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COLABORAÇÃO

INCONSTITUCIONALIDADE DO
DECRETO-LEI SOBRE CENSURA PRÉVIA

JOSAPHAT MARINHO
Senador - Professor da Faculdade de Direito da

Universidade da Bahia.

1 - O DECRETO-LEI E SUA JUSTIFICAÇÃO
O Decreto-Lei n9 1.077, de 26 de janeiro de 1970, segundo sua

ementa, "dispõe sôbre a execução do art. 153, § 89, parte final, da
Constituição da República Federativa do Brasil". O preâmbulo que o
explica, por sua vez, apenas reproduz, da parte final do dispositivo
constitucional invocado, a cláusula concernente à intolerabilidade de
"publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes".
Por isso, também, acentua, limitativamente, "que essa norma visa a
proteger a instituição da família, preservar-lhe os valôres éticos e asse
gurar a formação sadia e digna da mocidade".

Daí o art. 1Q, como regra-comando da lei, prescrever que "não serão
toleradas as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos
bons costumes, quaisquer que sejam os meios de comunicação". Na
forma do art. 7C>, esta regra "aplica-se às diversões e espetáculos
públicos, bem como à programação das emissoras de rádio e televisão".

Só por extensão, pois, e para forçar o apêlo ao art. 55, I, da
Constituição, o preâmbulo do decreto-lei, considerando abusos de
publicações e exteriorizações, pôde concluir "que o emprêgo dêsses meios
de comunicação obedece a um plano subversivo, que põe em risco a
segurança nacional".

2 - FUNDAMENTO ILEGíTIMO
Já observamos, noutra oportunidade, que as ocorrências envolvem

a segurança nacional, e geram o poder extraordinário de legislar,
quando ofendem ou ameaçam atingir a existência do Estado, e, pois,
de seu quadro institucional. Tanto que, mesmo durante o estado de
sítio, "o Presidente da República somente poderá adotar outras medidas
restritivas, além das previstas na Constituição, mediante lei, ouvido o
Conselho de Segurança Nacional", e "a fim de preservar a integridade
e a independência do País, o livre funcionamento dos Podêres e a
prática das instituições, quando gravemente ameaçados por fatôres
de subversão ou corrupção" (art. 155, § 3C». Demais, convém salientar
que a Constituição, extremando conceitos e perigos, distingue, expres
samente, entre segurança nacional e ordem política e social, como o
faz ao definir a competência da União (art. 89, VIII, c). A letra e o
espírito da Constituição, em suma, conferem sentido amplo, mas definido,
à matéria de segurança nacional (Inconstitucionalidade de Decretos-
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Leis, sôbre Inelegibilidades, in Rev. de Informação Legislativa, nQ 24,
pág. 3).

Assim entendeu, em sua incontrastável autoridade, o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nQ 62.731,
em 1967, ao apreciar o Decreto-Lei nQ 322, dêsse ano. Em seu voto
vitorioso, o Relator, Ministro Aliomar Baleeiro, esclareceu que o conceito
de segurança nacional "não constitui algo indefinido, vago e plástico,
algo que pode ser,ou não ser, entregue ao discricionarismo do Presidente
e do Congresso. Os direitos e garantias individuais, o federalismo e
outros alvos fundamentais da Constituição ficarão abalados nos alicerces
e ruirão se admitirmos que representa "segurança nacional" tôda
matéria que o Presidente da República declarar que o é, sem oposição
do Congresso". E acrescentou: "Quero crer que "segurança nacional"
envolve tôda matéria pertinente à defesa da integridade do território,
independência, paz e sobrevivência do País, suas instituições e valôres
materiais ou morais, contra ameaças externas e internas." Em resumo,
o conceito de segurança nacional abrange, no juízo do eminente Ministro,
"medidas preventivas contra os lêvedos da ação armada ou da desor
dem".

No mesmo julgamento, advertindo dos riscos da interpretação
extensiva, o Ministro Luiz Gallotti ponderou: "Entendido amplamente,
isto é, que o Congresso, sem limites, pode alargar o conceito de
segurança nacional, então, poderia haver decretos-leis sôbre tudo,
porque, remotamente, tôda a ordem jurídica interessa à segurança
nacional, e a limitação constitucional, da competência do Executivo
para baixar decretos-leis, pràticamente desapareceria" (Rev. Trimestral
de Jurisprudência, vol. 45. pág. 559).

Essa elasticidade, porém, encontra obstáculo irremovível na
Constituição, que enuncia os pressupostos da noção de segurança
nacional, relacionando-a com as instituições políticas e militares, e
reserva ao Conselho de Segurança Nacional o estudo dos assuntos que
a ela interessem (arts. 86-89 e 91). Segurança nacional, em conse
qüência, não é fator indelimitável, que possa ser invocado contra
quaisquer vícios ou males, para substituir a competência constitucional
comum de legislar pela extraordinária.

Destarte, "publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos
bons costumes", conquanto condenáveis e reprimíveis, não se incluem
entre os elementos que ameaçam a segurança nacional. Podem atingir
a ordem social, diferenciada do problema de segurança nacional por
expressa e compreensível cautela da Constituição, precisamente ao
definir a competência da União para apurar infrações penais (art. 89,
VIII, c). Todo o texto constitucional, aliás, confere tratamento distinto
ao fato moral, como requisito configurador de situações específicas,
ou determinante do aproveitamento ou da punição de pessoas. Daí a
Constituição referir-se a "decôro parlamentar" (art. 35, lI, e § 19),
"probidade administrativa", ou "na administração" (art. 82, V, e art.
151, lI), "reputação ilibada" (art. 118, parágrafo único, e art. 121).
l'idoneidb.de moral" (art. 128, § 19, a, art. 131, lI, e art. 133, lU),



ABRIL A JUNHO - 1970 5

"moralidade" (art. 151, IV), "corrupção" (art. 154 e art. 155, § 3Q),

sempre para extremar fatos ou situações inconfundíveis. Note-se, ainda,
que, mesmo quando os fatôres de corrupção tenham gravidade de
autorizar o Presidente da República a adotar, durante o estado de sítio,
além das enumeradas na Constituição (art. 155, § 2Q), "outras medidas
estabelecidas em lei", sàmente poderá fazê~lo "ouvido o Conselho de
Segurança Nacional", e não por inspiração de outro órgão (art. 155,
§ 39). Mesmo no § 8Q do art. 153 a distinção é nítida, pois o texto alude,
especificadamente, a "propaganda de guerra", "de subversão da ordem
ou de preconceitos de religião, de raça ou de classe" e a "publicações
e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes".

Logo, o sistema constitucional trata diferentemente a segurança
nacional, o fato político e o fato moral. Quando, excepcionalmente,
prevê que o procedimento moral, por abusos graves apurados, pode
propiciar medidas políticas especiais, di-lo com clareza, como no art.
154 e no art. 155, § 39. Das disposições que assim prevêem nenhuma
alcança, direta ou indiretamente, a questão vinculada a "publicações
e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costumes". Embora o
fator corrupção seja mencionado em ambos os preceitos, o art. 154
cuida de suspensão de direito individual ou político, pelo Supremo
Tribunal Federal, e o § 39 do art. 155 faculta a adoção, pelo Presidente
da República, durante o estado de sítio, de "medidas estabelecidas em
lei". Nada, nesses mandamentos, se assemelha à censura genérica e
permanente instituída no decreto-lei examinado, e deferida ao arbítrio
do Departamento de Polícia Federal e do Ministro da Justiça (arts. 2Q
e 3Q).

Nestas condições, falta o pressuposto constitucional do decreto-lei.
O caso não é de segurança nacionaL Esta expressão se associa intima
mente, na linguagem da Constituição, como bem observa o Professor
Geraldo Ataliba, ao "conceito de ordem, organização política, funciona
mento das instituições" (O Decreto-Lei na Constituição de 1967 RT,
1967, pág. 53). ~ão se associa a questões éticas, a ações "contrárias à
moral e aos bons costumes", ou à defesa da família, problemas discipli
náveis como têm sido disciplinados, em leis feitas por outros fundamen
tos. Veja-se que, mesmo presentemente, a Lei D.e) 5.250, de 9 de fevereíro
de 1967, regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informa
ção, ao passo que os crimes contra a segurança nacional, a ordem política
e social são definidos no Decreto~Lei nl? 314, de 13 de março de 1967,
com as alterações decorrentes do Decreto-Lei nO 510, de 20 de março
de 1969. A própria legislação vigente, portanto, insuspeita por sua
origem, consagra a distinção das matérias e dos fundamentos de
regulá-las em normas válidas.

Nem seria possível desconhecer a distinção, pois nas constituições
há partes estruturais e eminentes que circunscrevem o alcance de tôdas
as outras normas. O regime de liberdades ergue-se entre êsses pontos
culminantes, e ainda depois de 1967 o reconheceu o Supremo Tribunal
Federal, na decisão concessiva do Habeas corpus ne) 45.232, de que foi
Relator o Ministro Themístocles Cavalcanti.
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Por isso também se entende porque o Ministro Hermes Lima,
naqueloutro julgamento do Supremo Tribunal Federal, conquanto
declarasse válido o Decreto-Lei n9 322, relativo a locação, acentuou
que o conceito de segurança nacional, embora "flexível e aberto", "não
está na Constituição como um cheque em branco". E, mencionando o
texto, exemplificou: "O Presidente da República não poderá, em nome
da segurança nacional, negar a liberdade de palavra, ou, então, restrin
gir ou eliminar qualquer dos direitos e qualquer das garantias que
estão assegurados no art. 150" (Rev. Trim. Jurisp. cito pág. 559).

Assim, e visto que o Decreto-Lei n9 1.077 incide num dos direitos
e garantias individuais, e o esmaga, afirma-se a impertinência da
invocação feita pelo Poder Executivo. :G:sse decreto-lei é ilegítimo,
preliminarmente, por inconstitucional quanto a seu fundamento.

3 - CONTEÚDO INCONSTITUCIONAL

Ainda, porém, que a matéria examinada pudesse encerrar-se na
idéia de segurança nacional, o decreto-lei pecaria por excesso patente,
em face da Constituição.

No art. 29 confere ao Departamento de Polícia Federal a atribuição
de "verificar, quando julgar necessário, antes da divulgação de livros e
periódicos, a existência de matéria infringente da proibição enunciada
no artigo anterior", já reproduzido no início destas considerações. Pelo
art. 39, "verificada a existência de matéria ofensiva à moral e aos bons
costumes, o Ministro da Justiça proibirá a divulgação da publicação e
determinará a busca e a apreensão de .fodos os seus exemplares". De
acôrdo com o art. 49, "as publicações vindas do estrangeiro e destinadas
à distribuição ou venda no Brasil também ficarão sujeitas, quando de
sua entrada no País, à verificação estabelecida na forma do artigo 29"
Por sua vez, o art. 5Q prescreve que "a distribuição, venda ou exposição
de livros e periódicos que não hajam sido liberados ou que tenham sido
proibidos, após a verificação, sujeita os infratores, independentemente
da responsabilidade criminal" a duas sanções: perda dos exemplares
da publicação. "que serão incinerados à sua custa", e multa. Dêsse
modo, a "verificação" autoriza o Ministro da Justiça a proibir a di'Vut
gação e a determinar a busca e a apreensão de todos os exemplares
da publicação, podendo ocorrer ainda o cerimonial da incineração.

O decreto-lei estabelece, portanto, em forma ampla, a censura
prévia, alcançando não apenas diversões e espetáculos públicos mas.
também, e genericamente, livros e periódicos.

