 

representação de gabinete; pelo exercício em determinadas zonas ou locais; 

pela execução de trabalho técnico ou científico não decorrente do cargo; pela 

participação em banca examinadora ou comissão de estudo ou de concurso; 
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pela transferência de sede (ajuda de custo); pela prestação de serviço fora 

da sede (diárias).  

 

 

É importante frisar que se trata de vantagem pecuniária concedida pela 

Administração com finalidade clara, por motivo específico e para agentes definidos, 

que receberão enquanto permanecerem na condição que determinou a concessão de 

tal gratificação, podendo até fazer uma analogia a cláusula rebus sic stantibus dos 

contratos, ou seja, enquanto as condições assim permanecerem. 

É forçoso reconhecer da análise dos dispositivos que a regulamentam, que 

todos os militares da ativa fazem jus, por ser a gratificação de representação de 

Emprego Operacional em Ações de Defesa Civil devida pelo motivo do serviço 

desempenhado por militar da ativa. 

Apesar dessa Gratificação poder ser paga, não quer dizer que a mesma será, 

para que isso ocorra é necessário que todos os requisitos elencados para a percepção 

da mesma, sejam cumpridos. 

Apenas fará jus ao direito de percepção aqueles que estiverem efetivamente 

desempenhando atividades de enfrentamento direto comprometendo a vida e saúde, 

e pelo período de tempo em que estiverem nestas atividades, devidamente 

designados por algum dispositivo para cumprir determinada missão, no caso da 

Marinha do Brasil, designados por Ordem de Operação por exemplo. 

Descabe o recebimento, por exemplo, pelo mero fato de estarem lotados em 

Organizações militares que de alguma maneira estão prestando apoio às ações 

relacionadas ao enfrentamento do COVID-19, como por exemplo, um cozinheiro que 

esteja confeccionando a alimentação dos militares que estão fazendo barreiras na 

fronteira de uma determinada região do país, ou ainda por um militar que seja 

responsável por enviar, de dentro de uma sala por meio de um computador, os 

relatórios das atividades que estão sendo desenvolvidas.   

São situações cotidianas, realizadas por militares devidamente designados 

para tal, por instrumentos internos, porém que não cumprem alguns requisitos que 

ensejariam o pagamento, como por não estarem expostos a riscos ou insalubridades. 

Os militares que receberão o alimento e os que exercem as funções para que 

os relatórios sejam confeccionados, estão diretamente expostos as insalubridades e 

onerosidades de condições, porém nem o cozinheiro que confeccionou o alimento em 
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uma Organização militar nem o militar que irá enviar os relatórios de dentro de uma 

sala utilizada como apoio logístico apenas, não, portanto para estes não é devido o 

pagamento de tal gratificação. 

Entretanto se tanto o cozinheiro quanto o militar responsável pelo relatório 

forem designados, por uma necessidade de serviço, como falta de pessoal por 

exemplo, para comporem as fileiras das barreiras sanitárias nas fronteiras, estes 

fariam jus a tal gratificação pelo período de tempo específico que permanecerem em 

tal local, expostos aos riscos e insalubridades presentes.  

Ainda segundo Meirelles (1998, p.398): 

 

Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está 

prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro 

labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá a causa 

ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, 

extingue-se a razão de seu pagamento.  

Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são 

auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo segundo a lei 

expressamente o determinar, por liberalidade do legislador. 

 

Diante da clareza de tal lição citada acima, nos resta a filiação ao entendimento 

de que a Gratificação de Representação de Emprego Operacional em Ações de 

Defesa Civil só é devida àqueles militares que constarem em relação anexa ao 

documento operativo. 

É também devida aos militares componentes de tropa, equipe, em virtude da 

insalubridade e onerosidade da missão, ou seja, enquanto permanecerem realizando 

as atividades de enfrentamento ao COVID-19, diretamente ligados a estas 

circunstâncias que ensejaram o pagamento momentâneo da já citada Gratificação. 

Não cabe, portanto, interpretação de que tal gratificação deverá ser incorporada 

à remuneração desses militares de forma permanente, como uma forma de 

compensação por qualquer problema que venham a ter, pois dessa maneira 

descaracterizariam tal parcela. 

Haja vista que a própria natureza desta Gratificação é provisória, precária, 

transitória e caso houver qualquer tipo de prejuízo aos militares em decorrência das 

atividades que foram exercidas nesse período, existem outros institutos que podem 

ser invocados para que sejam reparados possíveis danos. 
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Faz-se oportuno destacar que de maneira expressa, deve ser consignado nesta 

relação ou em outro documento oficial o local e o horário de início e término da missão, 

como requisitos para que tal gratificação possa ser recebida, já que a própria lei citada 

acima, expressa de maneira clara a necessidade para que se faça jus o recebimento 

da gratificação de representação. 

