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1 INTRODUCAO 
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CAPiTULO 1 

"'Fale, e eu esquecerei; Ensine-me, e eu 
poderei lembrar; Envolva-me, e eu 
a prenderei." 
- Benjamin Franklin 

A vida em sociedade, para ser possivel, requer regramentos das condutas 

daqueles que a integram. Nao bastam apenas estes regramentos, mas e preciso 

existir a figura do regente, do chefe, do lider, que cobra o cumprimento de tais 

regramentos. Diante da impossibilidade de estar presente em todos os lugares, 

verificar todos os descumprimentos para que se mantenha a ordem, somente 

atraves de seu esforc;o pessoal. E necessaria o auxilio de outros que ordenem o 

cumprimento do regramento pelos integrantes da sociedade, segundo as ordens do 

regente. Estas ordens, sobretudo, devem estar condicionadas as regras de 

comportamento pre-estabelecidas. 

Os governantes, assim, para que a busca dos fins almejados pelo grupo 

social pudesse ser efetivada, necessitam de meios protetivos, pois, se nao houver 

garantias minimas de que os integrantes da sociedade cumprirao com urn quantum 

minimo para a busca do bern comum, cada urn buscando somente aquila que lhe 

apraz, sem respeito ao direito do outro, torna-se a sociedade urn caos. 0 Estado 

entendido como uma superestrutura social necessita de uma forc;a pn3-estabelecida, 

guerreira, para proteger seus membros e combater aqueles que nao cumprem as 

normas fixadas em lei. Diante desse quadro, no passado, havia a necessidade de 

alguem que figurasse como o protetor e mantenedor da soberania do Estado e de 

seus interesses. Homens com treinamento rigido, tanto fisicamente como na arte da 

guerra, do combate armado e pessoal, com valor moral elevado, buscando 

justamente a protec;ao do que e sagrado para a manutenc;ao e sobrevivemcia do 

Estado. No periodo da Realeza de Roma, sob a egide do governo de Servio Tulio, o 
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direito a prestac;ao do servic;o militar constituia honra maxima para o povo romano. 1 

Ve-se que o militar gozava de status que impulsionava os romanos a quererem 

prestar servic;os militares. Era uma parcela da sociedade diferenciada em virtude da 

importancia de seu trabalho de protec;ao do Estado tambem a cobranc;a pelo 

cumprimento de seu trabalho, de seu dever. Diferenciava em relac;ao aos demais 

integrantes da mesma sociedade da qual faziam parte. 

No moderno ambiente da caserna ha urn clima de convivencia todo 

particular em relac;ao a qualquer outro ja conhecido. Preceitos de etica, moral e 

coragem sao cultivados nas sociedades militares, fazem parte de sua tradic;ao e 

costumes. A coragem, intrepidez e valentia em enfrentar o inimigo, mesmo como 

sacrificio da propria vida, sao ensinamentos presentes nas doutrinas militares em 

todo o mundo. lsso faz com que o espirito do militar seja conformado com uma 

moral sempre altiva para que, em nenhum momento, ele esmorec;a frente ao perigo. 

Os militares sao figuras vivas em todos os cantos do planeta. 

Ao final, notar-se-a que a disciplina militar tutelada pelo Regulamento 

Disciplinar (transgressao disciplinar) e a mesma disciplina tutelada pelo C6digo 

Penal Militar (delito), variando apenas a substancia de sua punic;ao, cujo grau de 

violac;ao do faltoso ira faze-lo responder e ser punido unicamente perante a 

Administrac;ao Militar ou concorrentemente perante aquela e a justic;a militar. 

Nesse "universo especial militar'' situac;oes de tensao sao comuns, pois sao 

os militares o anteparo primeiro da sociedade, tanto para o inimigo externo quanto 

para a porc;ao da sociedade que acaba por delinqOir. 

Uma das questoes mais delicadas neste "universo especial militar" e a sutil 

distinc;ao entre "crime militar'' e "transgressao disciplinar'', seja porque possam ser 

totalmente distingOidos, seja nas situac;oes que ocorrem simultaneamente. 

0 presente trabalho ira demonstrar que e a analise do bern juridico atingido 

pelo ato ilicito que faz divisa entre o crime militar e a transgressao disciplinar. 

1 CRETELLA JUNIOR, Jose. CURSO DE DIREITO ROMANO. 20 ed., Rio de Janeiro: Forense, 1997, p.34. 
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CAPiTULO 2 

2 BREVE HISTORICO DO DIREITO PENAL MILITAR 

A Justic;a Militar remonta da Antiguidade, e assim como os demais ramos de 

nossa Justic;a, tern fortes raizes no Direito Romano. 

0 seu surgimento adveio da existencia dos primeiros exercitos constituidos 

para a defesa e expansao dos territ6rios. 

A criac;ao de urn Tribunal Militar para julgar crimes praticados por militares, 

remonta como afirma Carlos Miguel Castex Aidar, aos mais antigos C6digos 

Sumerianos (4000 ac), que previa penalidades para aqueles que cometessem 

crimes nos campos de batalhas. 

0 exercito de Roma foi o primeiro exercito onde o espirito e a disciplina 

militares eram seus pilares. 0 romano era urn povo que tinha a guerra por essencia, 

pois a conquista e a dominac;ao, devido a seu carater e temperamento belicoso, 

tornou-o urn verdadeiro povo de soldados, tanto na guerra como na paz. 

A Justic;a Militar no Brasil era identica a existente em Portugal. Com a vinda 

da familia real para o Brasil e que, efetivamente foi criada a Justic;a Militar de 

Segundo Grau, atraves do Alvara de 1° de abril de 1808, da lavra do Principe 

Regente D. Joao, mantendo-se a jurisdicao existente de primeiro grau. 

A composic;ao da Justic;a Militar sempre foi colegiada, composta por Juizes 

Togados pertencentes aos quadros da magistratura e por Juizes Militares. 

A Constituic;ao Federal de 1934 incluiu a Justic;a Militar Federal como 6rgao 

do Poder Judiciario, retirando-lhe o carater administrative que possuia ate entao, 

sendo que a Justic;a Militar Estadual foi prevista na Constituic;ao Federal de 1946. 



13 

2.1 FUNDAMENTOS DO MILITAR 

Ap6s o descritivo hist6rico do Direito Penal Militar, nota-se que a Justiga 

Militar sempre foi colegiada, composta tanto por juizes togados quanta por Oficiais 

integrantes da caserna. E importante conhecer os fundamentos do militar. Como em 

todo sistema juridico, o penal militar possui fundamentagao filos6fica, como nao 

poderia deixar de ser. A base da legislagao penal militar esta na protegao dos 

valores juridicamente interessantes ao Estado. Urn pensamento mais acertado e 

que a defesa dos direitos nao e em favor do militar, mas em favor da sociedade, uma 

vez que a conduta ilicita prevista, seja na lei penal militar ou nos regulamentos 

militares, procura defender o Estado de urn servigal seu que age de forma danosa 

aos principios que norteiam esse mesmo Estado. 

Podemos afirmar que para o militar os fundamentos explorados dividem-se 

em duas categorias basicas: 

a. Objetivos a serem alcangados; 

b. Valores a serem cultuados. 

Os primeiros referem-se a objetivos que os militares devem primar por 

alcanga-los e manuteni-los. Faz parte dos objetivos a protegao aos membros do 

governo, as instituigoes, ao Estado de Direito, etc. 

0 culto a certos valores garante o balizamento de procedimentos rumo a 

busca dos objetivos finais concernentes as instituigoes militares. 

T odas as profissoes tern objetivos a serem buscados e alcangados, mesmo 

que seja apenas a retribuigao financeira a urn trabalho prestado. 0 militar, da 

mesma forma, possui objetivos que norteiam sua conduta, podendo ser considerado 

como primaz a manutengao do Estado de Direito, atraves da sua protegao, mesmo 

que para isso o militar tenha que sacrificar sua propria vida: " ... a dedicagao e a 

fidelidade a Patria, cuja honra, integridade e instituigoes devem ser defendidas 

mesmo com o sacrificio da propria vida." 2 Os objetivos dos militares encontram-se 

positivados em leis e regulamentos, os quais estabelecem o modo pelo qual o militar 

deve busca-los. 

2 lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares}, com as alteraycSes ate a lei 10.416/02, artigo 31, incise I. 
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Como ja se viu, o militar e urn cidadao comprometido com o Poder Publico e 

diferenciado quando comparado ao cidadao comum. Seu relacionamento pressupoe 

deveres para como Estado que ao cidadao comum nao competem, sendo expresso 

atraves de atividades protetivas e dedica<;ao exclusiva a seu trabalho. 