A Constituição, porém, repele o arbítrio de que se investiu o Poder
Executivo. Assim dispõe no § 89 do art. 153:

"É livre a manifestação de pensamento, de convicção política
ou filosófica, bem como a prestação de informação, independen
temente de. censura, salvo quanto a diversões e espetáculos
públicos, resp,ondendo cada um, nos têrmos da lei, pelos abusos
que cometer. É assegurado ° direito de resposta. A publicação
de livros, jornais e periódicos não depende de licença da
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autoridade. Não serão, porém, toleradas a propaganda de
guerra, de subversão da ordem ou de preconceitos de religião,
de raça ou de classe e as publicações e exteriorizações contrá
rias à moral e aos bons costumes."

Se valer, portanto, o que declara a carta constitucional, somente
udiversões e espetáculos públicos" estão sujeitos a censura prévia. Na
manifestação de pensamento, em geral, o poder não foi autorizado a
violar ou constranger a consciência para traçar~lhe contornos, antes de
divulgada a idéia. Sendo livre a manifestação de pensamento, como
proclama a Constituição, cada um fica responsável pelos excessos
praticados. Para punir o abuso é que foi prevista a apuração da respon~

sabilidade, "nos têrmos da lei".

Demais, para evitar dúvida, a Constituição assegura que "a publica
ção de livros, jornais e periódicos. não depende de licença da autoridade".
Se não depende de licença, não' está sujeita à censura prévia. E se
compreende que assim seja garantido, pois o pensamento preventiva
mente vigiado e medido pelo poder não tem liberdade. Não é que a
liberdade deva ser absoluta. Para discipliná-la, entretanto, cumpre
observar os limites da Constituição.

Precisamente para reprimir delírios da liberdade de pensamento,
a Carta política estipula que "não serão toleradas", entre outras práticas,
"as publicações e exteriorizações contrárias à moral e aos bons costu
mes". A cláusula "não serão toleradas" significa, porém, claramente,
que essas publicações e exteriorizações não poderão ter livre curso, não
se propagarão, porque submetidas à ação repressiva, não à censura
prévia. Outro sentido não se pode dar à expressão, porquanto a regra
constitucional é que "a publicação de livros, jornais e periódicos não
depende de licença da autoridade". Somente êste entendimento se
hannoniza, ainda, com o princípio básico e extenso da livre manifes
tação de pensamento e de prestação de informação. Como restrição à
regra, a parte final do preceito há-de envolver apenas a faculdade de
proibir publicações imorais e exteriorizações contrárias aos bons costu
mes. Proibir tais publicações e exteriorizações pressupõe o conhecimento
delas por exposição normal, voluntária. Assim, o ato de vroibir não
deve ser censura antecipada, mas repressão ao divulgado. Porque não
são toleradas, as publicações e exteriorizações condenadas não continuam
ao alcance da atenção das pessoas.

Pontes de Miranda, que analisou a Constituição de 1967 no conjunto
de seus preceitos, salienta a unidade do § 8Q do que era o art. 150, e
observa: "Na parte final do texto, há permissão de leis que punam
a propaganda de guerra e de processos violentos para se subverter a
ordem política ou a ordem social, de preconceitos étnicos ou de classe:
não, porém, a censura dos livros, revistas, jornais etc. A censura (uré
censura) só se permite se se trata de espetáculos e diversões públicas
- isto é, não se conhece censura de livros, revistas, diários e outros
periódicos." Adiante, fortalece seu julgamento: "O texto, in fine, diz
que não será, porém, tolerada propaganda de guerra ou de processos
violentos para subverter a ordem (política ou social), ou de preconceitos
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de raça ou de classe. Que se quis com isso dizer? Que se admite a pré
censura? De modo nenhum. Que se concedeu o direito de proibição?
Sim, e a faculdade, para o Estado, de editar leis penais a respeito." E
para elucidar que as provas do fato punível, a que se refere, não podem
decorrer de requisição anterior à publicação ou exteriorização, acentua:
"Não há censura (pré-censura) por se tratar de qualquer das espécies
do art. 150, § 89, in fine; hã apenas punição, incluida a apreensão
imediata à divulgação ou no ato mesmo de a começar" (Comentários
à Constituição de 1967, RT, T. V, 1968, págs. 141, 151 e 153).

Ora, a Emenda Constitucional n9 1 apenas acrescentou no período
final do § 8Q a cláusula - "e as publicações e exteriorizações contrá.rl.a8
à moral e aos bons costumes". Não estabeleceu forma especial para
condenação dessas publicações e exteriorizações. Logo, a punição delas
incide no mesmo critério examinado, que não abrange a censura prévia,
salvo quanto a espetáculos e diversões públicas. Como escreveu RuI
Barbosa em ensinamento rigorosamente oportuno, "não se pode obstar
ao uso do direito: pune-se a infração cometida" (Campanhas JomaUs
ticas - Obras Seletas, VII, República, 29 voL, 1956, pág. 79).

Conseqüentemente, o decreto-lei baIXado exorbita, de modo rude,
dos limites da Constituição. Não a executa, em verdade a desrespeita.

4 - EXORBITANCIA INADMISStvEL

Pior é que o ato normativo exorbita em ponto em que o Congresso
Nacional, corretamente, não pode transigir ou condescender. Vale
repetir a ponderação do Professor Afonso Arinos de Melo Franco,
quando Deputado pela União Democrática Nacional, ao combater o
Projeto de Lei de Imprensa nQ 1.943, de 1956. "Tôda a luta pela
libertação do pensamento político, cientifico, filosófico, religioso e
estético, luta que é a definição e a glória do regime democrático 
disse êle -, só teve um sentido, uma interpretação, uma finalidade:
demolir e impedir a censura do Estado" (Pela Liberdade de Imprensa,
Liv. José Olympio Editôr,a, 1957, pág. 113).

O Decreto-Lei nQ 1.07'1 é a afirmação descompassada da censura
do Estado, contra a liberdade de pensamento proclamada na Consti
tuição. O texto explícito do ato abusivo não permite as atenuações
com que pretendem alguns explicar-lhe o alcance. Realmente coage
a inteligência, devassa-lhe a fôrça criadora e informativa, no livro,
nas revistas, nos jornais, sem exceção. A titulo de perseguir publicações
e exteriorizações imorais, já atingidas por leis penais e pela lei de
imprensa, submete tôdas as formas de expressão das idéias à verificação
prévia e ao arbítrio de autoridades policiais e administrativas. Irrestri
tamente, a Polícia é investida da tarefa de censurar e o Ministro da
Justiça da competência de punir, à revelia do Poder Judiciário. Eis o
que está nos dispositivos inquisitoriais.

Por issO mesmo, a verdade escrita, e não a presumida ou disfarçada,
é que há de servir de suporte ao exame do instrumento editado, que
ofende, tirânicamente. a Constituição e as tradições liberais do pensa..
mento jurídico nacional.
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1. A noção do desenvolvimento nas ciências sociais - A noção do de
senvolvimento penetrou apenas recentemente, com seu significado atual,
nas ciências sociais. No exame dos livros de Sociologia e Economia
Política dos fins do século passado até por volta da última guerra mun
dial, não havia se desenvolvido nem popularizado o têrmo, hoje tão em
moda e divulgado nas ciências sociais. Isto se deve sobretudo ao fato
de que a visão dos sociólogos e economistas se concentrava, de um lado,
no exame das sociedades industrializadas do mundo capitalista ociden
tal, de outro lado nas chamadas raças primitivas que eram objeto da
etnologia.

Basta relembrar que o Dicionário das Ciências Econômicas e Políti
cas, ainda na sua 4~ edição de 1926, não aludia à palavra desenvolvimento
para consagrar-lhe um artigo. Também no índice do mesmo livro, no
volume III (Jena, 1928) e no aditamento à mesma obra (Jena, 1929)
nenhuma referência se faz ao têrmo. Do mesmo modo, o Manual de
Sociologia, de VIERKANT, publicado em 1931, como obra-prima da socio
logia alemã da época, não debate o problema, o que revela o estado de
espírito daquelas gerações.

O mesmo já não acontece na atualidade, onde não somente os livros
de sociologia como os dicionários desta ciência se vêem obrigatoriamente
na contingência de elucidar a matéria. Símbolo desta nova orientação,
surge no recente Manual de Ciências Sociais (Handworterbuch der Sozia
wissensehaften, Stuttgart-Tuebingen Golttingen, 13 volumes, publicado
desde 1956), onde já se encontram dois artigos sôbre desenvolvimento,
ambos com o título Entwick-lungslaender, um de autoria de RICHARD
F. BEHRENDT e outro escrito por PETER TROMAS BAUER, apreciando res
pectivamente os aspectos sociológicos e econômicos do desenvolvimento.
Convém ainda mencionar outro grande dicionário de ciências políticas e
sociais, o Léxico do Estado (Staatslexikon, Freiburg, 1958, em 8 volu
mes), com um trabalho de WALTHER G. HOFFMANN sôbre Paises em
Desenvolvimento (Entwicklungslaender).
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Na França o recente Tratado de Sociologia de GEORGES GURVITCH,
publicado em dois volumes, a partir de 1958, e como obra coletiva de
diversos estudiosos, traz um interessante resumo do Professor GEORGES
BAL.\NDIER intitulado Sociologia das Regiões Subdesenvolvidas.

Deve-se ainda a BALANDIER a orientação do livro intitulado O Ter
ceiro Mundo, Subdesenvolvimento e Desenvolvimento (Paris, 1956), que
é outro importante debate sôbre a matéria, cujo tema foi popularizado
no livro de LEBRETcom o título Suicídio ou Sobrevivência do Ocidente?
(São Paulo, 1960).

Na literatura econômica é oportuno relembrar ainda a síntese reali
zada por RAIMUNDO BARRE em seu Manual de Economia Política (Rio,
4 vols., 1962, I, págs. 99-132), afora a obra sintética de ROSTOW sôbre
As Etapas do Desenvolvimento Econômico (Rio, 1964).

A literatura sôbre o tema é enorme, provocando mesmo uma certa
ambigüidade polêmica de conceituações. Mas a penetração do têrmo
nas ciências sociais já é símbolo de uma mentalidade amadurecida no
próprio pensamento científico e revela sÍIDultâneamente o crescimento
de um terceiro mundo, formado pelas antigas colônias que se emanci
param do Ocidente e de seu reduto europeu. Ao lado dos povos naturais
ou raças primitivas e dos povos civilizados no Ocidente, surge o terceiro
mundo dos chamados países subdesenvolvidos.

2. A sociologia das regiões subdesenvolvidas - Foi êste o processo de
amadurecimento das ciências sociais que permitiu surgisse a sociologia
das regiões subdesenvolvidas, a principio como uma simples extensão
da sociologia econômica ou um aprofundamento da Economia Política
e depois como um ramo autônomo da Sociologia, e assim encarado por
diversos tratadistas, à maneira de BALANDIER, que avultou no seu lnte
rêsse no tratamento do problema.

Procurou-se realizar o contraste entre as culturas e instituições
sociais correspondentes, a fim de examinar o crescimento cultural e o
encontro de culturas de níveis diferentes. A Escola Anglo-Saxônica
da Antropologia Cultural, representada entre outros por BOAS, RUTH
BENEDICT, MARGARET MEAD, Ro\LPH LINTTON, BRONISLAW MALINOWSKY,
ROBERT RELFIELD, ao contrãrio dos sociólogos europeus continentais,
preocupados em recolher artigos de coleções de indígenas para os museus
europeus ou examinar simplesmente as instituições dos povos naturais,
pela obra de seus etnólogos, passou a examinar os problemas de expan
são e crescimento da cultura, bem como os resultados decorrentes do
encontro de culturas dinâmicas dos países europeus com as culturas
estáticas dos chamados países semicultos. Dêste confronto e dêstes
estudos já proveio uma primeira onda de pensadores sociais interessados
nas questões do desenvolvimento econômico.