Uma das condições e requisito já citado e previsto em lei, é de que o militar da 

ativa deve estar exercendo função que o exija no mínimo 8 horas de efetivo serviço, 

sendo condição para fazer jus a tal gratificação e desde que devidamente cumpridos 

os requisitos de apoio de alimentação e alojamentos para que possam exercer tais 

funções, pois caso não fossem cumpridos algum desses requisitos, os mesmos fariam 

jus a outro tipo de parcela remuneratório diversa da já citada parcela, que seriam as 

diárias, que não se confundem com o tema hora exposto. 

Com a finalidade de se documentar o emprego do mínimo de horas diárias 

exigidas em medidas de enfrentamento aos efeitos do COVID-19 e excluir todos os 

que participem do deslocamento sem função precisamente caracterizada na tropa ou 

equipe, é de suma importância a expedição de documento oficial para este fim, a 

depender de cada força por modelos próprios, porém com a mesma finalidade, de 

forma que fique comprovada participação de cada integrante da tropa, e ainda a 

função que irá exercer. 

No caso específico da Marinha do Brasil existem alguns documentos utilizados 

para designar militares para comprem força ou tarefa, cumprir missões dentre outros, 

esses documentos podem ser Ordem de operação, Ordem de Serviço, Portarias, 

Parte de Saída, Ordem de Movimentação Simplificada e Mensagens Operativas. 

Salientando que o simples fato de compor equipe de forma a apoiar tal 

operação, mas que não esteja diretamente envolvido nas ações de enfrentamento ao 

COVID-19, ensejaria uma interpretação errônea de tal situação, pois 

discricionariedade é diferente de liberalidade, e no ramo do serviço público essa linha 

tênue existente entre essas duas situações pode gerar um conflito de interesses de 

vários segmentos, podendo até colocar em dúvida a seriedade de tão renomada 

instituição. 

O ordenamento jurídico é enfático ao positivar que apenas aqueles que 

estiverem diretamente envolvidos, com riscos de exposição a insalubridades, podem 

fazer jus ao recebimento, deixando os casos a cargo da discricionariedade dos 
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Ordenadores de Despesas, porém não a sua liberalidade de pagar sem qualquer 

justificativa. 

Aliado a este parâmetro claro de designações desses militares, deve haver um 

controle rigoroso de tais ações, costumeiras no meio militar, com punições rigorosas 

para aqueles que não cumprirem tais determinações, dado que estes militares estarão 

a serviço da nação, defendendo o país contra essa guerra que se tornou esse estado 

de pandemia instaurado. 

Apesar de constitucionalmente o militar estar disponível integralmente aos 

serviços da pátria e sempre pronto para atender a qualquer demanda oriunda dela, 

nem sempre o farão em condições insalubres ou de periculosidade e quando o fizerem 

a lei traz como uma forma de compensações algumas formas de Gratificações, como 

por exemplo as de Representação, de Viagem e de Operação. 

Por esse e outros motivos estão previstas em normas compensações para 

quando os mesmos forem designados a cumprir determinada missão, pois esse 

também é um mandamento constitucional, sem ter superioridade de mais ou menos 

importante que os demais mandamentos constitucionais, estão em pé de igualdade, 

cabendo ao legislador interpretar quando os mesmos entrarem em conflito. 

Não se trata de escolha neste caso, o militar não tem a opção de relutar em 

momentos como este, não possuem a opção de escolher cumprir uma determinação, 

eles as cumprem porque em se tratando de Forças Armadas, o que pode estar em 

jogo é a segurança nacional, a soberania nacional, e pode vir a atingir o bem mais 

precioso que um país possui que são seus cidadãos. 

Não é à toa que o artigo 142 da Constituição da República Federativa do Brasil 

positiva que: 

 

Art 142 - As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela 

Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares organizada 

com base na hierarquia e a disciplina, sob autoridade suprema do Presidente 

da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes 

constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. 

(Constituição 1988) 

 

Vale enfatizar que mesmo estando cumprindo um mandamento constitucional, 

como atribuição subsidiária, os militares da Marinha do Brasil, assim como já 
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demonstrado fazem jus a alguns tipos de Gratificações, como forma de reparar 

possíveis danos oriundos de tais atividades.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após devidamente abordado, qual é o amparo jurídico para que a Gratificação 

de Representação possa ser paga aos militares da Marinha do Brasil em virtude das 

ações de enfrentamento a pandemia COVID-19 (Coronavírus)? 

Pode-se concluir, com base nas situações apresentadas, que a Gratificação de 

Representação de Emprego Operacional em Ações de Defesa Civil e de calamidade 

pública é devida aos militares da Marinha do Brasil pois constitui gratificação propter 

laborem (por serviço específico), ou seja, devida nas condições transitórias e 

precárias que estão sendo vivenciadas. 

Dessa forma a Gratificação de Representação poderá ser paga aos militares 

da Marinha do Brasil, que estiverem realizando atividades relacionadas à cooperação 

com a defesa civil, como parte das medidas de enfrentamento aos efeitos do COVID-

19 bem como das suas formas de prevenir, ou combater diretamente, desde que 

devidamente comprovadas tais situações insalubres e de risco a que estejam 

expostos. 