Os objetivos finals sao buscados pelas institui<;oes militares atraves de suas 

celulas, ou seja, de seus componentes, que sao os cidadaos militares. Estes sao 

articulados de forma a buscar os objetivos almejados pelo Estado atraves das 

institui<;6es militares. Assim, seu comportamento tern embasamento axiol6gico 

proprio, inclusive, previsto em dispositive legal. Exemplo disso encontra-se nos 

incisos I, II e Ill, do artigo 6°, do Regulamento Disciplinar do Exercito: 

I - honra pessoal: sentimento de dignidade pr6pria, como o aprec;:o e o 
respeito de que e objeto ou se torna merecedor o militar, perante seus 
superiores, par e subordinado; 

II - pundonor militar: dever de o militar pautar a sua conduta como a de urn 
profissional correto. Exige dele, em qualquer ocasiao, alto padrao de 
comportamento etico que refletira no seu desempenho perante a lnstituic;:ao 
a que serve e no grau de respeito que lhe e devido; e 

Ill - decoro da classe: valor moral e social da lnstituic;:ao. Ele representa o 
conceito social dos militares que a compoem e nao subsiste sem esse. 

Claro fica nos incisos acima a base moral buscada no comportamento do 

miliciano, para que, atraves do exercfcio dos valores elencados neles, o militar 

conduza seu agir. 

Ou seja, o comportamento do militar, a sua forma de conduta, tanto na 

situa<;ao de atividade militar quanto em situa<;6es em que nao esteja no efetivo 

desempenho de atividades de natureza militar, encontram direcionamento 

devidamente elencado em dispositivos legals do mesmo diploma: 

Art. 28, caput:: conduta moral e profissional irrepreensfveis, com a 
observancia dos seguintes preceitos de etica militar: ... inc. XIII - proceder 
de maneira ilibada na vida publicae na particular; ... inc. XVI- conduzir-se, 
mesmo fora do servic;:o ou quando ja na inatividade, de modo que nao sejam 
prejudicados os principios da disciplina, do respeito e do decoro militar. 

Assim, nao importa se o militar esta ou nao em efetivo desempenho do 

servi<;o, no conforto de seu lar, em urn restaurante, em urn clube, numa roda de 
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amigos, em urn supermercado, enfim, nao importa a situa9ao em que se encontre, 

na companhia de quem quer que seja, no local em que esteja. 0 militar, em todas as 

situa96es de sua vida deve comportar-se como militar, vez que e uma pessoa 

diferente das demais, em virtude da fun9ao que desempenha na sociedade e para a 

sociedade. 

Os medicos, os advogados, os engenheiros tambem tern seus trabalhos 

erigidos sobre os alicerces dos deveres profissionais que, por sua vez, sao previstos 

em lei, com tanto mais rigor quanto maior for sua importancia para a sociedade, para 

a coletividade. 

Algumas profissoes, por apresentarem pequena importancia a vida social, 

tern suas infra96es apenadas em regulamentos, sendo tais penas expressas em 

multas e outros tipos de corretivos menos graves. De outra parte, os funcionarios 

publicos representantes do Estado, ja tern urn direito penal especial, como se ve no 

C6digo Penal - preceitos de castigos a funcionarios publicos que extrapolam os 

limites no desempenho de suas fun96es. Os militares, pela importancia de seu 

trabalho a sociedade, possuem legisla9ao especial que os disciplina. 

Diferentemente das outras profissoes, possui o militar, alem de regulamentos, uma 

Lei Penal propria, o C6digo Penal Militar. 0 Direito Penal Militar, entre os direitos 

penais profissionais, se assim puder ser chamado, se considera a importancia 

profissional para o Estado e o interesse social de suas transgressoes, sem duvida 

alguma, constitui-se no direito penal profissional de insuperavel importancia. 

A Policia Militar do Parana, por sua natureza militar, sujeita os seus 

integrantes as san96es e disciplinamentos previstos no C6digo Penal Militar e no 

C6digo de Processo Penal Militar, alem de outras leis e regulamentos pertinentes. 

Podemos citar, devido a sua importancia, os seguintes dispositivos legals 

concernentes a atividade do militar do Estado do Parana: 

a. Lei Estadual 6.774, de 08 de agosto de 1976, Lei de Organiza9ao 

Basica da Policia Militar do Parana (LOB); 

b. Lei Estadual 1.943, de 23 de junho de 1954, C6digo da PMPR; 

c. Anexo ao Decreto Estadual 5.075, de 29 de dezembro de 1998, 

Regulamento de Etica Profissional dos Militares Estaduais, integrantes da 

Policia Militar e do Corpo de Bombeiros do Parana; 
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d. Decreto 4.346, de 26 de agosto de 2002, Regulamento Disciplinar do 

Exercito (ROE); 

e. Decreto Estadual 9.060, de 01 de dezembro de 1949, Regulamento 

lnterno e dos Servi9os Gerais (RISG PMPR); 

f. Lei 6.880, de 09 de dezembro de 1980, Estatuto do Militares, etc. 

Ve-se a grande quantidade de diplomas legais que regem a vida do 

miliciano. Alem destes diplomas legais ha ainda as determina9oes, portarias, 

diretrizes e outras formas de produ9ao de regramentos as condutas dos militares. 

Todos, igualmente, se transgredidos, ensejam san9oes. 
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CAPiTULO 3 

3 AS TRANSGRESSQES AOS FUNDAMENTOS E SUA PENALIZACAO 

No capitulo anterior, foi descrita esta figura impar do militar, os fundamentos 

que o sustentam e a lei que rege a sua vida e pauta o seu comportamento. Quando 

a lei e ofendida ou quando este comportamento desvia-se dos "trilhos" e hora de 

mostrar o rumo a seguir, com a reeducac;ao do militar. Transgredir significa "ira/em 

de, violar, descumprir'' 3
. Para ocorrer transgressao deve haver urn preceito 

estabelecido, seja ele moral ou legal. Os preceitos que regem a vida de uma 

sociedade sao estabelecidos de acordo com o que essa sociedade quer proteger, de 

acordo com o que essa sociedade julga ser importante para a convivencia de seus 

integrantes. Essa importancia resulta de uma escala de valores. Tais valores serao 

estabelecidos numa sociedade de acordo com a importancia dada aos 

comportamentos dentro desse grupo social. lsso nasce de uma evoluc;ao cultural e 

hist6rica, gerando os costumes. Pode, com o transcurso do tempo, em urn 

determinado Iugar, tais valores mudarem de acordo com a evoluc;ao dentro do grupo 

social. Tal afirmac;ao encontra-se consubstanciada na obra de Claudio Roza, 

Processo Administrative e Ampla Defesa: 

A valoragao depende da especffica cultura que brota de urn espago 
geografico delimitado no tempo. Ponderar e chegar a urn consenso sobre o 
que merece ser defendido com maier enfase por urn conjunto de pessoas 
que habitam determinado territ6rio e a base material para a elaboragao de 
regras de convivencia social (2001, p. 35). 

Tais valores sao importantes para a manutenc;ao de urn Estado e para sua 

propria identidade. Para mante-los, cria o Estado mecanismos de defesa para que 

nao desaparec;am, sejam substituidos ou sequer transgredidos, por constituirem-se 

em sua base axiol6gica fundamental. Contudo, devemos entender que tais valores 

3 FERREIRA, Aurelio Buarque de Holanda. M/N/DIC/ONAR/0 DA LiNGUA PORTUGUESA. 3 ed. Rio de Janeiro. Nova 

Fronteira, 1993. p. 644. 
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devem ser compreendidos em sentido Jato. Assim, podemos fazer uma divisao 

desses mesmos valores em duas classes. A primeira delas constituida pelos 

fundamentos do Estado, que a este sao inerentes, fazendo parte de sua estrutura. A 

segunda classe e a dos objetivos fundamentals, que trazem em si a ideia de 

exterioridade e que devem ser perseguidos. Neste sentido Celso Ribeiro Bastos 

explicita: 

A Constitui~ao traz como fundamentos do Estado brasileiro a soberania, a 
cidadania, a dignidade da pessoa humana, a crenr;a nos valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo politico. Esses fundamentos 
devem ser entendidos como o embasamento do Estado; seus valores 
primordiais, imediatos, que em momento algum podem ser colocados de 
lado 4

. Portanto a Republica Federativa do Brasil tern por meta irrecusavel 
construir uma sociedade livre, justa e solidaria; garantir o desenvolvimento 
nacional; erradicar a pobreza e a marginaliza~ao e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais; promover o bern de todos, sem 
preconceito de origem, rar;a, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminar;ao. 5 

A busca, manuten9ao e funcionamento dos fundamentos e objetivos da 

Republica Federativa do Brasil sao garantidos pelo Estado atraves de mecanismos 

por ele criados. 

A uniao em torno da preservar;ao de um dado conjunto de valores, a 
consciencia dos la~os hist6ricos e o sentimento de que se pertence a uma 
determinada comunidade sao elementos pelos quais se engendra uma 
na~ao. A partir da na~ao organizada politicamente, com for~a suficiente 
para fazer valer sua vontade sem a interferencia de outras comunidades, 
constituir-se-a o Estado. 6 

0 Estado, assim busca a prote9ao e efetiva9ao desses valores 

fundamentals, constituintes agora de urn querer geral na na9ao, ou seja, do bern 

comum. Claro que esses valores fundamentals sao a expressao do que e importante 

para a coletividade e, por vezes, o que e importante para a coletividade vai contra o 

que e importante para urn individuo, ou para urn grupo, dentro da coletividade. 0 

Estado nao pode sucumbir frente a vontade de minorias, aos seus interesses 

particulares, nem tampouco pode ceder a interferencias internas, sendo contrarias a 

4BASTOS, Celso Ribeiro. CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL. 15 ed., Sao Paulo: Saraiva, 1994. p. 157. 