Hoje em dia a sociologia das regiões subdesenvolvidas constitui um
ramo especial da Sociologia. O seu objeto central é a análise dos paises
e das regiões subdesenvolvidas, pesquisando as instituições e .quadros
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sociais correspondentes, bem como as relações de tais regiões com os
países desenvolvidos.

A expressão países subdesenvolvidos é sobretudo utilizada pelos
americanos, conforme as palavras da língua inglêsa underdeveloped
countries. As publicações oficiais alemãs e os tratados científicos eVitam
tais palavras, porque revelam um sentido desvalorativo pela suspeita de
uma conotação pejorativa. Por isso os autores e o govêrno alemão usam
a expressão países em desenvolvimento. Países subdesenvolvidos e sub
desenvolvimento são deSignados em alemão pelas palavras Unterent
wickklung e unterentwickelte Laender. Fala-se sempre de países em
desenvolvimento ou Entwickungslaender. O Ministério da Economia da
Alemanha e o Ministério da Cooperação Econômica (Bsministerium fuer
wirtschalftUch Zusammenarbeit), bem como a Enciclopédia Alemã de
Ciências Sociais e o Léxico do Estado preferem as palavras países em
desenvolvimento.

Assim se pronuncia o último dêstes Ministérios: "Vencer a fome,
a miséria e a ignorância nos países em desenvolvimento e, assim, eli
minar os contrastes entre povos pobres e povos ricos é um dos mais
prementes problemas mundiais, senão fundamentalmente o mais ur
gente. Não apenas motivos humanitários inspiram países industriais
do Ocidente, quando vêm em auxílio dos Estados que lutam pela solução
de seus problemas. Também desempenham papel importante cultivar
relações estreitas e cordiais com o Exterior. Em um mundo que, através
dos meios de comunicações, se contrai cada vez mais, são também nossos
vizinhos a Asia, a Africa e a América Latina, e seus problemas não nos
podem deixar indiferentes ... "

Vejamos agora o significado ou o conceito de países em desenvolvi
mento. Segundo PETER THOMAS BAUER, na aludida Enciclopédia Alemã
de Ciências Sociais, poder-se-á esclarecer o conceito da seguinte maneira:
"Na linguagem corrente designa-se como países ou regiões subdesenvol
vidos ou em desenvolvimento aquêles paises ou regiões nos quais a renda
real e o capital por pessoa são baixos em relação à América do Norte,
Europa Ocidental e Australásia, onde a maior parte da produção serve
para satisfazer as necessidades diretas dos produtores e de suas famílias,
em lugar de servir à troca ou compra mais ampla, e onde até agora as
modernas técnicas de grande estilo não conseguiram aplicação nem na
agricultura nem na indústria. O destaque da definição repousa princi
palmente na baixa quota de renda e capital per capita feita comparativa
mente. Debaixo desta interpretação geral, a definição compreende um
grupo de países com mais de dois terços da população mundial." Des
tarte, nesta caracterização do subdesenvolvimento, em sua problemática
econômica se acentuam os seguintes indicadores: a baixa renda e capital
per capita, a produção para consumo direto dos produtores e suas famí
lias, em lugar de sua troca e comercialização mais ampla, e a tecnologia
inSUficiente e rudimentar tanto na agricultura como na indústria.
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É claro que uma conceituação mais ampla do desenvolvimento no
plano social traria como conseqüência a utilização de uma simbologia
mais rica para indicar os aspectos do subdesenvolvimento. Assim sendo,
técnicas são utilizadas a fim de ativar as transformações dos chamados
países subdesenvolvidos.

RICHARD F. BEHRENDT assim define o desenvolvimento em seu tra
balho já citado: "Por desenvolvimento deve-se entender aqui uma com
binação consciente de medidas, cujo sentido subjetivo é a elevação da
capacidade média de produção e do poder de compra dos membros de
uma comunidade." .

É preciso lembrar, entretanto, que a generalidade dos autores mos
tra sempre como o conceito de desenvolvimento tem mais sucesso do
que precisão. Especialistas de vários campos, sociólogos e antropólogos,
economistas e historiadores, cientistas políticos e demógrafos, cada um
dentro do seu âmbito de apreciação, procuram dar relêvo ao estudo do
desenvolvimento segundo suas perspectivas próprias. O conceito socio
lógico total do desenvolvimento deve ser assim buscado para melhor
compreensão do assunto, mostrando destarte a existência de determi
nados aspectos do desenvolvimento em vários setores da vida social.

De um modo geral pode-se entender como países ou regiões subde
senvolvidos aquêles que dispõem de uma baixa renda e capital per
capita, com tecnologia rudimentar na agricultura e na indústria, com
uma economia predominantemente primária e agrária, daí decorrendo
determinadas características socioculturais de analfabetismo, imitação
dos estrangeiros, sistemas totalitários ou demagógicos de govêmo, insta
bilidade da moeda e desequilíbrio orçamentário, levando à realização de
uma economia e de uma cultura dependentes dos chamados países
dominantes.

3. Caracteres socioculturais do subdesenvolvimento - Os sociólogos
enunciam diferentemente os diversos símbolos ou critérios que carac
terizam o subdesenvolvimento, critérios chamados também de indicado
res do subdesenvolvimento.

BALANDIER alude a critérios de ordem interna e critérios ou carac
terísticas de ordem relacional. Entre os critérios de ordem interna êle
menciona: 1) caracteres demográficos, com grande nível de mortalidade
e natalidade elevada; 2) insuficiência de economia alimentar, coincidindo
com a fome e a desnutrição; 3) caracteres técnicos e econômicos, com
uma ampla utilização da energia humana (e não elétrica), recorrendo
ainda aos animais, ventos etc.; 4) caracteres sociais e culturais, como o
analfabetismo, a condição inferior da mulher, a fraqueza da organi
zação econômica na escala nacional ou territorial. Já entre os critérios
de ordem externa, para aferir o desenvolvimento, BALANDIER indica os
chamados critérios de ordem relacional, examinando o estudo atual das
relações internacionais entre os países desenvolvidos e os 'Países em de
senvo.lvimento e os países subdesenvolvidos, mais patentes entre êles,
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conforme declara: "A diferença entre os povos pobres e os povos ricos
não cessa de se ampliar."

ALFRED SAUVY e CLAUDE LEVY propõem os testes do subdesenvolvi
mento, de natureza econômica e sociocultural, em pontos de vista mais
ou menos aproximados.

Assim é que ALFRED SAUVY, em sua Théorie Générale de la Popu
lation (1956, 2 volumes, I, págs. 241-242), utiliza os dez seguintes testes
para apreciação do subdesenvolvimento:

1 - forte mortalidade, sobretudo a mortalidade infantil, e com
vida média baixa da população (3O a 40 anos);

2 - forte fecundidade, próxima da fecundidade fisiológica, com
ausência de limitação de nascimento;

3 - alimentação insuficiente, com um número de calorias infe-
rior a 2.500 e alimentação fraca de proteínas;

4 - forte proporção de analfabetos, beirando cêrca de 80 %;

5 - forte proporção de agricultores ou pescadores;

6 - subemprêgo, por falta ou insuficiência de meios de trabalho;

7 - inferioridade social da mulher e ausência de trabalho fora
do lar;

8 - trabalho de menores, a começar de 10 anos, ou mesmo antes;

9 - ausência ou debilidade de classe média;

10 - regime autoritário de diversas formas, com a ausência das
instituições democráticas.

CLAUDE LEVY indica os seguintes testes de subdesenvolvimento, no
trabalho Os Critérios do Subdesenvolvimento (Les Critêres de Sous
Développement, na obra de BALANDIER intitulada O Terceiro Mundo (Le
Tiers Monde, Sous-Développement et Développement, Paris, 1956), que
são quase idênticos aos de SAUVY:

1 - forte mortalidade e sobretudo mortalidade infantil;

2 - fecundidade fisiológica no casamento;

3 - higiene rudimentar;

4 - subalimentação, carências diversas;

5 - escasso consumo de energia;

6 - grande quantidade de iletrados;

7 - forte proporção de agricultores;

8 - condição inferior da mulher;

9 - trabalho de menores;
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10 - debilidades das classes médias;
11 - vulto das sociedades.

Tanto SAUVY como CLAUDE LEVY enumeram os testes do subdesen
volvimento, mas não mencionam uma distinção precisa entre os testes
primários e os testes secundários, embora aludam aos testes fundamen
tais. SAUVY indica tão-só um teste fundamenta1, que é o número 5 de
seu quadro, a saber, a rorte proporção de agricultores e pescadores;
CLAUDE LEVY indica dois testes fundamentais, os números 5 e 7 de seu
quadro, isto é, o escasso consumo de energia e a forte proporção de
agricultores.

No Brasil, °Prof. GUERREmo RAMOS é autor de um ensaio intitu
lado Critérios de Avaliação do Desenvolvimento, publicado no livro
A Redução Sociológica (Rio, 1956, págs. 157-164), onde procura tratar
o problema dos critérios comparativos do desenvolvimento, tendo em
vista a sua essencialidade. Segundo êle, pode-se avaliar o progresso
técnico e por conseguinte as estruturas econômicas das regiões, mediante
os seguintes critérios:

1 - distribuição da mão-de.abra pelos ramos da atividade econô
mica, com predominância do setor primário nos países sub
desenvolvidos;

2 - baixa renda per capita;

3 - pequeno consumo per capita de energia;

4 - grau inferior de urbanização;

5 - insuficiente industrialização.

De um modo geral, verifica-se que há urna certa coincidência
de pontos de vista e perspectivas quanto à avaliação dos critérios de
desenvolvimento, conforme os testes de desenvolvimento, primários ou
secundários, que permitem a caracterização autêntica. da medida do
desenvolvimento.

4. Critérios de avaliação do desenvolvimento - O desenvolvimento de
um país deve ser medido de uma maneira global, em referência à socie
dade globalmente considerada. É bem de ver, entretanto, que a idéia do
desenvolvimento é, além de global, particularizada em certos setores;
daí uma análise setorial do desenvolvimento, que é tanto econômico,
como político, social, cultural, técnico etc., donde resulta a necessidade
de aferir os principais testes do desenvolvimento.

De Dutro lado, quando se estuda o desenvolvimento, tomam-se, ge
ralmente, nas estatísticas internacionais os índices de desenvolvimento
de determinadas comunidades da Europa e da América, especialmente
a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Suécia, a Suíça, a URSS e, prin
cipalmente, os Estados Unidos e o Canadá. Certos caracteres existentes
em tais países são mencionados como índices de desenvolvimento, com
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os quais se avalia e se mede o grau de desenvolvimento e de subdesenvol
vimento de outras comunidades.

Para apreciar de maneira global o dito desenvolvimento, poder-se-ia
avaliá-lo de maneira global, mencionando os seguintes indicadores pre
cisos do desenvolvimento, a saber:

I - caracteres econômicos e técnicos: 1) baixa renda per capita;
2) caráter primário das economias dos países subdesenvol
vidos; 3) insuficiente industrialização; 4) países exportado
res de matérias-primas e importadores de produtos manufa
turados; 5) economias dependentes; 6) esvaziamento da
economia através da deterioração dos têrmos de trocas
comerciais; 7) excessiva utilização da energia humana e
animal, domesticação precária das águas e ventos, com
menor participação da energia elétrica;

H - caracteres demográficos: 1) explosões e pressões demográfi
cas, com elevado aumento da população; 2) baixa expecta
tiva da duração de vida, com forte mortalidade e também
forte fecundidade;

IH - insuficiência das economias alimentares: 1) pequeno con
sumo de calorias, abaixo de 2.200 calorias, enquanto o adulto
normal deve consumir 3.200 calorias por dia; 2) desnutrição
e fome;

IV - caracteres culturais e políticos: 1) analfabetismo generali
zado; 2) condição inferior da mulher; 3) tendências políticas
a formas totalitárias ou demagógicas de govêrno; 4) fra
queza da organização em escala nacional ou territorial;
5) ruralismo predominante, com grande população rural;
6) mania reformista em geral;

V - caracteres monetários: 1) instabilidade da moeda; 2) infla
ção crônica; 3) depreciação cambial; 4) deficit e desequilí
brio orçamentário; 5) aumento do custo de vida;

VI - caracteres psicológicos: 1) tendência à imitação dos costu
mes políticos, sociais, moda, vestimenta, hábitos, padrões
sexuais etc. dos chamados países desenvolvidos;

VII - caracteres de saúde e sanitação pública: 1) endemias, saúde
precária da população, falta de sanitação pública, elevado
nível de doentes em relação aos hospitais e médicos.

