
DOUTRINA MILITAR 

 

Assuntos Mortuários em Campanha 

_______________________________________________________________________________________ 

Boletim das Ciências Militares, Resende, Vol. 1, Nº. 1, p. 7-8, Ano 2022 7 

 

Antonio João de Oliveira Vianna Junior  

Email: viannajunior09@gmail.com   

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9492-5693  

Academia Militar das Agulhas Negras – AMAN, Resende, RJ, 

Brasil 

 

Thamara Diehl  

Email: thamara_diehl@hotmail.com   

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1640-5275   
Exército Brasileiro, Barueri, SP, Brasil 

 

As Forças Armadas (FFAA) enfrentam a dura realidade do convívio e do martírio face aos inúmeros 

óbitos costumeiros em batalhas. Lidar com as várias obrigações substantivas em relação a pessoas que perderam 

suas vidas em conflitos armados ainda é uma tarefa difícil no âmbito do Exército Brasileiro (EB). O desafio 

existente para que se possa manter o respeito e a deferência aos mortos em uma situação de caos que se segue 

após um ataque fica evidente com os inúmeros impasses e ausências de materiais adequados para documentar, 

coletar, manusear e gerir restos humanos.  

A prática de busca, recolhimento e coleta de mortos foi, inicialmente, codificada na Convenção de 

Genebra para a Melhoria da Sorte dos Feridos e Enfermos nos Exércitos em Campanha, de 1929. Atualmente, é 

prevista na Norma 112 do Direito Internacional Humanitário (DIH), uma norma costumeira que cria a obrigação 

de devolver os restos mortais e propiciar um enterro decente, sem nenhuma distinção baseada em raça, 

nacionalidade, religião e opinião política. 

O EB, adotando o DIH, justificou a adequada manipulação e destinação de restos mortais para: 

“manutenção do bom estado sanitário, preservação do moral militar e do moral da população civil, obediência ao 

Direito Internacional em Conflitos Armados (DICA)[...]” (BRASIL, 2018, p. 11). 

Em conflitos armados, a estrutura dos Assuntos Mortuários está inserida na cadeia logística e no braço 

operativo da Base Logística de Brigada (BLB) ou do Grupamento Logístico (Gpt Log), conforme necessidade. 

Essas estruturas proveem meios para que o Batalhão de Recursos Humanos (B RH) e a Companhia de Assuntos 

Mortuários (Cia As Mor) cumpram suas devidas missões. A Subunidade, por fim, possui em sua organização, 

um Pelotão de Assuntos Mortuário Recuado (Pel As Mor Rec), uma Seção de Comando e Apoio e o Pelotão de 

Assuntos Mortuários Avançado (Pel As Mor Avç) (BRASIL,2018). 

 
Figura 1- Organograma Cia As Mor B RH 

Fonte: BRASIL, 2018 

 

Em tempos de paz, a Cia de As Mor tem modularidade de um pelotão, e os Pel As Mor, de um Grupamento 

de Combate, podendo flexibilizar suas estruturas às situações do conflito, em termos de pessoal e material. O 

dimensionamento acontece conforme as expectativas de baixas previstas no planejamento anterior. 

Todo processo se adapta aos meios logísticos desdobrados e segue uma sequência de ações que envolve 

todo o manejo do cadáver, cujo traslado foi sistematizado em uma cadeia logística envolvendo a participação dos 

Pel As Mor Rec e Avç, que agem em uma Área Operacional após ocorrido um óbito. A execução dos As Mor 

ocorre, portanto, na seguinte sucessão de atividades, resumidas do Manual de Ensino de As Mor em Campanha 

(BRASIL, 2018): 
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a) Os companheiros do morto transportam o corpo até um Posto de Concentração de Mortos, próximo a 

um Posto de Recompletamento da Subunidade a que pertencem; 

b) Os corpos seguem destino, geralmente em viaturas especializadas, para o Posto de Coleta de Mortos 

da Unidade, nas áreas de trens de combate (ATC); 

c) O Batalhão Logístico, na Base Logística de Brigada ou Destacamento Logístico, novamente transporta 

os corpos até a o Posto de Coleta de Mortos da Brigada (P Col Mor Bda), onde serão conservados pelo Pel As 

Mor Avç; 

d) O G Log conduz os cadáveres até o necrotério de campanha desdobrados pelo Pel As Mor Rec em 

Cemitérios Provisórios (Cem Prov); e 

e) Uma posterior exumação é realizada findada a operação, determinada pelos familiares. 
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