5 Ibid. p. 160. 
6 ROZA, Claudio. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR & AMPLA DEFESA. Curitiba: Jurua, 2001. p. 35. 
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vontade da nac;ao. Para isso cria mecanismos que possibilitem serem as finalidades 

estatais buscadas, efetivadas e garantidas. Os militares que compoem os quadros 

das policias militares e dos corpos de bombeiros militares sao os agentes publicos 

que trabalham para garantir que o Estado possa buscar a consecuc;ao dessas 

finalidades almejadas por toda a nac;ao, ou seja, o bern publico, de acordo com a 

vontade expressa em lei. 

Os agentes publicos tern suas condutas previstas em lei, sendo que s6 

podem agir, tomar determinada atitude, se esta tiver previsao legal. Diferente e para 

o cidadao comum , sendo-lhe licito agir segundo o que a lei nao proibe. " 0 

exercicio irregular das atividades funcionais decorre do descumprimento de deveres 

ou inobservancia de proibigoes" 7, alem de ac;oes nao autorizadas em lei. 

No transcurso de sua vida profissional o militar, por vezes, acaba por tomar 

atitudes desconformes, atentat6rias aos fundamentos que deveria estar protegendo, 

dai advindo o ilicito militar, podendo ocorrer no ambito penal ou administrative. 

0 militar, como ja foi dito, ao cometer urn ilicito, pode ter sua conduta 

prevista em legislac;ao penal ou administrativa, constituindo-se numa conduta 

atentat6ria ao Estado, com gravame juridico a este ente e, portanto, passivel de 

sanc;ao. 

Em decorrencia do ja exposto envolvimento axiol6gico do militar com o 

Estado, os ilicitos nao podem deixar de ser punidos, por constitulrem-se em atos 

atentat6rios ao bern comum. Logicamente ha diferenciac;ao das sanc;oes impostas, 

de conformidade com o gravame juridico produzido. Assim, urn ilicito de 

lnsubordinac;ao sera apenado diferentemente do ilicito de urn militar nao prestar a 

continencia regulamentar ao seu superior hierarquico. 

De urn modo geral, ao cometer urn ilicito que atenta de uma maneira menos 

grave ao Estado, consequentemente a sanc;ao deve ser de uma gravidade menor, 

ao passo que uma conduta ilicita que traga em si uma danosidade acentuada aos 

valores protegidos em lei pelo Estado, sera tal conduta apenada de maneira mais 

severa. Dessa sorte, as condutas ilicitas podem ser mais ou menos danosas ao 

Estado, de acordo com o bern juridico protegido e de acordo com a intensidade do 

dano produzido, correspondendo a isso a sanc;ao imposta. 

7 Ibid, p. 76. 
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Dentro de urn mesmo dispositive legal encontramos diferentes graus de 

san96es possiveis a uma mesma conduta ilicita, de conformidade com as 

circunstancias em que ocorreu e com o gravame juridico produzido. Como exemplo 

temos as san96es previstas no Regulamento Disciplinar do Exercito. Sao elas: 

a. a advertencia; 

b. o impedimenta disciplinar; 

c. a repreensao; 

d. a deten9ao disciplinar; 

e. a prisao disciplinar; 

f. o licenciamento e a exclusao a bern da disciplina. 

Tambem, as circunstancias podem indicar que a a9ao ilicita deve ser 

remetida para aprecia9ao a luz de diploma legal diverso daquele ao qual fora 

submetida anteriormente. A autoridade competente pode ter determinado a 

instaura9ao de Sindicancia para apura9ao de fato que, preliminarmente, 

apresentava-se como mera transgressao da disciplina, de conformidade com o juizo 

discricionario da autoridade competente. Durante as diligencias ou, por conclusao 

do procedimento administrative, o encarregado, pela analise dos fatos e provas, e 

levado ao convencimento de que o tal fato apurado nao se tratava de mera 

transgressao da disciplina militar, mas sim de crime militar, pelo gravame juridico 

produzido e, ou, circunstancias em que foi praticado o ilicito. Dessa forma ha o 

remetimento para a autoridade competente para a definitiva apura9ao do, em tese, 

considerado crime militar. Agora o diploma legal aplicavel ja nao e mais aquele 

correspondente as transgressoes disciplinares, mas outros, a saber o C6digo Penal 

Militar e o C6digo de Processo Penal Militar, que tratam exclusivamente dos crimes 

militares. 

As san9oes militares tern fundamenta9ao variada. Como ja vistos o 

comportamento do militar esta fundamentado em objetivos finals a serem 

alcan9ados. Da mesma forma, ha objetivos almejados quando da aplica9ao das 

san96es penais e disciplinares aos atos ilicitos. Os objetivos a serem alcan9ados 

sao variados, conforme o bern juridico que se quer tutelar. A aplica9ao da san9ao 

pode objetivar simplesmente a corre9ao de atitudes, quando de urn ilicito de 

pequeno gravame juridico, permanecendo, o infrator, no seio da sociedade. De outro 
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lado, podera a atitude delituosa requerer uma extirpac;ao do infrator da sociedade de 

que faz parte, por sua conduta atentar contra bens juridicos mais valorados por essa 

mesma sociedade, tornando-se o delituoso uma ameac;a a ela. 
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CAPiTULO 4 

4 PUNICAO DISCIPLINAR. 0 QUE E? NATUREZA JURiDICA. FUNDAMENTOS. 

BENS JURiDICOS ATINGIDOS PELAS SANCOES. SUA APURACAO 

Estabelecidas as transgressoes e os fundamentos de sua penalizac;ao, com 

destaque para as sanc;oes militares, o objetivo a ser alcanc;ado com as sanc;oes e o 

bern juridico protegido, estudaremos a punic;ao disciplinar: o que e; natureza juridica; 

fundamentos; bens juridicos atingidos pelas sanc;oes e sua apurac;ao. As punic;oes 

disciplinares, de acordo com a sua fundamentac;ao, sao de natureza juridica 

administrativa. 

0 funciom1rio publico civil, ao cometer faltas disciplinares esta sujeito as 

punic;oes disciplinares correspondentes. Contudo, o dispositivo legal e diverso 

daquele aplicavel as faltas disciplinares dos militares. Para esta categoria de 

servidores publicos ha regulamento proprio em que sao especificadas as 

transgressoes disciplinares e estabelecidas normas relativas as punic;oes 

disciplinares, comportamento militar das prac;as, recursos e recompensas. 

Para ser entendido o conceito de transgressao disciplinar, devemos nos 

remeter ao estudo do que seja a propria disciplina militar. Este conceito congloba 

ainda atitudes e comportamentos necessarios para sua consubstanciac;ao fatica. 

Nesse sentido encontramos a definic;ao de disciplina militar no artigo 8°, do 

Regulamento Disciplinar do Exercito e, em seus paragrafos, a forma pela qual tal 

disciplina e expressa: 

Art. 82 A disciplina militar e a rigorosa observ~ncia e o acatamento integral 
das leis, regulamentos, normas e disposil(oes, traduzindo-se pelo perfeito 
cumprimento do dever por parte de todos e de cada urn dos componentes 
do organismo militar. 

§ 12 Sao manifestal(oes essenciais de disciplina: 

I - a correl(ao de atitudes; 

II- a obediencia pronta as ordens dos superiores hierarquicos; 

Ill- a dedical(ao integral ao servil(o; e 
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IV - a colaboracao espontanea para a disciplina coletiva e a efici€mcia das 
Forcas Armadas. 

§ 22 A disciplina e o respeito a hierarquia devem ser mantidos 
permanentemente pelos militares na ativa e na inatividade. 

Entendido o conceito legal do que seja a disciplina militar, passamos ao 

estudo de outra faceta necessaria ao entendimento do mundo da caserna, que e o 

significado de transgressao disciplinar. 0 artigo 14, do Regulamento Disciplinar do 

Exercito, a define como sendo: 

[ ... ] toda acao praticada pelo militar contraria aos preceitos estatufdos no 
ordenamento juridico patrio ofensiva a etica, aos deveres e as obrigacoes 
militares, mesmo na sua manifestacao elementar e simples, ou, ainda, que 
afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe. (BRASIL, 
2002) 

Desde que nao seja tal ac;ao prevista como crime militar. 

Em verdade, podemos afirmar que as transgressoes disciplinares compoem

se de todo ato de ac;ao ou omissao que o miliciano pratique e que seja atentat6rio 

aos preceitos norteadores das organizac;oes militares quanta aos seus valores moral 

e social, alem do proprio militar considerado enquanto individuo e em seu conjunto, 

quanta a sua imagem pessoal, fruto de uma conduta do miliciano como profissional 

correto, integra, digno, com urn elevado comportamento etico. 