Tem-se, assim, uma visão global do desenvolvimento. Mas é preciso
salientar que, dentre tais indicadores ou testes do desenvolvimento, al
guns são primários e outros são secundários. Geralmente os doutri
nadares tendem a mencionar a baixa renda per capita e a industriali
zação com os principais indicadores, dos quais são condicionados os
restantes.
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5. Ainda os critérios de avaliação do desenvolvimento: poucos ou
muitos indicadores? - Os economistas e sociólogos costumam indicar
os chamados "testes" do desenvolvimento. Tais "testes" são ainda cha
mados de "indicadores". Devem ser mencionados poucos ou muitos
indicadores?

Após a primeira conferência das Nações Unidas, em 1943, com
sumária classificação do desenvolvimento, estas e também o Departa
mento de Estado norte-americano construíram, a partir de 1950, as suas
estatísticas servindo de base à graduação do desenvolvimento.

Tais estudos evidenciaram a existência de 16 indicadores, para efeito
estatístico e objetivo, a saber: renda per capita, percentagem da nação
em aprêço na população mundial e na renda mWldial, índices de renda
per capita, incremento médio anual proporcional da população, espe
rança de vida ao nascer, proporção de médicos por mil habitantes, grau
de alfabetização, percentagem da renda nacional proveniente de ativi
dades não agrícolas, renda média da população agrícola, investimento
industrial por trabalhador, consumo diário de energia per capita, rêde
estradal, frete transportado per capita, dieta diária per capita em têrmos
de calorias, proteínas e substâncias graxas, consumo per capita de
energia.

tstes indicadores do desenvolvimento permitem uma mediação ma
temática e estatística, dando assim uma média geral do grau de desen
volvimento do país considerado.

Alguns autores de renome, entretanto, acham que não há necessi
dade de uma extrema menção a indicadores de desenvolvimento, eis que
só um dêles evidencia de modo vivo o dito processo, bem como não
existiria uma nítida correlação entre os índices referidos.

É o que pensa SIMON KUZNETS em suas conferências sôbre o asSWlto
(Six Lectures on Economic Growth, Glencoe, Illinois, The Free Press,
1959), bem como no estudo Mudança Social (Economic Change, New
York, W. W. Norton, 1953), salientando que basta referir-se a um só
fator, o mais operacional entre todos, que é o da renda per capita.

Desenvolveu-se, então, a idéia de uma tripartição no modo de con~

siderar as nações quanto ao seu crescimento econômico. Hoje, em vez
da dicotomia de países desenvolvidos, suficientemente desenvolvidos e
insuficientemente desenvolvidos. São países de alta renda, de média ren
da e de baixa renda per capita.

Em 1949, segundo dados amplamente divulgados, examinou-se a
distribuição da renda do mWldo pelos países, em dólares, como moeda
de liquidez internacional, com o seguinte resultado:

a) países de alta renda: renda global - 67 % população 
18%; renda per capita - US$ 915. Pertencem a esta cate
goria: Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia,
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Europa Norestina (Grã-Bretanha, Paises Escandinavos, Suí
ça, França, Alemanha, Bélgica, Países Baixos);

b) países de renda média: renda global - 18%; população 
15%; renda per capita - US$ 310. Pertencem a esta cate~

goria: Europa Central e Meridional, U.R.S.S., Japão, Israel,
União Sul-Africana, Argentina, Uruguai;

c) países de baixa renda: renda global - 15%; população 
67%; renda per capita - US$ 54. Pertencem a tal cate
goria: América Latina, Asia e Afríca, fora as exceções das
categorias precedentes.

Vê-se assim que no ano relativo havia uma profunda desigualdade
de renda entre as nações, o que levou MAllRAMA, no trabalho Saggio sulla
sviluppo economico dei paesi arretrati (Torino, 1958), a proclamar:
"A má distribuição da renda entre países do mundo é muito mais mar
cante que entre regiões ou indivíduos do mesmo país." Segundo
BALANDIER, êste contraste tende a agravar-se nos derradeiros anos.

6. O critério de avaliação do desenvolvimento através da renda "per
capita" - A maneira mais prática de medir o desenvolvimento é evi
dentemente pela renda per capíta. Desde que COLIN' CLARK, eminente
economista australiano, publicou o seu livro intitulado As Condições do
Progresso Econômico (1936), que tal teste é vivamente posto em relêvo.

De um modo geral, os países mais desenvolvidos asseguram alta
renda per capita aos seus cidadãos. Mas às vêzes a regra sofre exceção,
quando, por exemplo, a renda de uma nação provém quase exclusiva
mente de um produto extrativo, como acontece com o petróleo na Ve
nezuela. Trata-se de um produto natural, de cuja industrialização e
extração participa um pequeno número de pessoas: na hipótese a renda
per capita é alta, como é a da Venezuela, a mais alta na América Latina,
mas tal teste não traduz grande desenvolvimento, eis que ela é uma das
maiores áreas de fome do mundo, não há distribuição nem circulação
da renda entre as classes sociais, nem tão pouco a Venezuela tem sólida
industrialização. Já o Brasil, com menor renda per capita que a Vene
zuela, tem mais sólida industrialização.

Quais os países de maior renda per capita?

Em 1949, a ONU classificou os países do mundo em 5 categorias,
segundo a dita renda per capita, a saber:

19) Países com renda de menos de 100 dólares: Indonésia (25),
Chína (27), Bolívia (55), índia (57), Paraguai (84).

20 ) Países com renda de 100 a 250 dólares: Peru (100), Japão
(100), Brasil (112), Turquia (125), Itália (235).

30 ) Países com renda de 250 a 500 dólares: URSS (308), Argen
tina (346), Irlanda (420), França (482).
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4Q) Países com renda de 500 a 1.000 dólares: Austrália (679),
Dinamarca (689), Reino Unido (773). Suécia (780). Suíça
(849), Canadá (870).

5Q) Países com renda superior a 1.000 dólares: Estados Unidos
(1. 453 dólares).

Nos últimos anos, novos dad0S são aduzidos e trazidos a lume,
alusivos ao ano de 1965, coligidos na obra de HERMANN KHAN ANTHONY
J. WIENER sôbre O Ano 2000 (São Paulo, 1969), transcritos no Curso de
Direito Constitucional (Recife, 1970) d.o autor destas linhas.

Verifica-se que em 1965 os Estados Unidos ocupavam o primeiro
lugar com 3.557 dólares de renda per capita, seguidos da Suécia, com
2.497, e do Canadá, com 2.464 dólares, enquanto que os mesmos autores
registram para a União Soviética os dados de 1 .288 dólares per capita no
mesmo ano. Os dados completos podem ser apreciados em PINTo FER
REIRA, no mencionado Curso de Direito Constitucional (págs. 590-591).

Observa-se que 05 Estados Unidos ocupam o primeiro lugar, sendo
de se advertir que a França e Alemanha vêm ultrapassando ultimamente
a Inglaterra, que antes da Primeira Guerra Mundial ocupava o primeiro
lugar no mUndo.

Tal critério de desenvolvimento medido pela renda per capita tem
a vantagem de ser o mais simplificado possível, de maneira que, conglo
bando com outros testes que possam permitir uma comparação estatís
tica, é o mais usado, sem dúvida.

As críticas levantadas contra tal procedimento devem ser apreciadas,
pois têm o seu quantum de validade, para permitir assim tão-sõmente
uma visão aproximada e menos absolutamente objetiva da realidade.

Assim, o critério da renda per capita é monetarista; porem, nos
países subdesenvolvidos, grande parte da produção é desviada direta
mente para o consumo, daí resultando ser subestimada a estatística da
renda per capita nas regiões subdesenvolvidas.

Nos países subdesenvolvidos a sua aparelhagem estatística é menos
eficiente, dando margem a um pior levantamento estatístico dos seus
padrões de vida.

De outro lado, uma elevação considerável da renda per capita é
possível, mas sem o correspondente desenvolvimento, como na Venezuela.

Um menor aumento da renda per capita também resulta do fato
de serem os paises subdesenvolvidos, geralmente, aquêles em que se
processam atualmente as explosões demográficas (por exemplo: a taxa
de incremento anual de população do Brasil é o dôbro da dos Estados
Unidos).

Além disso, a renda per capita é uma média, mas uma média com
porta sempre uma dispersão, dai decorrendo uma má distribuição de
renda de acôrdo com as classes sociais, para o que cumpriria fixar o tipo
optimal de distribuição de renda, que não seria a curva de concentração
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de LoRENTZ, mas VITTOlUO MARRAMA prefere a normalidade no sentido
gaussiano, para entender como optimal a distribuição normal da renda.

Por isso é que, ao lado do critério de medição do desenvolvimento
por intermédio da renda per capita, que permite uma compreensão
ampla e global do problema, sempre é importante recorrer a outros
testes e indicadores, possibilitando corrigir os defeitos da perspectiva.

7. Diversas teorias sõbre o desenvolvimento - Diversas concepções
têm sido construídas por sociólogos e economistas, bem como por psicó
logos sociais sôbre o problema do desenvolvimento. Dentre estas se
destacam a interpretação sócio-econômica de ROSTOW e MYINT, a inter
pretação sociocultural de HOSELITZ, a interpretação psico-sociológica de
LERNER e CLELLAND, bem como a interpretação econômica de DoBB.

WALT W. ROSTOW, antigo assessor do Presidente KENNEDY, é um
dos maiores economistas contemporâneos, autor de uma interpretação
sócio-econômica do desenvolvimento. É professor do M.I.T. ou Instituto
de Tecnologia de Massachusetts (Massachusetts lnstitute of Technol
ogy) I tendo introduzido, desde 1953, o têrmo take·off, traduzido como
"arranco" ou "decolagem", para caracterizar a transição de uma socie
dade com base agrícola para uma sociedade com base industrial, em seu
estudo intitulado O Processo do Crescimento (The Process of Growth,
OXford, 1953). Mais tarde publica uma importante obra denominada
Etapas do Desenvolvimento Econômico (trad. brasileira, Rio, 1960, ou
no inglês The stages of Economic Growth, Cambridge, 1960).

O pressuposto geral da tese de Rostow é de que "a produção resulta
do nível (scale) e da produtividade das fôrças de trabalho e do capital
(inclui~se no conceito de capital a terra e demais recursos naturais, bem
como os conhecimentos cientificos, técnicos organizativos) ". Para êle,
"o ritmo de crescimento de uma economia é considerado função das
mudanças que sobrevenham dessas variáveis sobremaneira complexas".

Para Rostow, nas decisões econômicas entram também as motivações
não econômicas, eis que os sêres humanos não são regidos por motivos
estritamente econômicos. Na análise econômica entram as variáveis
consubstanciadas nas respostas humanas aos desafios e oportunidades
proporcionados pelo ambiente material.