Assim os Militares da Marinha do Brasil poderão receber tal Gratificação, 

cumprindo dentre outras, a sua missão constitucional de atuar subsidiariamente na 

Garantia da Lei e da Ordem, com o desenvolvimento nacional e a defesa civil, 

combatendo o estado de calamidade que já foi decretado nesse período. 

Aliado a isso, desde que constantes de ordem de operação ou outro documento 

equivalente, para que possam ser comprovadas as finalidades de determinada 

missão, regidos por um rígido controle dessas atividades pelos órgãos competentes, 

como já é de praxe dentre as Forças Armadas, estando todos ao lado da sociedade 

em mais esse episódio de luta que todos enfrentam. 

Descabe o enquadramento como gratificação propter personam (por 

característica do agente), uma vez que a norma específica prevê que somente os 

militares da ativa, designados para missão específica podem percebê-la de maneira 

transitória, precária e preenchidos todos os requisitos positivados, o que não é o caso, 

pois apenas alguns militares estão diretamente envolvidos nessas missões e não 

classe como um todo. 

Da análise dos dispositivos que regulamentam, verifica-se que só fazem jus ao 

direito de percepção aqueles que estiverem efetivamente desempenhando atividades 
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de enfrentamento direto, correndo perigo de vida e saúde, e pelo período de tempo 

em que estiverem nestas atividades de enfrentamento ao COVID-19.  

Não é cabível a percepção da gratificação, assim, aos militares de Organização 

Militar que esteja engajada em missão de enfrentamento, pelo mero fato de estarem 

nela lotados, sem estarem estes na chamada linha de frente, sendo expostos as 

insalubridades e riscos do momento, o que seria uma descaracterização de tal 

gratificação, uma vez que ela se tornaria  propter personam, pois estaria ligada apenas 

a função, a pessoa e não a situação. 

Neste contexto, pode ser entendido que a Gratificação de Representação de 

Emprego Operacional em Ações de Defesa Civil só é devida àqueles militares que 

constarem em relação anexa ao documento operativo em virtude de insalubridade e 

onerosidade da missão para a qual estiverem sendo designados. 

Em complemento, deve ser consignado de maneira expressa, nesta relação ou 

em outro documento oficial, o local eu horário de início e término da missão, a fim de 

que se documente o emprego de no mínimo oito horas diárias em medidas de 

enfrentamento aos efeitos do COVID-19, sendo este um dos requisitos para que tal 

Gratificação possa ser paga. 

Por fim, as atividades de apoio logístico, diretamente relacionadas ao emprego 

operacional em ações de defesa civil, podem ser consideradas também, desde que 

devidamente empregadas nas ações de enfrentamento direto na linha de frente e 

preenchidos os requisitos já citados. 

Deve-se, portanto, ser excluídos os que participem do deslocamento sem 

função precisamente caracterizada na tropa ou equipe apenas como mero meio de 

transporte ou condutor por exemplo, já que estes apesar de cumprirem uma missão 

específica também, não estão expostos às insalubridades do momento. 

Salienta-se que os militares por vezes são privados de muitos direitos que são 

devidos a um cidadão comum, como por exemplo o direito a greve que lhes é vedado, 

mas que em razão da natureza do serviço daqueles, não podem exercê-lo pois 

colocariam em risco a segurança nacional. 

Não podem se dar a tal privilégio de serem prestigiados com todos os direitos, 

pois o serviço que prestam, possui um bem muito maior a ser zelado, que é a defesa 

de sua pátria, a soberania de seu país, o que vale o risco de lutar até com o sacrifício 

da própria vida.  
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Contudo este fato não enseja que o militar está privado de seus direitos, sendo 

que assim como os demais cidadãos está sob a áurea da Constituição Federal, a qual 

rege e deve ser seguida à risca por todos os seus cidadãos. 

Tal atividade é singular, porém por trás de toda farda existe um ser humano, 

que possui as mesmas necessidades dos outros, que também possui direitos e 

garantias fundamentais e mesmo que decida entregar sua vida à nação, muitas vezes 

o faz pelo estrito sentimento de proporcionar dignidade a todos os entes de sua 

família, e por uma questão de justiça e reconhecimento apenas estariam recebendo o 

que lhes é devido e garantido por lei. 

Haja vista que conforme devidamente demonstrado neste trabalho, a 

gratificação de representação é devida em razão da atividade que está sendo 

desempenhada momentaneamente pelos militares da Marinha do Brasil, com um 

caráter transitório e precário e que de maneira alguma poderá ser requerida como se 

um direito adquirido permanente fosse. 

Nesse período de pandemia a sociedade brasileira sabe que pode contar 

sempre com seus militares que novamente não deixarão que esta nação venha a solo, 

custe o que custar, pois os valores que os mesmos defendem estão acima de qualquer 

anseio pessoal, e dentre os inúmeros valores que carregam, um em especial neste 

momento, não deixará a sociedade desistir dessa “guerra”, valor este que é a honra 

de defender o país e sua bandeira, rumo à vitória. 
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