Par sua vez, as punic;oes disciplinares sao penalizac;oes impostas aos 

servidores publicos, in casu, os militares estaduais, em decorremcia de 

transgressoes a disciplina por eles cometidas. 

Diferentemente da legislac;ao penal militar, nao encontram tipificac;ao legal 

todas as condutas disciplinarmente ilicitas, uma vez que impossivel seria a previsao 

de todos os comportamentos danosos possfveis. Encontramos aqui duas figuras 

importantes para o estudo em tese. A primeira delas diz respeito aos poderes 

discricionario, hierarquico e disciplinar da autoridade competente para impor pena 

disciplinar e, a segunda figura, diz respeito ao embasamento legal para definir uma 

conduta ilicita sem tipificac;ao. Preliminarmente, a autoridade competente e conferido 

o poder hierarquico, dele advindo as prerrogativas, entre outras, de dar ordens e 

fiscalizar. Ou seja, aquele que exerce func;ao de chefia tern o dever de dar ordens e 

fiscalizar as ordens dadas, objetivando a consecuc;ao do fim publico. Decorrente do 
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poder hierarquico, ha o poder disciplinar, dele advindo o dever da autoridade 

competente punir administrativamente o cometimento de faltas funcionais e a 

violac;ao de deveres por parte dos agentes publicos. Aliado a estes dois poderes, ha 

o poder discricionario que permite ao administrador publico competente optar, nos 

casos em que a legislac;ao assim o permitir, por agir de maneira nao prevista 

expressamente em lei, mas de acordo com os principios da atividade administrativa, 

principalmente visando o interesse publico. Com esse raciocfnio nos remetemos ao 

estudo das transgressoes disciplinares nao previstas expressamente no 

Regulamento Disciplinar do Exercito. Devemos considerar ser impossfvel ao 

legislador prever todas as ac;oes ou omissoes danosas dos agentes publicos 

militares a administrac;ao militar. Sabido e que as condutas puniveis com sanc;oes 

administrativas sao aquelas de menor potencial ofensivo ao Estado, diferentemente 

dos crimes militares, cuja ocorrencia danosa causa grande gravame juridico a 

administrac;ao publica, in casu, a administrac;ao militar. Os crimes militares, como 

veremos, obedecem ao princfpio da tipicidade, tendo em vista serem eles condutas 

consideradas graves, podendo ser mais facilmente previstas e definidas face as 

transgressoes disciplinares que para alguns, nao obedecem ao principia da 

tipicidade. As sanc;oes penais afetam bens juridicos mais importantes ao Estado que 

aqueles tutelados pelas punic;oes disciplinares. As punic;oes disciplinares sao de 

ordem administrativa, ou seja, interna a administrac;ao militar, ao passo que as 

sanc;oes penais, sao processadas na esfera judiciaria, trazendo, com isso, 

consequencias ao reu que exteriorizam-se ao seu ambiente funcional, passando a 

afetar inclusive sua vida particular conforme explica Claudio Roza, na obra Processo 

Administrative Disciplinar e Ampla Defesa: 

Como se pode observar, tais infringencias que sujeitam a sanyoes 
disciplinares os servidores nao tern a caracterfstica definidora dos tipos 
penais .... Para o Dire ito Administrative, o conceito de tipicidade nao tern a 
mesma rigidez encontrada no Direito Penal. A maioria das infrayoes nao 
tern definiyao precisa, prevalecendo a atipicidade. (2001, p. 86) 

Para outros, a maioria dos doutrinadores, entendem que no Direito 

Disciplinar militar, com o advento do Decreta 4.346/2002, nao mais e possfvel a 

adoc;ao da atipicidade, como soi acontecer no art. 13, 2, do decreta 90.608/84, 
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antigo ROE, em virtude de previsao expressa no artigo 15 do decreto em 

comento. 

Assim, nos posicionamos que no processo administrativo, para a 

apura9ao das transgressoes disciplinares devemos obedecer ao principio da 

tipicidade, mesmo porque as transgressoes disciplinares devem ser apuradas de 

forma a propiciarem ao transgressor a possibilidade do exercicio das garantias 

constitucionais do Contradit6rio e da Ampla Defesa, atraves de urn devido 

processo legal, conforme seve no artigo 5°, inciso LIVe LV, respectivamente, da 

Constitui9ao Federal de 1988, sob pena de nulidade absoluta do ato. lsto deve 

ser categoricamente observado, vez que no processo administrativo verificamos a 

participa9ao de dois sujeitos: de urn lado temos a administra9ao publica, sob a 

maestria da autoridade publica competente e, de outro, o servidor. A 

administra9ao publica participa no processo disciplinar como parte interessada e 

como juiza ao mesmo tempo. Portanto, de facil compreensao que a autoridade 

competente designada para presidir o processo administrativo tenha seu 

entendimento de julgador influenciado pelo seu entendimento de parte, devendo 

dar-se necessaria importancia a observancia das garantias constitucionais 

anteriormente elencadas. 

Toda vez que alguem recebe uma san9ao, como nao poderia deixar de ser, 

urn, ou alguns bens juridicos seus sao tambem afetados, em conseqOencia direta 

da mesma san9ao. Assim, da mesma forma, quando urn militar recebe uma 

puni9ao disciplinar, algum bern juridico seu e afetado. As puni9oes disciplinares 

previstas no Regulamento Disciplinar do Exercito estao enumeradas nos artigos 

25 a 29 e 32. Sao elas: 

Advertencia: e a forma mais branda de punir, consistindo em admoestayao 
feita verbalmente ao transgressor, em carc~ter reservado ou ostensive. 
Neste caso verificamos que o bern juridico atingido pela sanyao e a honra 
subjetiva quando a sanyao se da em carater reservado e, se for a sanyao 
aplicada em carater ofensivo, as honras objetiva e subjetiva. Ambas as 
formas de admoestayao sao verbals, somente variando a presenya ou nao 
de publico quando da aplicayao da sanyao. 

Impedimenta disciplinar: e a obrigayao de o transgressor nao se afastar da 
OM, sem prejuizo de qualquer serviyo que lhe competir dentro da unidade 
em que serve. Aqui o bern juridico atingido e a liberdade do infrator, a qual 
e cerceada. 0 infrator nao pode ausentar-se da organizayao militar em que 
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cumpre a puni~;ao, podendo, entretanto, participar dos services diarios 
internes. 

Repreensao: e a censura energica ao transgressor, feita por escrito e 
publicada em boletim interne. Os bens juridicos atingidos sao as honras 
objetiva e subjetiva do infrator vez que a sua puni<;ao e tornada publica a 
organiza~;ao militar em que presta servi<;os. 

Deten~;ao disciplinar: e o cerceamento da liberdade do punido 
disciplinarmente, o qual deve permanecer no alojamento da subunidade a 
que pertencer ou em local que lhe for determinado pela autoridade que 
aplicar a puni<;ao disciplinar. Neste caso temos o cerceamento da liberdade 
de ir e vir do infrator. Este tipo de puni~;ao nao obsta a participa~;ao do 
punido do servi<;o interno e das instru<;Oes e treinamentos, sendo vedada a 
sua participa~;ao dos servi<;os externos ao aquartelamento. 

Prisao disciplinar: consiste na obriga~;ao de o punido disciplinarmente 
permanecer em local pr6prio e designado para tal. Tambem aqui a 
liberdade de locomo~;ao e o bern jurfdico atingido. Fica vedada a 
participa~;ao do infrator nos atos de servi<;o e instru~;ao. 

licenciamento e a exclusao a bern da disciplina: consistem no afastamento, 
ex officio, do militar das fileiras do Exercito, conforme prescrito no Estatuto 
dos Militares. Aqui o infrator e afastado das fileiras da corpora~;ao devido ao 
seu reiterado comportamento danoso ao servi<;o, correspondendo, no direito 
trabalhista a figura da dispensa com justa causa (CUNHA, 2004, p. 61). 