Surgem, então, as propensões humanas, indicando ROSTOW, 6 pro
pensões, a saber:

1. propensão a desenvolver a ciência fundamental (física e so-
cial) ;

2. propensão a aplicar a ciência a fins econômicos;
3. propensão a aceitar inovações;
4. propensão a procurar avanço material;
5. propensão a consumir;
6. propensão a ter filhos.
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A utiliza~ão da palavra "propensão" já mostra que RosTow se eolOCà
dentro da linha da doutrina de KnNES, Influenciado por Du:aP1lUa1
e R~SEN, quanto à propensão a consumir e por lIAImOD, quanto à pro
pensão a poupar.

ROSTOW analisa ainda a evolução da sociedade, distinguindo 5 eta
pas no desenvolvimento, como sejam, a sociedade tradlcional, a sociedade
apresentando pré-eondições para o arranco, a sociedade em arranco, a
sociedade da Na da naturalidade, a sociedade da era do consumo em
massa.

Outra interpretação s6ci~nômicaé a de MYIIn', no estudo Uma
Interpretação do Atraso Econômico (An lnterpretatiem of Econom'lc
Backwardness, Oxford Economic Papers, New Serles, Junho, 1954, pãgt.
nas 132-163), onde distingue entre povo atrasado e povo subdeaenvoIM

vido. Por população atrasada se entende uma coletividade que não
consegue, de uma maneira ou outra, sustentar com êxito B. sua luta
econômica para ganhar a vida. :tle parte, assim, da contraposição clãs:
sica firmada, por MARsHALL, entre o homem, de um lado, e o ambiente
que o envolve, de outro lado. A luta econômica ê apenas o proe~

continuo de adaptação reciproca entre necessidades, ativid.ac.les e am
biente. A idéia de atraso comporta o confronto entre os diversos gr&ua
de sucesso nessa luta econômica.

Já a idéia de subdesenvolvimento se utiliza para. abranger a noçãO
de recursos subdesenvolvidos, não sendo equivalente à de atraso. O'Btzb.
desenvolvimento dos recursos naturais e o atraso das populações do
dois fenômenos distintos, não necessAriamente coexistentes, mas, quando
coincidem recursos natu:ais subdesenvolvidos e atraso das popul.açõesj
o problema se torna mais grave. MYINT assim distingue povos atrasadoe
e povos subdesenvolvidos.

Para MYIKT o tema fundamental dos países subdesenvolvidCs DIo"
na essencialidade um mero problema de baixo nivelou de disparidade
internacional de rendas fiscais, mas é também o de uma..part1clpaçio
desigual nos processos da atividade econÔmica. Por isso, é, por exemplo,
"experiência comum dos pafses subdesenvolvidos não só a de~
a braços com a escassez generalizada de gente instruída., aenio também
a de disporem de relativamente poucos elementos técnicos que se cona1
deram socialmente produtivos, como, v. gr., engenhetroa e médlco8.
enquanto possuem relativa abundância de elementos consideradoalOC1al
mente menos produtivos, como advogados e tutores de ordem".

Passemos agora a ana1i8ar a teoria s6cio--cuItural do desenvolvi
mento, exposta por BERT F. HOSBLITZ• .tste é autor dos seguintes traba
lhos: Social Structure and Economic Growth (in Economia Internaz1o
nale, 6, agôsto 1953, págs. 52/77), A Bociologica! Aprooch to Economic
Development (em Atti deI COngresso InternazionaIe d'Studio.sul Proble
ma delle Aree Arretrate, Milano, Centro Nazionale di Prevenzione e
Dife.sa SociaJe, 1955, li, págs. 775/778) e Theoriu of Econcnnfc Growth,
Illinois, 1960, (344 páginas).
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Segundo HOSELITZ "o desenvolvimento econômico pode ser consi
derado como associado à transformação do comportamento social de uma
forma que, em seus aspectos econômicamente relevantes, é orientado
para atribuição (ascription), o particularismo e a difusão funcional, a
uma forma de comportamento especial orientado para a realização
(achievement) , o universalismo e a especificidade funciona!".

Assim o eminente sociólogo adota o esquema anteriormente traçado
por TALCOTT PARSONS, em The Social System (1951) sôbre "as variáveis
padrões da definição dos papéis sociais",

Resumindo de maneira prática a interpretação de HOSELITZ, poder
se-ia formulá-la concretamente nos seguintes ítens:

1) Na sociedade de baixo desenvolvimento, os papéis sociais
desempenhados no setor econômico são distribuídos na base
do status, da tradição, e não da competência para preencher
tal função. Não há de outro lado confiança na realização
(achievement) de esforços para o provimento de bens eco~

nômicos, eis que a "realização" é limitada a objetivos pouco
relevantes.

2) A sociedade subdesenvolvida é particuJarista, antes que
universalista, na distribuição dos papéis sociais, é entrecor
tada de castas e quistos, dotada de pouca mobilidade, ao
contrário das sociedades desenvolvidas sempre preocupadas
em atingir o ótimo, o mais racional e o mais eficiente na
colocação dos recursos disponíveis. ~le exprime em outros
têrmos a opinião de HENRY SUMNER MAINE no Ancient Law,
segundo a qual há uma mudança do status para o contrac
tus nas sociedades em progresso.

3) Nas sociedades subdesenvolvidas os papéis econômicos são
genéricos e difusos, eis que o camponês das ditas sociedades
quase tudo faz, desde a construção de sua moradia e uten
sitios até a produção de aUmentos, ao passo que nas socie~

dades desenvolvidas o trabalhador moderno se consagra a
uma só tarefa específica. O desenvolvimento econômico se
acompanha destarte da crescente divisão da atividade social.

HOSELITZ ainda estuda tôda uma rica temática na sociologia do
desenvolvimento, indagando as alterações de estruturas das sociedades
em desenvolvimento, estudando se há só um ou diversos modêlos do
desenvolvimento, se tal processo de transição é contínuo ou descontínuo,
o que revela na verdade o variado conteúdo atual dêste ramo da socio
logia.

Já as interpretações psíco-so,ciológicas do desenvolvimento são for
muladas por LERNER e CLELLAND. DABIEL LERNER é o autor do livro inti
tulado The Passing of Traditional Society - Modernizing The Middle
East (Glencoe, 1958, 466 páginas). Realiza uma pesquisa de campo no
Oriente próximo (Líbano, Síria, Jordânia, Irão, Iraque), operando a sua
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sociologIa do desenvolvimento sôbre a base do conceito que êle denomina
de "personalidade m6bil ou empática".

O que é a personalidade móbil? Ela se distingue pela sua capacidade
de ídentificar~se com novos aspectos de seu ambiente.

A projeção facilita tal assimUação, mediante a atrlbuiçio 00 objeto
de certas qualidades prediletas do próprio ou de certos predicados dese
jávds no objeto. Por sua vez, a empatia, segundo LDNER, é um conceito
que sintetiza as duas dimensões da personalldade m6bll, a saber, a proje
ção e a introjeção.

Por isso é que LERNER explica o desenvolvimento à base de tal com
portamento humano: a transformação da personalidade social na direção
da. empatia, para conseguir o nôl'o estilo de vida., que é a. modernJ.zaçio,
palavra ampla que se prefere às anteriores de europetzação e ameri
canização.

O desenvolvimento é a marcha para a modernização.

"Hipótese central dêste estuda", segunda comenta CALDD05
BELTRÃO em sua Sociologia do Desenvolvimento (:Pôrto Alegret
1965), "é que alta capacidade empát;jca predomina como est110
de vida pessoal somente na sociedade moderna, que é eminen·
temente industrial, urbana, altabetizada, e partlcipante~ Isto é,
s6 funciona através do consenso dos cidadãos. Por isso, nesse.
"sociedade participante" a rnaJoria do povo freqüenta a escola,
lê jornais, percebe vencimentos em ocupações que têm o d.treito
de mudar, compra mercadorias num mercado aberto, l'ota em
eleições que decidem dentre ca.ndldatos concorrentes, exprime
opiniões em assuntos que não dizem respeito a seus neg6ek)a
pessoais".

Já outra. teoria psico-sociológica do desenvolvimento é exposta por
DAVID Me CLELLAND, na obra The Achieving 80cíetll (Princeton. 1961,
512 páginas), cujo conceito central se baseia na necessidade de reauzaçio
(need 01 achievement), aludido por R. WINTERBOTTOM, que 1010 prime1ro
a referir-se, em 1953, à possibilidade de um nexo entre a motivação para
a realização e o desenvolvimento. Me CLELLAND mostra a exIatêncla de
duas subvariáveis no esquema do desenvolvimento, a saber: a educação
por parte dos pais para a independência e o contrôle das sltua.çõe:a, bem
como a necessidade de realização por parte dos filhos, ao que agrega aa
variáveis de MAX WEBER dos valôres de confiança em si mesmo, próprios
do protestantismo e do capitalismo. São estas quatro, as pr1nclpa18 variA"
veis do desenvolvimento.

A obra de CLELLAND supõe em sua essencialidade que as fOrças que
produzem o desenvolvimento residem ~'no próprio homem", razão.pela
qual procura estudá-las cientificamente, substituindo a especulação das
cientistas de poltrona (armchair scientists) de tradição acad6miea .por
uma indagação rigorosamente cientifica. Parece que no fundo entretanto
a tese de CLELLAND se lncUna a uma perspectiva puritana de entemler
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corno causa da estagnação econômica uma falta de disposição i'to do
well" e ao "hard work".

Outra interpretação psicológica ou psicológico-social do desenvolvi
mento é feita por EVERETT E. HAGEN, em sua Teoria da Mudança Social
(On the Theory 01 Social Change - How Economic Growth begins,
Homewood, Illinois, The Dorsey Preza, 557 páginas). tle parte de uma
teoria psicológica sôbre a personalidade social, afirmando que o desen
volvimento resulta da transformação da personalidade "autoritária" em
personalidade "inovacional".

Tais tipos criadores ou inovadores surgem em conseqüência de um
estado de ansiedade, que nos filhos é cultivado pelos pais e especialmente
pelas mães, quando pertencem a um estrato social que tenha sofrido
uma falta de consideração social (withdraw of status respect). Daí
resultam sucessivamente: um· processo de marginalização, depois na
próxima geração um estado de recessividade e numa segunda etapa ou
geração um tipo de personalidade social inovadora.

Passemos agora a uma rápida exposição das teorias econômicas do
desenvolvimento, das quais a mais importante se prende ao marxismo,
com suas etapas do desenvolvimento previstas na passagem da sociedade
primitiva para os impérios esclavagistas da antigüidade, o feudalismo, o
capitalísmo e o socialismo.

Além disso há por mencionar a interpretação de MAURICE DOBB em
seu ensaio sôbre O Crescimento Econômico (Rio, 1965), publicado origi
nalmente em inglês com o título Economic Growth and Underdeveloped
Countries (London, 1963). Para êle desenvolvimento econômico significa
progresso, e que na história da humanidade o progresso econômico é
relativamente moderno, com o que concorda LORD KEYNES em The Eco
nomic of our Grandchildren.

Nos últimos 200 anos o crescimento da produção industrial do
mundo, medida per capita da população, foi várias vêzes superior ao que
se alcançara posteriormente em tôda a história humana.

DOBB estuda o desenvolvimento nos países capitalistas e nos países
socialistas, advertindo que nos primeiros o dito desenvolvimento não se
faz suave ou contInuamente, mas de forma intermitente, aos pulos, nos
países socialistas o desenvolvimento se fazendo através das formas do
planismo e da criação da indústria pesada nos países de maiores dimen
sões geográficas.

DOBB analisa também o desenvolvimento das nações que integram
o terceiro mundo, e investiga o problema crucial de saber porque o desen
volvimento se detém, como ainda os diversos modêlos ou caminhos de
desenvolvimento.