Observa-se que o rol de puni9oes e extenso, porem nao atinge o punido 

pecuniariamente, enquanto nao sobrevier exclusao. 
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CAPiTULO 5 

5 SANCAO PENAL MILITAR. 0 QUE E? NATUREZA JURiDICA. 

FUNDAMENTOS. BENS JURiDICOS ATINGIDOS PELAS SANCCES. SUA 

APURACAO(PROCESSAMENTO) 

Depois de estudado as transgressoes disciplinares agora, veremos a 

sanc;ao penal, sua apurac;ao, qual o seu processamento. A natureza jurldica destas 

sanc;oes e penal. A sua aplicac;ao e de competencia do poder judiciario, mais 

especificamente da Justic;a Militar. No caso proposto, relativamente ao Estado do 

Parana, a competencia em 1 a instancia e da Vara de Auditoria da Justic;a Militar 

Estadual, sendo, em grau de recurso, do Tribunal de Justic;a do Estado, de 

conformidade com a Constituic;ao do Estado do Parana. 

lnicialmente necessaria e o entendimento do que seja o crime. 0 direito 

penal procura o entendimento das condutas humanas danosas de ac;ao ou omissao 

graves ao convivio social. 0 legislador, portanto, procura prever no campo das 

ideias as condutas humanas que devem sofrer sanc;ao, com o objetivo de inibir o seu 

cometimento. Nem todas as condutas humanas danosas estao previstas em lei 

penal, uma vez que somente aquelas que afetam bens juridicos muito relevantes, de 

interesse da sociedade Ia estao previstas. Para ser considerado crime uma conduta 

deve preencher dois requisitos basicos: deve ser uma conduta tipica e antijuridica, 

no sentido de que, obedecendo ao principia da reserva legal, deve a conduta estar 

prevista em legislac;ao penal como ilicita. Deve a conduta possuir uma relac;ao de 

contrariedade entre o fato tfpico e o ordenamento juridico, caracterizando-se por sua 

reprovabilidade e culpabilidade, ou seja, deve a ac;ao ou omissao gerar urn juizo de 

reprovabilidade, no sentido de que o agente ativo poderia ter agido de modo 

diferente, sem ter causado dano ou ter minimizado esse mesmo dano. "Sob o 

aspecto formal, crime e um fa to tipico e antijuridico." 8 

8 JESUS, Damasio E. de. DIREITO PENAL. 4° vol.. Sao Paulo: Saraiva. 1997, p. 149. 
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Para ser considerado crime militar nao basta que a conduta seja, como em 

sua conceituacao formal, tipica e antijurfdica. A Constitui<;ao Federal de 1988 diz 

que "A justi<;a militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei" 

(artigo 124). Assim, claro fica que a Lei Magna remete a defini<;ao de tais crimes a 
legisla<;ao especifica. Diante disso, os crimes militares necessitam de sua defini<;ao 

tecnica. "Crime militar e o que a lei define como tal. 0 criterio ratione legis e 

tambem adotado na Alemanha e na ltalia". Existem duas categorias de crimes 

militares constantes do nosso ordenamento juridico em sua esfera penal militar, os 

crimes propriamente militares ou crimes militares pr6prios e os impropriamente 

militares ou acidentalmente militares. 

Existem condutas ilicitas aos olhos do direito penal militar que somente 

podem ser cometidas por certos sujeitos de direito, a saber, os militares, sob certas 

circunstancias. Por exemplo o crime de Desergao, previsto no C6digo Penal Militar, 

em seu artigo 187, que s6 pode ser cometido por militares, nao sen do possivel ao 

civil pratica-lo, sob nenhuma circunstancia. Da mesma forma e considerado crime 

propriamente militar o crime de Cobardia, previsto no artigo 363, o crime de Dormir 

em Servigo, previsto no artigo 203, todos do mesmo diploma legal. Estes crimes sao 

os que compoem a categoria dos crimes que somente podem ser praticados por 

militares, ou seja, os crimes propriamente militares. Os crimes pr6prios 

(Standesdelikte, Sonderdelikte, reatipropri, delitos propios) sao os que, na melhor 

doutrina, somente certas pessoas podem cometer (nur bestimmte Personem in 

Taterschaft begehen konnen) 9
. Os crimes propriamente militares causam urn 

gravame juridico a deveres exclusivamente militares, provocando turbulencia na 

organizagao das Forgas Armadas, abalando, por conseguinte, a finalidade destas 

Forgas, que e o provimento da seguranga do Estado a que pertencem e tern o dever 

constitucional de proteger. 

De outra parte existem aqueles crimes militares que podem ser cometidos 

por sujeitos de direito sem vinculagao ao servigo militar, ou seja, a agao ou omissao 

criminosas sao cometidas por nao militar, isto e, por urn civil. Estes sao os crimes 

impropriamente militares. Estes sujeitos de direito nao militares, com sua conduta, 

sob certas circunstancias expressamente previstas em lei, acabam por cometer 

9 Ibid., p. 75. 
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crimes militares. Como exemplo podemos citar o crime de Violemcia Contra 

Sentinela, previsto na lei penal militar, em seu artigo 158. A Constituic;ao Federal de 

1988 estabelece distinc;ao quanto a competencia para processamento e julgamento 

dos crimes militares cometidos por civis contra as organizac;oes militares estaduais, 

policias-militares e corpos de bombeiros militares, e contra as organizac;oes militares 

federais- as Forc;as Armadas. No 2° caso os crimes militares sao processados e 

julgados pela propria Justic;a Militar, como dispoe a CF/88, em seu artigo 124: "A 
Justiqa Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei." Ja, no 

1° caso, os crimes militares sao processados e julgados pela Justic;a Comum, em 

razao do contido no paragrafo 4°, artigo 125, da CF/88, que assim assevera: 

"Compete a Justiga Militar estadual processar e julgar os policiais militares e 

bombeiros militares nos crimes mil/tares definidos em lei, cabendo ao tribunal 

competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduagao 

das pragas." A Constituic;ao do Estado do Parana repete o texto da Magna Carta, em 

seu artigo 108, paragrafo 2°: 

Art. 108. A Justic;a Militar e constituida, em primeiro grau, pelos Conselhos 
de Justic;a e, em segundo, pelo Tribunal de Justic;a ou por Tribunal de 
Justic;a Militar. 

§ 1 o A lei poderc~ criar, mediante proposta do Tribunal de Justic;a, o Tribunal 
de Justic;a Militar, quando cumprido o requisite previsto no Art. 125, § 3°, da 
Constituic;ao Federal. 

§ 2° Compete a Justic;a Militar Estadual processar e julgar os policiais 
militares nos crimes militares definidos em lei, cabendo ao tribunal 
competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da 
graduac;ao das prac;as. 

Como se ve, a Constituic;ao Federal s6 da competencia para a Justic;a Militar 

Estadual processar e julgar os crimes militares cometidos por policiais-militares e 

bombeiros-militares, ficando excluidos de sua competencia os crimes previstos na 

legislac;ao penal militar cometidos por civis. lsso nao quer dizer que os crimes 

militares nao possam ser cometidos por civis contra instituic;oes militares estaduais. 

Pelo contrario, os civis podem comete-los, contudo, nao serao processados ou 

julgados pela Justic;a Militar, mas pela Justic;a Comum. Neste sentido, a ementa de 

ac6rdao unanime da 38 Sec;ao do ST J, proferido em 2 de agosto de 1990, no Conflito 

de Competencia 1.258/SP: 
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Competencia- Crime militar praticado por civil- artigo 125, paragrafo 4° da 
Constituic;ao Federal. Os crimes militares praticados por civil sao da 
competencia da Justic;a Comum, face a expressa determinac;ao 
constitucional (art. 125, par. 4°), que nao permite a Justic;a Militar Estadual 
processar e julgar partes estranhas a corporac;ao militar." (DJU, Sec;ao I, 20 
de agosto de 1990, p. 7.956). 

Tal ementa corrobora o texto constitucional. 
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CAPiTULO 6 

6 LINHA DE SEPARACAO ENTRE OS CRIMES MILITARES E 

TRANSGRESSOES DISCIPLINARES 

Vista tudo, chegamos ao ponto principal do trabalho, onde procuramos 

estabelecer a linha de separa9ao entre os crimes militares e transgressoes 

disciplinares. A discussao fundamental do presente trabalho aparece principalmente 

o foco esta em condutas que num e noutro diploma legal encontram previsao. Ora, 

de que forma buscar a tal linha? Para a defini9ao da linha limitrofe, devemos 

inicialmente nos fixar na visualiza9ao do campo onde acontece o combate, a batalha 

entre os diplomas legals que cuidam dos crimes e das transgressoes disciplinares. 

Localizado o campo de batalha, poderemos buscar a tal linha. 0 que seria o campo 

de batalha? 0 combate dar-se-a numa zona que podemos chamar de 

fundamentalista. La encontraremos os bens juridicos protegidos pelos diplomas 

legals que cuidam dos crimes militares e das transgressoes disciplinares. Estes 

bens juridicos, portanto, quando lesados, originam os crimes militares e as 

transgressoes disciplinares. 

Ate o momenta nao foi possfvel ao legislador estabelecer essa exata 

delimita9ao entre os crimes militares e as transgressoes disciplinares. Contudo, 

sabido e que existe uma diferencia9ao existencialista entre uma e outra categoria de 

ilicitos. A diferen9a nao e de grau , mas de substancia, de qualidade, ou seja, nao e 

o quantum de lesao causada a urn bern jurfdico, mas qual bern jurfdico foi afetado 

pelo comportamento ilicito. Partimos portanto, do pressuposto de que urn mesmo 

bern juridico nao e protegido duas vezes por dois diplomas legais diferentes de 

forma que, sendo esse bern jurfdico lesado com maior gravidade seria o ilicito de 

competencia de urn diploma legal e, sendo o mesmo bern juridico lesado de forma 

mais branda, seria ele de competencia de outro diploma legal. 0 fundamento nao e 

esse, mas sim de que cada diploma legal cuida efetivamente de bens jurfdicos 

distintos, independentemente da gravidade com que sao lesados. 
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Errado e, assim, afirmar que as ac;:oes ou omissoes "mais graves" sao 

aquelas que configuram os crimes militares e as "menos graves" aquelas que 

configuram as transgressoes disciplinares, sendo essas gravidades atribuidas 

unicamente a ac;:oes ou omissoes ilicitas cometidas. A gravidade esta no bern 

juridico atentado e no resultado produzido. As sanc;:oes administrativas procuram, 

segundo doutrinadores espanh6is, proteger o servic;:o desenvolvido pela instituic;:ao 

apenadora e, de outro modo, as sanc;:oes penais procuram proteger bens juridicos 

externos a administrac;:ao, especificamente, a ordem juridica. 