Tais são de maneira geral as principais teorias sôbre o desenvolvi
mento, expostas longamente pelos seus doutrinadores, na discussão de
uma temática que é das mais ricas e oportunas da moderna sociologia, a
saber, como a constituição de uma sociologia do desenvolvimento, inda
gando de per si os principais indicadores do desenvolvimento.
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8. A importância da sociologia do desenvolvimento. - Ninguém
pode desconhecer a importância da sociologia do desenvolvimento.
Mesmo porque inúmeros problemas de reestruturação e de reforma nos
países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento devem ser esclarecidos à
luz de uma temática nova.

Em setembro de 1962, no V Congresso Mundial de Sociologia,
SEYMOUR LIPSET iniciou a leitura do seu trabalho com as seguintes
palavras:

"A problemática das condições sociais que favoreçam o consoli
damento de estruturas políticas estáveis e não autoritárias nas
novas nações da Asia e da Mrica, tornou-se, neste após-guerra,
uma das maiores preocupações dos estadistas e do mundo aca
dêmico. Surgiu assim um nôvo campo de pesquisa em. economia.
em ciência polftica e em sociologia: o estudo do desenvolvi
mento. 1:ste simples fato de que o V Congresso Mundial de
Sociologia toma como seu tema principal para as sessões plená
rias a sociologia do desenvolvimento, constitui precisamente um
índice de sua crescente importância" (SEYMOUR M. LIP8ET, The
United States - The First New Nation, Paper for the Plenary
Session on Sociology of Development for Fijth World CongreBs
of 8ociology in Washington, D.C., September, 1962, m1meo,
pág. 1).

Os diversos problemas sociais, políticos e culturais devem ser inter
pretados de acôrdo com as estruturas sociais e econômicas dos países.
LoRD KEYNES já advertia, com o seu prestígio e renome de economista
mundialmente consagrado, sôbre o perigo da transplantação de modelos
econômicos dos países industrializados da Europa para nações subdesen
volvidas, o que também relembra PERROUX. As teses podem ser corretas,
mas faltam as circunstâncias sociais para assimilá-las. Um sociólogo
brasileiro, GUERREIRO RAMOS, tem insistido neste tocante, através das
sugestões de uma redução sociológica, a fim de conseguir uma assirnlla
ção crítica e não uma imitação formal e inútil das grandes instituições,
idéias, sistemas, que precisam ser reajustadas às possiveis condições
sociais e culturais de cada comunidade. Ainda no Brasil o escritor
GILBERTO AMADO sempre se pronunciou com agudeza e sensibllidade
neste sentido, especialmente em seu livro Eleição e Representação.

A sociologia do desenvolvimento tem assim, diante de si, um grande
futuro. Embora seja profundamente útil e necessârio o conhecimento
científico dos fatos sociais da Europa e da América industrializadas, bem
como o conhecimento etnológico dos povos primitivos ou das sociedades
naturais, assim como, o estudo histórico das sociedades, é indispensável
o conhecimento da realidade nacional de cada pais.

Tal conhecimento e interpretação dos fatos sociológicos totais nas
sociedades subdesenvolvidas ou em desenvolvimento, exige um apuro de
visão global pertinente a tais problemas, que sômente a chamada socio
logia das regiões subdesenvolvidas, ou mais simplesmente, a sociologia
do desenvolvimento, pode permitir com resultados proveitosos.
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I - O ESTADO LEGISLADOR

a) LEJ:: conceito, significado. Lei formal e lei material.

A lei, cuja etimolo~ é incerta, foi definida por Papíniano commune prae
ceptum, communis reipublicae sponsio (Digesto 1/1 1, 1, 3). (Cícero contra
põe-se aos que entendem a origem da palavra lei, de ligare. O grande tribuno
áfirmou: Eamque rem (legem) illi gracce putam nomine a mum caique tri
buendum appellatam: ego nostro a legendo; nam ut iUi aequitatis, sic nos delec
ttu vim in lege ponimus; et proprium tamem utrumque legis est (De Legibus,
I). Cunha Gonçalves observa que a palavra lei deriva do latím !ex e sua etimo
logia é diversamente indicada, como derivada de ligare, porque a lei relaciona,
liga ou obriga aos homens em sociedade; e por outros como derivada de legere,
como 1'ex, de regere. Lex é o que se lê, é o ato escrito que detennina alguma
coisa. (Cunha Gonçalves - Tratado de Direito Civil - 2.~ edi., voI. I, tomo I,
1955, pág. $,)

A lei é um comando, segundo os antigos jurisconsultos, geral jussum populi,
com a finalidade de regular a relação dos homens entre si.

Para Santo Tomás de Aquino, a lei dirige-se ao bem comum. Compreende
o preceito e o conselho, proveniente de uma associação política ou voluntária.
(Est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune ab eo qui curam habet
communitatis promulgata. (Summa Theologica, 1ª", 2ª" quaest, 90.)

Montesquieu, observando o chamado instinto social, admitia que os homens,
logo que entram na sociedade, perdem o sentimento da própria fraqueza, ces
sando a igualdade existente entre êles.

Na ciência jurídica, lei, em sentido lato, é sinônimo de direito objetivo. Se o
direito disciplina a ação exterior reciproca dos homens, visto sob o aspecto
subjetivo, consiste na faculdade da ação exterior do homem na Sociedade, e sob
o aspecto objetivo, consiste na regra da ação .exterior do homem na Sociedade.
O direito objetivo é o mesmo que lei.

A lei tem caracteres Ínsitos à sua natureza: generalidade, abstração, impe.
rativo absoluto, sanção.

A concepção da lei como regra geral constitui historicamente a função legis-
lativa. Nas sociedades primitivas, as nonuas jurídicas surgiain como soluções
individuais, como hoje os atos administrativos ou jurisdicionais.

A lei deve conter uma regra de direito. Ela obriga aos cidadãos, não per
mitindo a desigualdade e a discriminação. Ulpiano, ao abordar o caráter
genérico da lei acentuou juTa non in singulas personas, sed generaliter conati
tUuntUT (L. 8. Dig. 1,3).

:r;; abstrata porque abarca todos os casos íurídicos visados no seu escopo.
Deve possuir comando e sanção, do contrário seria um conselho, uma sugestão.

A lei é uma norma ou disposição preventiva que concorre para constituir
o ordenamento juddico, atribuindo a um ou mais fatos um dado caráter jurí
dico. :E: ato complexo em cuja fonnação participam diversas manifestações
de vontade.

Distingue-se a lei em material e formal, sendo esta a emanada do Pooer
Legislativo, como um ato, não se configurando a nonna jurídica.
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A lei material contém a norma jurídica. A lei fonnal regula a vida do
Estado, como pessoa política ou civil. Assim, são as leis que contêm princípios
morais; leis reguladoras da vida do Estado, como a lei orçamentária.

Laband considerava como lei tôda disposição legislativa, modificativa da
esfera jurídica individual. A generalidade da lei encontra apoio em que certos
fatos tendem a repetir-se, assim, a disposição geral é a mais consentânea com
a criação, modificação ou .derrogação do direito. (Laband - "Droit Public de
l'Empire Allemand", 11,261.)

Não entendia que só é lei a disposição legislativa que regula as situações
individuais, não especlficamente para cada caso, porém, genérica ou abstrata
mente, para todos os casos que poss~m sofrer ilação da hip6tese legal. Jellineck
pensa de forma idêntica, afirmando que se na maioria das vêzes a lei tem por
conteudo umaregra geraI de direito, o momento da generalidade é apenas um
aspecto natural, e não essencial da lei em sentido material.

Duguit, ao refem-se aOS dois autores citados, acentuou que pode haver
regras de direito, portanto leis materiais distinguidas pela especialidade. A lei
material, segundo Laband e Jellineck, é tôda decisão que cria um direito nôvo
com fôrça obrigat6ria, isto é, prescreve para o Estado ou para os indivíduos
direitos ou obrigações não regulados na ordem jurídica existente. A disposição
que modifica a esfera jurídica do Estado ou de um indivíduo é uma lei material,
porque modifica a ordem jurídica existente, e contém uma regra de direito.
(Duguit - '~Droit Constitutionnel" - vol. 11, 148.)

Em vista da repetição dos mesmos fatos de forma regular, a lei dispõe
por via geral, regula categorias de casos relacionados entre si por analogia,
semelhança ou identidade.

KeIsen corrobora as palavras dos dois eminentes juristas. A lei inclui normas
individuais, normas que determinam a conduta de indivíduo em situação que
se caracteriza pela sua não-recorrência e.que é válida por isso, sàmente para o
caso particular. Lei é norma. Não há razão para que s6 normas gerais devam
ser consideradas como lei (Kelsen - "General Theory of Law and State",
pág. 38.) Ripert ao abordar a lei como fôrça criadora do Direito acentuou: "n
en est tout au moins ainsi quand la 10i ne porte pas ateinte à la liberté humaine
et se borne à réprimer l'activité coupable ou dangereuse. En donnant un ím
mense domaine au licite eHe permet à chacun d'agir suivant sa conscience. EIIe
laisse sa pleine action à la morale. C'est pourquoi il est difficile de trouver

.une Ioi lihérale qui ne soU pas une loi juste, car une telIe loi permet aux
honunes d>agir suivant les exigences de la moraIe" - (Georges Ripert - "Les
Forces Créatrices. du Droif' - Paris, 1955, pág. 416). A iniciativa da lei visando
~o bem·estar social é importante no Estado moderno (Peter W. Salsich - "Re
form Through Legislative AcHon: The Poor and the Law" - St. Louis Univer
sity Law Journal - voI. 13, pág. 373 - 1969).

A generalidade é uma condição da lei, intrinseca da lei material. Não
significa, porém" que todos os indivíduos tenham efetivamente de ser sujeitos
ativos. ou passivos de situações jurídicas criadas pela lei, não se caracterizando
pelo conteúdo. Lei material é aquela emanada do Estado contendo a decIa-
·ração do.direito. .

b) CONSTITUIÇÃO: Conceito. Constituições rígidas e plásticas.
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A Constituição na acepção moderna é um conjunto de inst:it1dç6e8 jUrklicaa
limitadoras da ação política do Estado. Circunscreve a competência dos éltIoi
do poder público, assegura a liberdade individual e outras garantias pesante
a autoridade.

As Constituições refletem a vida econômica e cultural dos grupoS, rJemnM..
trando a realidade complexa da sociedade nos seus variados aspectos; Nlo ·slo
meras elucubraçõe8 ideológicas apontando os interêslles, aspirações,~
econÔmicas, culturais ou espirituais. Ruy acentuou que as CoDstUuiç6M 110
cons~üência da irresistível evolução econÔmica. (Ruy Barbos& - "Qlmen~

tmos I, 38. )
Era o prenúncio das constituições ecop6micas, fruto da inovadora CoDstj,.,

tuição de Weimar .

Para Lassalle a Constituição é um pacto escrito, que fundamenta.OI prin
cípios essenciais da legislação e govêmo em um país. Jellineclc COMi<tetl qiJe •
Constituição dos Estados abrange os princípios jurídicos quo deá~ os
órgãos superiores do Estado, os modos de sua criação, suas refaç6el .mtau;
fixam o círculo de SUa ação e, por último, a situação de cada úm dMes· com
respeito ao poder do Estado.

A Constituição relaciona~se com a estrutura do Estado. Para al~~
fica a própria organização do Estado, as instituições poUticas. e~, ilIb.
corporiHcadas em uma carta, chamam a isso o conceito sociológico da C'obstf.
tuição, ou a Constituição no sentido material. Assim, todos os Esb4b1 tem
uma constituição representada. nas tradições, usos e costumes~.teg\l~

hando li transmissão do poder, a criação e funcionamento dos .S8WJ; óigios.
(Pinto Ferreira - "Da Constituição" - pág. 20.)