Lo ilicito disciplinario devendria penal cuando no se hubiese lesionado s61o 
el interes del servicio publico, sino que se hubiesen violado, ademas, las 
normas esenciales de le instituci6n, se hubiese puesto en peligro su 
existencia, Ia permanencia de sua caracter y Ia finalidad de su organizaci6n. 
(MIR, 1995, 56, obra citada de CAETANO, p. 53). 

Doutrinadores patrios procuram estabelecer essa diferenciac;:ao, mas ela 

parece ser de carater mais objetivo, de forma a tomar por norte a positivac;:ao ja 

estabelecida. Jose da Silva Loureiro Neto diz em sua obra que tanto os 

regulamentos disciplinares quanto o C6digo Penal Militar procuram assegurar a 

manutenc;:ao da disciplina militar, sendo que os ilicitos menos graves e os mais 

graves estariam previstos, separadamente, nos diplomas legais respectivamente 

citados. A primeira vista parece ser apenas, a linha limitrofe, uma questao 

quantitativa de dano causado, mas nao e exatamente isso, excetuando-se algumas 

condutas tipificadas no CPM que, obedecendo a criterios objetivos constantes do 

mesmo diploma legal aliados a discricionariedade do julgador podem, atraves de 

sentenc;:a, serem desconsideradas como crime militar e consideradas como mera 

infrac;:ao disciplinar. Como exemplo, no CPM, Furto de Coisa de Pequeno Valor 

praticado por agente prima rio (art. 240, paragrafos 1° e 2°), a Lesao Levissima (art. 

209, paragrafo 6°), e outros mais (vejam-se OS artigos 250; 253; 254; 260, paragrafo 

unico e 313, paragrafo 2°; todos do CPM). Vejam-se: 

Art. 209- Ofender a integridade corporal ou a saUde de outrem: 

§ 6° - No case de lesoes levfssimas, o juiz pede considerar a 
infra~ao como disciplinar. 
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Art. 240 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia movel: 
Pena - reclusao, ate seis anos. 

§ 1° - Se o agente e primario e e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz 
pode substituir a pena de reclusao pela de detenyao, diminui-la de urn a 
dois ten;os, ou considerar a infrayao como disciplinar. 

Entende-se pequeno o valor que nao exceda a urn decimo da quantia 
mensa! do mais alto salario mfnimo do pais. 

§ 2°- A atenuayao do paragrafo anterior e igualmente aplicavel no caso em 
que o criminoso, sendo primario, restitui a coisa ao seu dono ou repara o 
dano causado, antes de instaurada a ayao penal. 

CAPITULO Ill 

Da Apropriayao I ndebita 

Art. 248 - Apropriar-se de coisa alheia movel, de que tern a posse ou 
detenyao: 
Pena - reclusao, ate seis anos. 

Paragrafo unico. A pena e agravada, se o valor da coisa excede vinte vezes 
o maior salario minimo, ou se o agente recebeu a coisa: 

I - em deposito necessario; 

II- em razao de oficio, emprego ou profissao. 

Art. 249 - Apropriar-se alguem de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, 
caso fortuito ou forya da natureza: 

Pena - detenyao, ate urn ano. 

Paragrafo unico. Na mesma pena incorre quem acha coisa alheia perdida e 
dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restitui-la ao dono ou 
legitime possuidor, ou de entrega-la a autoridade competente, dentro do 
prazo de quinze dias. 

Art. 250 - Nos crimes previstos neste capitulo, aplica-se o disposto nos 
paragrafos 1° e 2°, do Art. 240. 

CAPITULO IV 

Do Estelionato e outras Fraudes 

Art. 251 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita, em prejuizo alheio, 
induzindo ou mantendo alguem em erro, mediante artificio, ardil ou qualquer 
outro meio fraudulento: 

Pena - reclusao, de dois a sete anos. 

§ 1°- Nas mesmas penas incorre quem: 

1 - vende, permuta, da em pagamento, em locayao ou em garantia, coisa 
alheia como propria; 
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II - vende, permuta, da em pagamento ou em garantia coisa pr6pria 
inalienavel, gravada de Onus ou litigiosa, ou im6vel que prometeu vender a 
terceiro, mediante pagamento em prestac;oes, silenciando sobre qualquer 
dessas circunstancias; 

Ill - defrauda, mediante alienac;ao nao consentida pelo credor ou por outro 
modo, a garantia pignoraticia, quando tern a posse do objeto empenhado; 

IV - defrauda substancia, qualidade ou quantidade de coisa que entrega a 
adquirente; 

V- defrauda de qualquer modo o pagamento de cheque que emitiu a favor 
de alguem. 

§ 2° - Os crimes previstos nos numeros I a V, do paragrafo anterior sao 
considerados militares somente nos casos do Art. 9, numero II, letras "a" e 
"e". 

§ 3° - A pena e agravada, se o crime e cometido em detrimento da 
administrac;ao militar. 

Art. 252 - Abusar, em proveito pr6prio ou alheio, no exercfcio de func;ao, em 
unidade, repartic;ao ou estabelecimento militar, da necessidade, paixao ou 
inexperiencia, ou da doenc;a ou deficiencia mental de outrem, induzindo-o a 
pratica de ato que produza efeito jurldico, em prejufzo pr6prio ou de terceiro, 
ou em detrimento da administrac;ao militar: 

Pena - reclusao, de dois a seis anos. 

Art. 253 - Nos crimes previstos neste capitulo aplica-se o disposto nos 
paragrafos 1° e 2°, do Art. 240. 

Art. 254 - Adquirir, receber ou ocultar em proveito propno ou 
alheio, coisa proveniente de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fe, a 
adquira, receba ou oculte: 

Pena - reclusao, ate cinco anos. 

Paragrafo unico. Sao aplicaveis os paragrafos 1 e 2 do Art. 240. 

Art. 259 - Destruir, inutilizar, deteriorar ou fazer desaparecer coisa 
alheia: 

Pena - detenc;ao, ate seis meses. 

Paragrafo unico. Sese trata de bern publico: 

Pena - detenc;ao, de seis meses a tres anos. 

Art. 260 - Nos casos do artigo anterior, se o criminoso e primario e a coisa e 
de valor nao excedente a urn decimo do salario minima, o juiz pode atenuar 
a pena, ou considerar a infrac;ao como disciplinar. 

Paragrafo unico. 0 beneficia previsto no artigo e igualmente aplicavel, se, 
dentro das condic;oes nele estabelecidas, o criminoso repara o dano 
causado antes de instaurada a ac;ao penal. 
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Art. 313 - Emitir cheque sem suficiente provisao de fundos em 
poder do sacado, sea emissao e feita de militar em favor de militar, ou se o 
fato atenta contra a administrayao militar: 

Pena - reclusao, ate cinco anos. 

§ 2°- Ao crime previsto no artigo aplica-se o disposto nos paragrafos 1° e 
2°, do Art. 240. 

Os dispositivos legals apresentados trazem a possibilidade de serem 

considerados transgressoes disciplinares, expressando, dessa maneira urn carater 

quantitativa. Sabre essa afirma9ao, Jose Alberto Romeiro, na obra Curso de Oireito 

Penal na parte geral, explica que: "A diferem:;a nao e, assim, qualitativa mas 

quantitativa ou de grau, a criteria do legislador." Afora estas exce9oes, verificamos 

que as figuras delitivas penais militares com correspondemcia no ROE obedecem a 

criterios qualitativos e nao quantitativos. Mesmo parecendo ser o carater distintivo 

apenas quantitativa, em se analisando com mais vagar a questao destas exce9oes, 

percebe-se que a gravidade, predicado que denota quantitatividade, corresponde 

diretamente a que bern juridico foi atingido. Assim, e possivel que a mesma atitude 

delitiva, a mesma a9ao ou omissao pode atingir bern juridico protegido pelo ROE ou 

pelo CPM. Ao se analisar mais a fundo a problematica, percebe-se que o bern 

juridico protegido diverge entre urn diploma legal e outro, ou seja, ha diferencia9ao 

qualitativa. Embora pare9a ser a manuten9ao da disciplina militar o objetivo primaz 

tanto do C6digo Penal Militar como dos Regulamentos Oisciplinares, nao constitui 

ela a finalidade principal, mas secundaria, uma vez que a principal aparece de modo 

impHcito. Para o direito disciplinar o objetivo primario e o servi9o publico, o 

ordenamento dos servidores militares para a consecu9ao do servi90 publico. Ja, 

para o direito penal militar o objetivo e a manuten9ao da ordem juridica do Estado de 

Direito, a manuten9ao da existencia, a permanencia do carater e a finalidade de sua 

organiza9ao. 

Como resultante desse pensamento, facil e de se entender o porque da 

confusao gerada quando da considera9ao de uma a9ao ou omissao como crime 

militar ou transgressao da disciplina. lsso acontece em virtude da finalidade 

secundaria ser considerada como parametro limitrofe entre as duas categorias de 

ilicitos, quando o acertado seria considerar-se a finalidade primaria como parametro. 

Em virtude dessa confusao fundamentalists e que encontramos no Regulamento 
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Disciplinar figuras delitivas com correspondencia tipificadas no C6digo Penal Militar, 

podendo assim, urn ilicito disciplinar "ascender'' a categoria de ilfcito penal. Tais 

correspondencias originam-se, como ja foi dito, da confusao entre finalidades 

primarias e secundarias dos diplomas legals em epigrafe. Como exemplo, citamos o 

crime militar previsto no artigo 298, do C6digo Penal Militar, que trata do Desacato a 

superior: "Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando 

deprimir-lhe a autoridade." A figura correspondente no anexo I, n° 100 do ROE diz o 

seguinte : "Ofender, provocar, desafiar, desconsiderar ou procurar desacreditar outro 

militar, por atos, gestos ou palavras, mesmo entre civis." Ora, estas ac;oes podem ser 

praticadas contra superior e de que maneira pode-se ofender, provocar ou desafiar 

alguem sem desacata-lo? Ainda, no mesmo raciocinio, o artigo 195, do CPM, trata 

do Abandono de Servic;o: "Abandonar, sem ordem superior, o posto ou Iugar de 

servigo que /he tenha sido designado, ou o servigo que /he cumpria, antes de 

termina-lo." 0 n° 28, do inciso I, do Regulamento Disciplinar do Exercito diz: 

"Ausentar-se, sem a devida autorizagao, da sede da organizagao militar onde serve, 

do local do servigo ou de outro qualquer em que deva encontrar-se por forga de 

disposigao legal ou ordem." Da mesma maneira, em que situac;ao poderia o militar 

ausentar-se do local de servic;o sem autorizac;ao, sem que sua atitude configurasse 

crime militar? Em ambas as situac;oes conflitantes os representantes legais da 

caserna, para a devida mensurac;ao estariam com serios problemas, haja vista que a 

propria lei nao estabelece criterios objetivos para a distinc;ao requerida. 

Diante do que foi exposto, cremos existir a linha limitrofe separadora entre 

crimes militares e transgressoes disciplinares, estando tal linha situada no campo 

ontol6gico da materia. Contudo, o ordenamento juridico nao propicia condic;oes de 

uma separac;ao exata dos conteudos dos diplomas legais referentes as 

transgressoes disciplinares e aos crimes militares, vez que inexistem criterios 

objetivos para que as condutas ilicitas praticadas sejam classificadas corretamente. 

Como foi dito, a linha separadora existe, estando ela intimamente ligada ao que se 

quer proteger, ou melhor, ao bern juridico protegido, mas nao ao bern juridico mais 

aparente, pois este, conforme ja explicitado, nao e o principal bern juridico a ser 

defendido, mas urn subsidiario. Ou seja, a manutenc;ao da disciplina militar, que e o 

bern juridico que aparece expressamente como norteador das sanc;oes 

administrativas e penais, nao se configura no principal bern juridico a ser tutelado. 
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Este constitui-se de valores mais elevados, de objetivos implicitamente contidos no 

ordenamento que sao lesados com as condutas ilicitas. 

Cremos que para uma conduta delitiva ser considerada crime militar ou 

transgressao disciplinar, ou seja, para ser encontrada a linha que separa as 

condutas delitivas em penais e disciplinares, o agente publico deve considerar os 

objetos primarios tanto de urn como de outros diplomas legais e nao somente o 

secundario, que e comum aos dois. Entendemos que somente assim podera ser 

estabelecido o seu campo de atuagao. 

Ainda, em virtude de urn embasamento em premissas falsas, o legislador 

acabou por dar urn aspecto quantitativa a classificagao das ac;oes e omissoes ilicitas 

como crimes ou transgressoes da disciplina. Equivocadamente, pois, em virtude 

disso tornou-se a delimitagao desses temas de dificil factibilidade. "Torna-se dificil 

estabelecer, por esse motivo, uma diferenr;a essencial de conteudo, semelhante a 
do direito penal e disciplinar comum, entre os dispositivos do C6digo Penal Militar e 

dos regulamentos disciplinares militares, cujos limites se estadeiam por vezes ate 

esfumados. "10 Vemos, em nosso estudo, que o limite entre crime e transgressao da 

disciplina, situa-se no campo qualitative, ou seja, de qual bern jurldico foi atingido 

pela conduta ilicita. Definido exatamente qual bern juridico esta sendo atacado pela 

conduta, conseqOentemente saber-se-a se a conduta e crime militar ou transgressao 

disciplinar, sem, e claro, deixar-se de lado o Principio da Tipificagao Penal 

concernente aos crimes militares. 

10 Ibid., p.10. 
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CAPiTULO 7 

7 POSSIBILIDADE DE APLICACAO CONJUNTA DE SANC0ES PENAIS E 

DISCIPLINARES 

Estabelecida a linha divis6ria entre os crimes militares e transgressoes 

disciplinares. Observa-se que quando do cometimento de urn ilicito, ha urn gravame 

juridico produzido com efeitos sobre certos bens juridicos. Ou seja, urn sujeito de 

direito, ao cometer uma atitude contraria ao que e licito, vai contra o bern juridico 

protegido por aquele dispositive legal correspondente, atentando contra a sua 

incolumidade. Ora, seria possivel uma mesma atitude ilicita atentar contra dois ou 

mais bens jurfdicos diferentes? Se o questionamento proposto tiver uma resposta 

positiva, vemos a possibilidade de uma mesma conduta atentat6ria ser abarcada por 

dispositivos legals diversos, originando, assim, puni96es tambem diversas e 

cumulativas. De outra forma, sendo a resposta negativa, imposslvel seria uma 

mesma conduta ilicita ser apenada por dois ou mais dispositivos legals diversos. 

Em nosso ordenamento juridico o Principia basilar Non Bis In Idem veda 

qualquer possibilidade de alguem ser punido duas vezes pelo mesmo fato ilfcito. No 

direito militar, mais especificamente no direito discipiinar contido no ROE, 

encontramos dispositive que confirma tal assertiva (art. 14, par. 7°): "E vedada a 

aplicar;ao de mais de uma penalidade por uma {mica transgressao disciplinar." 

Contudo a referencia e feita com vistas a uma mesma esfera legal, ou seja, como 

fica multo claro no dispositive legal citado, na esfera administrativa o militar nao pode 

ser duplamente punido por urn mesmo fato. 

No ramo do Direito temos exemplos de que urn mesmo ilicito pode ser 

punido nas esferas penal, civil e administrativa, sem contudo constituir-se em bis in 

idem. lsto porque cada ramo do Direito possui fundamenta(:ao diversa. Assim, o 

Direito Penal procura proteger uma categoria de bens jurfdicos, ja o Direito Civil 

procura disciplinar a prote9ao de uma outra categoria e o Direito Administrative uma 

terceira. Na li9ao de Hely Lopes Meirelles: 
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A punic;ao disciplinar e a criminal tem fundamentos diversos, e diversa e a 
natureza das penas. A diferenc;a nao e de grau, e de substancia. Dessa 
substancial diversidade resulta a possibilidade da aplicac;ao conjunta das 
duas penalidades sem que ocorra "bis in idem". Por outras palavras, a 
mesma infrac;ao pode dar ensejo a punic;ao administrativa (disciplinar) e a 
punic;ao penal (criminal), porque aquela e sempre urn "minus" em relac;ao a 
esta. Daf resulta que toda condenac;ao criminal, por delito funcional, 
acarreta a punic;ao disciplinar, mas nem toda falta administrativa exige 
sanc;ao penal. 11 

Na visao do mestre, claro fica que havendo substanclas diversas de 

dlspositivos legals atacados, possivel e de se atribuir as sanc;oes correspondentes 

a cada dispositive, sem que haja cumulatividade ilegal de penas. Portanto, no 

direito comum as penas disclplinares, penais e clvls sao cumulativas. Diferente 

ocorre no Direito Militar, como vemos no artigo 14, pan3grafos 1°, 2° e 4°, do 

Regulamento Disciplinar do Exercito: 

§ 12 Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou 
contravenc;ao penal, nao se caracterizara transgressao disciplinar. 

§ 22 As responsabilidades nas esferas cfvel, criminal e administrativa sao 
independentes entre si e podem ser apuradas concomitantemente. 

§ 42 No concurso de crime e transgressao disciplinar, quando forem da 
mesma natureza, esta e absorvida por aquele e aplica-se somente a pena 
relativa ao crime. (Brasil, 2002) 

Claro fica que a apurac;ao do fato iHcito podera se dar concomitantemente 

nas tres esferas legals, mas no caso de aplicac;ao de sanc;oes referentes a crime 

militar e transgressao dlsciplinar, nao e licita a cumulatividade de penas, sendo 

somente aplicavel a pena relativa ao crime militar. De outra forma, em se havendo 

transgressao da disciplina e ilicito civil, podera o faltoso ser punido nas duas esferas. 