O conceito jurídico de Constituição, ou a Constituição no sentido lGimaI.
tem origem no conceito sociológico, na realidade social. Já na COIISIituiÇIo
ideal, o conceito füos6fico de constituição contém princípios éticos,~
caracterizadores õa chamada constituição pura. Dessa gama de priocjpáos '1Qrna..
se complexo o conceito de CODStitui~. O Prof. Pedro CalmoD~ que
Constituição é o corpo de leis que rege o Estado, limitando o poder: de gov&uo
e determinando a sua realização.

Para Hauriou li Constituição de um Estado é o conjunto de regras l'1!IIattvu
ao govêrno e à vida da comunidade estatal, consideradas desde o pooi:o de
vista da existência fundamental desta. Black considera "the Constitudon. rS a
state is the fundamental law of the state, contaíning the principIes upon which
~e go.vernrncnt is founded, and reszulating the divisions af tbe sov~gnpow.~
dírecting to what persoDS each of those is to bc confined and the maDilet" m
which is to be exercised" - (Black - "'American ConstitutionaI r.aw- - 4: tlt
- pág. 2. Pontes di Miranda - "Conceito de Constituição e' TkniCa COna~

titucionaln
- Revista Jurldica - LA.A. - nQ 94, pág. 401.)

Francis Wormuth ao tratar do significado de constituiçlo d~'como
corpo de regras escritas ou não escritas, legais e extralegais, que descreve um
govêrno e suas operações. (lhe Origins of Mooem Constitutioniilim1'" - pág. 3).

A Constituição no sentido jurídico positivo, é sistema de normas: fundil-.
mentais gue determinam a. forma de oIganização do Estado e do Govêmo, Os
direitos do cidadão. .
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As normas jurídicas constitucionais são normas dotadas de supralegalidadc
e de imutabilidade relativa. Para Kelsen "Constitution is the highest leveI within
law" ("General Theory of State and Law", pág. 124).

A existência de uma Constituição forma a condição absoluta e a base do
Estado. O Estado deve sua existência à Constituição. (Carré de Malberg 
"Contribuition à la Théorie Générale de l'Etat" - I - 65).

A Constituição em ~entido material consiste nas normas jurídicas gerais e
em particular a criação das leis formais.

A Constituição em sentido formal é a fôrça especial que pode ser atribuída
ao ordenamento jurídico no texto normativo constitucional.

A Constituição material é o complexo da norma suprema, através do qual
a decisão do Poder Constituinte exprime-se e faz-se permanente. (Crisafulli 
"Lezioni di Diritto Costituzionale" - voI. I, pág. 118.)

c) FUl'<çÃo LEGISLATIVA DO ESTADO

A função legislativa é a atividade através da qual o Estado estabelece seu
direito objetívo, suas regras jurídicas fundamentais, atribuindo essa função a
um órgão ou a conjunto de órgãos, num procedimento visando à produção de
efeito jurídico. (Sergio Galeotti - "Contributo alla teoria deI procedimento
legislativo") .

Por isso, Eurico Spagna Musso ressaltou a diferença entre os atos norma
tivos da mesma categoria dos legislativos. ("Si la riserva di competenza legis
lativa quando la regulazione di un dato oggetto appunto riservato ad un
atto legislativo che in base a particolari earatteristiche, quali lo specifico organo
da cui promana o particolarità deI procedimento di formazione, si differenzia
dagli aftri atti normativi della medesima categoria" (Enrico Spagna Musso 
"Introduzione ad uno studio delle fanti atipiche" - Rivista Trimestrale di Di
rítto e Procedura Civile, 1966 - pág. 199).

A lei fanual, ou ato de produção normativa emana do Congresso como
norma jurídica, inserida num procedimento regular. Essa lei formal não se
identifica com ato singular que se constitui num ato complexo.

A função legislativa não é privativa do Poder Legislativo. Também o Poder
Executivo tem essa função legi~lativa, nos regulamentos, nos decretos-leis, nas
leis delegadas. Bisearetti di RUffia aponta essa função materialmente legislativa
dada ao Poder Executivo ("Diritto Costituzionale" - pág. 394). No Brasil,
veremos que a faculdade do Presidente da República, isto é, do Poder Executivo
de baixar decreto-lei calcado na urgência e relevante necessidade, é também
passível do referendo do Poder Legisrativo. O Ato Institucional n9 5, de 13-12-68,
abriu exceção à regra constitucional, em vista do recesso parlamentar.

Pietro Gasparri ao tratar da função legislativa, a resumiu: "il nome di
comando '1egislativo", é riservato, daI nostro legislatore costituente, ai co
mandi emanati daIle due Camere, concorsualmente, coo due distinte e concordi
deliberazioni; solo a questi comandi é riconosciuta Ia forza di legge, CÍoe lorza
prevalente su tutti gli altrí comandi emanabile da altri organi dell'ordina
menta. .. il Governo pua emanare dei comandi aventi pari forza, ma solo se il
Parlamento riconosca si suoi comandi tale forza ..." (Gasparri - "Lezioni di
Diritto CostibUionale" - 2\l parte, 1965 - pág. 344.)
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A Constituição italiana é explfcita ao.afinnar que a função legislativa exer

ce-se cumulativamente pejas duas Câmaras sem deixar de 8$Ilinal8r que. o Go
vt'mo poderá adotar medidas provis6rias com fÔrça ·de lei, em' casos ·efuaordi·
núrios de necessidade e urgencia.

A função legislativa é uma das mais importantes porque da sua proddQio
ficará o Estado habilitado a bem aplicar o Direito. Carl Schmitt· afirnliou·~ue
desde o início da l:t Guerra Mundial a maior parte dos Est:adoi foi obrlp a.
simplificar a elaboração das leis a fim de poder mantê-las em harmonia. mm .88
mudanças freqüentes da situação politica, econÔmica e finaneena (L'eV01ution
recente du probléme des delégations legislatives; :Meuccio Ruiuf' - La. funzione
legislativa; Carla Rochrssen - -Supremazia dei Parlamento e Legge Formate- 
Scritti QUerO. a Alfonso Tesauro - 11, 745 - 1968) - Assim O Estado ~ O
c:li:ercído da discricionariedade politica, s6bre qual matéria e em que aitua.çlQ
seja oportuno lettislar. O silêncio do legislador poderá ser funesto para a Jute
gridaáe política do Estado.

II - INICIATIVA DA LEl: MOMENTO INICIAL DO PROCESSO
LEGISL.O\TIVO - PODER DE INICIATIVA

A iniciativa da lei constitui·se num dos objetivos primordiais para aobten
ção dos elementos necessários à criação das normas jurídicas para a boa .~

mação da Ordem Juridica.

A lei deve refletir comando. originário do complexo de fat6tes amd.ce;pteI
à organização jurídica.

A Sociedade necessita da lei como regra básica de conduta. Por iaD,'a~
ciedade dá os meios essenciais à formaçlo dessas regras. atravesdaf~
da lei, que tem na iniciativa o seu ponto de partida.

A iniciativa da lei tem sofrido transformações ao longo do ev~ da
história poJitica. No estágio atual, 11 iniciativa não está. consõlidada eu:!' t&mos
concretos. O Estado Moderno tem suportado neste século longa -tram&mnaçlo
e por conseqüência as normas reguIad"oras de conduta, consubStandadu na Jeü

O poder de iniciativa da lei é tema atuaI. quando a divisão dos~
sofre abalos. A clássica preponderância do Poder Legislativo para IepTat. está
cedendo terreno.

Griftith e Street chegam a' afinnar a preponderância do ExElCUttvo,· em.de·
trimento do poder de iniciativa do Parlamento:

<Tho demand for social and economic reform whi.ch has charaaedlecl
this century has given power to the Executive whith a~1~
hy Parliament of its initiating funetions. The ,,-ast majorlty ~ IegIslative
proposals now originate in the departments, ..
Most importantly, the devetopment of party discipline bis eoósQltdatecl
the ~wer of tbe Executive over Parliament during its perjoQ of ciIflce·
{Grlffith and Street - "'Principles of Administratíve r.aw~ - p~i~ ia,
1952). .

A iniciativa pelo El:ecutivo não significa menosprezo pela funçio.legiM-
tiva, porque ao Poder Executivo cabe a definição da' poff:tica Jegislatiw,; de
coordenação das atividades dos podâres.
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Os modernos modos de iniciativa da lei (decreto-Iei, delegação legislativa)
foram impostos pela necessidade premente oriunda da evolução da sociedade,
das relações sociais e políticas intensificadas e pela descentralização política e
administrativa.

A faculdade que existe para dar início a uma lei, para iniciar a lei, para
propor é o que se denomina de iniciativa da lei.

Transforma-se a iniciativa da lei DO momento inicial do processo legislativo
com a apresentação do projeto, findando com a publicação da lei. :e ato da
maior importância, porque é necessária a existência do poder de iniciativa da
lei, porquanto estará maculada ab initio, viciada na origem do seu processo. A
iniciativa do poder de proposição de novas regras jurídicas, consistindo na
apresentação ao legislativo do projeto de lei, ou a edição da lei, v.g. no decreto
lei baixado pelo Presidente da República, ainda que ad referenJum do Con
gresso Nacional.

A Emenda Constitucional n9 1, de 1969 (art. 46 e segs.), desenvolve o
capítulo "Do Processo Legislativo" englobando a elaboração de atos não con
siderados por alguns como lei: emendas à Constituição, d~retos legislativos,
resoluções, ainda que consideradas leis, formalmente falando. (MANOEL GON
ÇALVES FERREIRA FILHO - "Curso de Direito Constitucional" - pág. 116.)

Não há dúvida que todos os atos enunciados no art. 46 da Constituição
ainda que não sejam leis materiais, têm um conteúdo legal.

A iniciativa legislativa começa como iniciativa da lei e não iniciativa do
projeto de lei. a projeto é o instrumento a ser examinado. SPAGNA MUSSa dá
importância a êsse ponto (Enrico Spagna Musso - oh. cit. pág. ISO). Do
mesmo modo JOSE; AFONSO DA SILVA; PIER LUCIFREDI despreza-o (Pier
Lucifredi - ob. cito pág. 185). Para LARCHER a proposta é a exteriorização
do direito de iniciativa.

III- A SEPARAÇÃO DOS PODtRES E A INICIATIVA DAS LEIS

A divisão dos podêres não era fato desconhecido da Ciência Jurídica. Des
conhecia-se o sentido dado à divisão. Esta não resultara de mera concorrência
empírica de podêres, senão de plano para assegurar os direitos individuais.

A doutrina da divisão dos podêres não se elabora sôbre o vazio histórico,
mas na experiência inglêsa, interyretada como esquema racional, que trans
cende a divisão, até formar uma doutrina. :E:sses princípios foram amealhados
durante o século XVIII, na vida política inglêsa nos cnamados "pesos e con
trôles"; "freios e obstáculos", existentes entre os podêres. Montesqmeu, imbuido
das idéias de John Locke, estabeleceu a teoria para o direito constitucional
inserta nos seguintes postulados: cada função principal do Estado (legislativa,
executiva e judicial) tem titular distinto; os podêres vinculam-se reciprocamen
te mediante sistema de corretivos e de vetos (statuer y empêcher).

Como acentua o Prol. Pedro Calmon apenas a teoria abstrata de Mon
tesquieu - da separação - devia ser entendida COmo divisão harmÔnica, inter
dependência no sentido da colaboração, sem a qual não há unidade do ato
estatal, conservando-se embora estruturalmente independente, uns em relação
aos outros. (Pedro Calmon - "Curso de Teoria Geral do Estado" pág. 226).
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A doutrina francesa procurou substituir a teoria da separação dos podêres,
pela "separação de funções", ou "repartição de funções", (Dabin, M"alberge,
Bigne de Villeneuve).