Ora, qual serla o fundamento do militar nao poder ser punldo nas esferas 

administratlva e penal milltar ao mesmo tempo em virtude de urn mesmo ilicito? 

De acentuar-se, entretanto, que em nosso direito disciplinar comum inexiste 
pena privativa de liberdade. A prisao administrativa que, segundo o artigo 
42, do C6digo Penal comum, pode ser computada na pena privativa de 
liberdade e na medida de seguranc;a imposta por crime ou contravenc;ao 

11 MEIRELLES, Hely Lopes. DIREITOADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 10ed. Sao Paulo:Revista dos Tribunais. p. 150. 



40 

penal nao e pena disciplinar, mas prisao provis6ria (vejam-se os artigos 319 
e 320 do CPP comum). 12 

Aliado a isso e que as penas privativas de liberdade no direito comum sao 

impostas por autoridade judiciaria competente. De modo diverso no direito 

disciplinar militar, as penas privativas de liberdade, como a pena de impedimenta 

prevista no ROE, tern sua aplicac;ao feita segundo criteria de discricionariedade do 

superior hierarquico do infrator, a saber, seu comandante, chefe ou diretor. Assim, 

nao ha qualquer influencia da autoridade judiciaria na aplicac;ao da sanc;ao 

disciplinar militar, com excec;ao dos casos em que a lei confere ao juiz a 

possibilidade de considerar uma conduta nao como crime, mas como transgressao 

disciplinar. lsso, como foi dito nao e regra, mas excec;ao, uma vez que apenas 

poucos dispositivos do CPM trazem em si esta possibilidade, como o crime de 

lesoes corporals levissimas e o crime de furto de coisa de pequeno valor por reu 

primario, contidos no artigo 209, paragrafo 6° e artigo 240, paragrafo 1°, do CPM, 

respectivamente. Dessa forma poderia ter o militar sua liberdade, o bern de maior 

valor a qualquer pessoa viva, cerceada por duas vezes quando da pratica de urn 

unico ilicito. Contudo, podemos avaliar que, conforme exposto no capitulo que trata 

do valor social dos bens juridicos defendidos pelo militar, qualquer conduta ilicita sua 

e mais grave que a conduta ilicita de urn civil por, justamente, refletir o seu 

comportamento, no comportamento do Estado, ao qual representa e defende, 

devendo ser, portanto, seu apenamento mais severo que o da pessoa comum, 

chegando inclusive, na esfera disciplinar, ao cerceamento da liberdade. Neste 

sentido, nao importa que a sanc;ao disciplinar e criminal sejam de cerceamento da 

liberdade, devendo ser as duas impostas pols, alem dos bens juridicos tutelados 

pelo militares serem de maior relevancia para o Estado em comparac;ao ao 

relacionamento do cidadao comum com esse mesmo Estado, diversa e a natureza 

dos bens juridicos afetados com a conduta delituosa em se tratando das esferas 

disciplinar e criminal. Ora, encontramos aqui urn discenso, pois o cidadao comum, 

ao cometer uma falta que enseje punic;ao disciplinar e criminal, sera ele duplamente 

punido, diferentemente do militar que ao cometer ilicito que enseje a dupla punic;ao 

12 ROMEIRO, Jose Alberto. CURSO DE DIREITO PENAL MILITAR- PARTE GERAL. 1 ed., Sao Paulo:Saraiva. 1994, p. 

13. 



41 

por afetar duas esferas legals diferentes, nao recebera a puni9ao disciplinar, por 

expressa disposi9ao legal. 

Nos regulamentos disciplinares da Marinha, Exercito e Aeronautica esta 

expresso o contido no art. 42, paragrafo 2°, da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares), 

que dispoe acerca da impossibilidade da cumula9ao de penas para ilicitos da 

mesma natureza. Nestes casos s6 e aplicada a pena relativa aos crimes militares. 

Assim, contrariamente ao nosso entendimento, hoje no concurso de crime militar e 

de contraven9ao ou transgressao disciplinar, quando forem da mesma natureza, 

sera aplicada somente a pena relativa ao crime. 
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CAPiTULO 8 

8 CONCLUSAO 

As institui96es militares e seus integrantes existem em func;ao de certos 

objetivos a serem alcan9ados e, para tanto sua existencia e pautada em valores que 

norteiam as suas condutas na busca de tais objetivos. Estes objetivos e valores 

encontram-se positivados em leis e regulamentos que, a primeira vista, congruem 

para a manuten9ao da disciplina militar, primordialmente o ROE e o CPM. Contudo, 

nao e a disciplina militar o objetivo primeiro, mas urn secundario. 0 objetivo primario 

de cada urn destes diplomas legais e diferente. Basicamente, o direito disciplinar 

militar procura defender o servi9o desenvoivido pelas institui9oes militares e, de 

outra forma, 0 direito penal militar procura proteger bens externos a Administra9aO, 

especificamente a ordem juridica. Dessa diferenc;a entre diplomas legais e que 

advem as penas administrativas e as criminals, procurando, cada uma delas, tutelar 

bens juridicos diversos. 

A linha que separa os crimes militares das transgressoes disciplinares 

existe. Contudo, embora haja doutrinadores que defendam ser uma diferen9a de 

quantum de gravame juridico produzido pelo ato ilicito, claro e que a linha limitrofe 

situa-se no plano da substancia e nao da intensidade, ou seja, a classifica9ao entre 

crime e transgressao disciplinar esta no bern juridico atingido, embora haja 

aparentes exce9oes que denotem sera diferen9a de grau. Claro e que pode haver 

uma migra9ao do bern juridico atingido de conformidade com a intensidade da a9ao 

ou omissao delituosa, ou seja, em se considerando urn mesmo ilicito, sendo o 

mesmo cometido em uma oportunidade com menos danosidade e noutra com maior 

danosidade, poderao os atos ilicitos, embora iguais em sua substancia, atingirem 

bens juridicos diferentes em virtude de sua intensidade. Em outras palavras, 

dependendo da intensidade da agressao produzida ao ordenamento juridico com 

uma a9ao ou omissao, podera urn ou outro bern juridico ser afetado. Por 

conseguinte, ate as exce96es podem deixar de constituir exce96es, pois o que era 

diferen9a meramente de grau, passa, assim, a ser de objeto. 
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Os crimes militares e as transgressoes disciplinares possuem naturezas 

jurldicas diferentes e diversa e a natureza de suas sancoes. Mesmo que dispositivos 

legals de legislacoes militares versem acerca da impossibilidade de urn mesmo ilicito 

ser apenado disciplinar e criminalmente, as penas relativas a cada uma das esferas 

legals deveriam ser aplicadas, independentemente da diversidade de origem das 

penas, vez que os bens juridicos protegidos por cada uma das esferas diferem entre 

si. Mas nao s6 por isso. Os militares possuem deveres para com o Estado 

diferentes dos civis, vez que constitui obrigacao sua a defesa desse mesmo Estado 

e de suas instituicoes, sendo, portanto, suas atitudes extensoes do agir do proprio 

Estado. Assim, ilicitos cometidos pelos militares devem receber apenamento mais 

severo que aqueles cometidos por civis. Diante disso, o militar, quando da co

ocorrencia de crime e transgressao disciplinar originados de urn mesmo fato ilicito, 

sendo eles da mesma natureza, deve ele receber as correspondentes sam;oes penal 

e administrativa e, nao s6 a penal, como preve hoje a legislacao castrense brasileira. 
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9 GLOSSARIO 

Caserna - habita9ao de soldados, quartel; 

Castrense - acampamento ou servi9o militar; 

Disciplina - ordem, respeito, obediencia as leis e regulamentos, doutrina, 

boa ordem e respeito; 

Disciplina Militar - doutrina comportamental de individuos militares de 

acatamento e cumprimento a leis, normas e regulamentos; 

Crime Militar - e o crime praticado por militar ou civil, de acordo com o 

C6digo Penal Militar, que atenta contra a hierarquia, a disciplina, ou a 

organiza9ao militar; 

For~as Auxiliares do Exercito Brasileiro - Sao aquelas constituidas pelas 

policias militares e corpos de bombeiros militares; 

Militar - relativo a guerra, a milicia, as tropas. Quantidade daquele que faz 

parte das forc;as armadas ou forc;as auxiliares (Marinha, Exercito, 

Aeronautica, Policia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) como membro de 

seus quadros permanentes como pra9a ou como graduado miliciano; 

Policia Militar - a ela cabem a policia ostensiva e a preserva9ao da ordem 

publica; 

ROE (Regulamento Disciplinar do Exercito) - Regulamento que estabelece 

acerca do comportamento do militar do Exercito, adotado tal regulamento 

pela Policia Militar do Parana, tratando ainda das transgressoes disciplinares 

e sua puni9oes; 

Transgressio - ato ou efeito de transgredir, infra9ao, viola9ao a normas de 

conduta. 
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