Os ensinamentos de Locke estão ultrapassados na Inglaterra, onde o sistema
de colaboração entre os podêres tem a sua expressão máxima no processo de
legislação delegada. (Themístocles Cavalcanti - "O princípio da separação dos
podêres e suas modernas aplicações").

A separação dos podêres foi instituída com finalidade para os cidadãos,
favorecen(Jo uma atividade racional do Estado.

Interessa-nos observar o Poder Legislativo. Ele limita e é limitado. Ele limi
ta porque certas matérias lhe são inerentes. S6 o legislativo tem poder para a
sua iniciativa. Mas é limitado pela iniciativa do Presidente da Repúbllca ou
pelo Judiciário. (Veja-se sÔbre a função legislativa Como função primordial na
divisão das funções do Estado: Bigne de Villeneuve - "L'Activité 1!:tatique".
pág.161).

l muito freqüente ~~:ariaçãO do legislador, disciplinando com lei formal,
matéria tipicamente re entar. (Pier Giorgio Lucifredi - "L'inizíativa le
~lativa parlamentare" - pág. 214.) A propósito da iniciativa legislativa obede
cida a divisão dos podêres, acentuou Franco Bassi:

"Dal che ne à conseguinto da un lato che l'iniziativa legislativa à ve
nuta di fatto a concentrarsi essencialmente nel governo e dall'altro
che a quest'ultimo e stata riconosciuta una sempre piu larga funzione
legislativa materiale (regolamenti) e, entre certi limiti, anche for
male (decreti legislativi e dooreti-legge") (Franco Bassi - "U prin
cipio della separazione deI poteri" - pág. 106; Paolo GiocoU Nacci 
"Leggi Rinforzate o solo Procedimento Legislativo Rinforzato")

IV - A INICIATIVA DA LEI NA HISTóRIA CONSTITUCIONAL

a) ROMA

Os romanos consideravam a lei como a solene manifestação da vontade
do povo.

A lex Tomana significa muíto mais do que a lei no sentido moderno.
Era uma manifestação de vontade com efeitos obrigatórios. A lex privata
era uma cláusula contratual, ao passo que a !ex publica tinha mais aproxima
ção com a acepção moderna. Era uma deliberação dos órgãos do Estado, imo
posta a todo o povo.

Para Papiniano a lei era um preceito comum (Lex est commune pt'a1
ceptum, virorum prudentium consultum, delictorum qure sponte vel ignoran
tia contrahuntur coercitio, communis rei publicre sponsio - D. 1, 3, 1 Papin.)

No período real a lex era da iniciativa do rei assistido pelos anciãos.

Na República, a lex rogata era votada pelo povo romano reunido em co
mícios, por proposição dos magistrados (magistratu rogante), daí a denomina-
ção. Tornava-se obrigatória para todos após a ratificação pelo Senado. Quando
a lei votada somente pela parte do povo (plebe) era somente obrigatória para
ela, dai sua denominação plebiscitum. O plebiscitum diferia da lix porque a
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iniciativa (rogatu) cra feita por um magistrado da plebe como tribuno (Inst.
1, 2, 4). A lex data era a deliberação originada do Senado ou de magistrado
delegado pelo povo.

As deliberações do povo através das leges> esporàdicamente tratavam de
direito privado; isso acontecia nos plebiscitos (Tit. Liv. Hist. 26, 33).

Entre os gregos e romanos a lei foi considerada, primeiramente uma parte
da religião (Fustel - pág. 328). Por isso, para ser bom pontífice era neces
sário conhecer o Direito, e para conhecer este era preciso conhecer a religião
(Cícero - "Pontificcm nemincm bonum esse nisi qui jus cidli cognoscit" .
De Legíbus li, 19).

Como assinala FUSTEL DE COULANGES: "o processo de gestação das
leis antigas vê-se claramente. ~ão foi um homem que as inventou. SOLON,
LICURGO, 1-lINOS E KUMA conseguiram escrever as leis das suas cidades;
não as fizeram êles. Se entendermos por legislador o homem que criou um
código pelo poder de seu gênio e o impôs aos outros homens, esse legislador
nunca existiu entre os antigos. A lei antiga não saiu também dos votos do
povo". (I, pág. 331).

As constituições imperiais estabeleciam preceitos jurídicos investidos nos
imperadores. No Império tal poder não foi utiHzado, com a supremacia de
vontade do imperador, apresentando a proposta. ("Lex cst quod populus iubet
atquc constituit. Plebiscitum est quod plebs iubet atque constituit... $ena
tus consultum est, quod scnatus íuhet atque constituit: Constituto principis
est quod imperator decreto vcl edieto vel epistula constituít. (Gaio, Institutas,
I, 1-7).

Ap6s o desenvolvimento de Roma, o povo passou a exercer o poder le
gislativo.

No govêmo de SÉRVIO TÜLIO a classe plebéia passou a exercer ação
legislativa na formação das legcs centuriatas.

A lei surgia de um projeto oferecido ao comício por um magistrado sena
torial, podendo ser cônsul, pretor ou ditador.

Já os senatlls-collsultos surgiam das reuniões do Senado, convocado por
um magistrado (cônsul, pretor, tribuno da plebe, ditador, que podia propor
os sCTUltus-consultos).

b) DIREITO COMPARADO

Várias espécies surgem no Direito Comparado relativamente ao poder de
iniciativa das leis, através do:

a) Chefe de Estado (principalmente monarquias);

b) Govêrno (Conselho de Ministros);

c) Chefe do Govêmo (Representante do Gabinete);

d) Ministro em nome do Govêrno;

e) Membro do Parlamento

f) Grupo de parlamentares;

g) Órgão do Parlamento;
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h) Casa do Parlamento no seu total;
i) Órgão Judiciário;
j) Fração qualificada do corpo eleitoral.

A Áustria, Suíça e Liechtenstein admitem a forma da iniciativa popular.
Na Suécia e na Finlândia, respeitada a tradição histórica, existe a iniciativa
da Igreja nacional no concernente à matéria eclesiástica. (Pier Giorgio Luci
fredi - "L'inizíativa - legislativa parlamentare" - pág. 35). Reconhece-se
também, na Suíça, o poder de iniciativa aos Cantões.

No chamado sistema dualístico, a inicíativa do Executivo está investida,
em diversos países, no Soberano: Dinamarca, Suécia, Países Baixos e Bélgica.

Adota-se idêntico poder como atribuição ao Govêmo Colegial: Alemanha
(Constituição da Alemanha, art. 76, nQ 1: "Os projetos de lei são apresentados
à Dieta federal pelo Govêmo federal, pelos membros da Dieta federal ou pelo
Conselho federaf'. - NQ 2: "Os projetos de lei do Govêrno federal devem
ser submetidos primeiramente ao Conselho federal. O Conselho federal tem
direito a adotar critério em um prazo de três semanas"); idênticamente Áus
tria, Portugal e Turquia. Na França o poder de iniciativa também cabe ao
Primeiro-Ministro (Constituição da França, art. 39: <A iniciativa das leis per
tence ao Primeiro-Ministro e aos membros do Parlamento..."). André Hauriou
tratando da elaboração das regras de Direito afirma:

"Ies pouvoirs de contr61e du Parlement sur le Gouvernement avaient
été systématisés, soumis à des procédures plus précises et même plus
rigides qu'auparavant. Mais qu'à travers les rigueurs de ces procé
dures nouveIIes, en fait c'est à un amoindrissement des pouvoirs de
contrôle du Parlement SUl le Gouvemement que 1'0n assistait" (pág.
807).

Na Noruega os membros do Conselho de Ministros não têm poder de
iniciativa.

Na Grécia e no Liechtenstein é admitida a iniciativa coletiva do órgão re
presentativo, enquanto que é reconhecida a iniciativa individual na Finlândia,
Turquia e Portugal. Na Espanha reconhece-se a um mínimo de cinqüenta
membros a iniciativa.

No regime bicameral, a Bélgica reconhece a iniciatíva coletiva.

Na Itália, a iniciativa das leis pertence ao Govêmo, a qualquer membro
das Câmaras e aos órgãos com podêres conferidos por lei (art. 71 da Cons~

tituição Italiana). Não se pode olvidar no sistema legislativo italiano acha.
mada '1egge - provvedimento" que é encontrada na linguagem legislativa "e
apparso applicabili solo a quelli na essi meglio assimilabili ai provvedimenti
amministrativi deI primo tipo, in quanto rivoIti a dare applicazione concreta ad
altre Ieggi, e tali pertanto da conferire alI'altto che li conteneva carattere di
legge solamente formale, in quanto priva dei contrassegui, considerati típico,
deha ~eneralità e deU' innovatività" (Constatino Mortati "Le Leggi provvedi
mento' - pAgo 1).

A prop6sito da importância da iniciativa legislativa na Bélgica, Varo Impe
chega a afinnar a onipotência das assembléias (pág. 18); Veja-se no México
(Serafin Ortiz Ramirez - "Derecho Constitucionãl Mexicano" - pág. 376).
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Nos Estados Unidos, sob o rígido princípio da separação dos poderes, a
iniciativa legislativa é reconhecida exclusivamente aos membros do Congresso,
ainda que seja no aspecto formal. Têm as duas Casas do Congresso igual
oportunidade, exceto para a iniciativa em matéria financeira cujo poder per
tence à Câmara dos Representantes.

Alguns estudiosos reconhecem poder de iniciativa ao Presidente da Re
pública através do chamado poder de recomendação (Constituição dos Esta
dos Unidos - art. li, Seção 3 - "O Presidente deverá prestar ao Congresso,
periodicamente, informações sôbre o Estado da União, fazendo ao mesmn
tempo as recomendações que julgar necessárias e convenientes" - Corwin 
The President: Office and Powers - pág. 321).

Pier Lucifredi, a propósito do poder de sugestão do Presidente america
no, observa: "Di um siffatto potere di suggerimento il Presidente si avvale con
larghezza, non limitandosi per giunta ad una generica proposta, ma presentan
do dei veri e propri progetti di legge, redatti in articoli e minutamente ela
borati, che egu alIega, normahnente, ai messaggi aI Congresso sullo Stato
delI Unione, sul bilancio e sulla relazione economica, nonché, talvolta-qualora
lo richiedano le circostanze - a messaggi speciali, redatti ad hoc" ("L'inizia
tiva legislativa parlamentare" - pág. 50). O Presidente da República é cha·
mado por André Tunc ''l'instingateur de la législation ("Les États-Unis" 
pág. 202).

A iniciativa legislativa na Rússia pode ser exercida por tôda organização
pública, representada por seus órgãos centrais. É reconhecido ao Covêrno
(Conselho de Ministros), Soviet Supremo, Cõrte Suprema etc.

c) INICIATIVA POPULAR

Diversos Estados estrangeiros admitem a forma de iniciativa popular (Áus
tria, Suíça e Liechtenstein). Na Suíça êsse poder é reconhecido aos Cantões.
Antoine Favre abordando a iniciativa popular em matéria legislativa no direito
suíço afirma que "Le droit consto féderal ne connait pas l'initiative populaire
en matiere législative". ("Droit Constitutionnel Suisse" - pág. 416); Bryce 
"Les Démocraties Modemes" - voI. 1, pág. 426; Jean Bellay - "L'initiative
populaire et les limites de la revision constitutionnelle" (Revue du Droit Public
et de la Science Politique - 1963, 714). A Constituição italiana defere ao povo
o exercício da iniciativa das leis por meio de uma proposta, formulada no mí
nimo por 50.000 eleitores, constituindo um projeto articulado (artigo 71 da
Constituição italiana).

Semelhante à iniciativa popular existe o veto popular, pelo qual certo
número de indivíduos pede que a lei seja submetida a referendum e ela é
repudiada. Pier Giorgio Lucifredi, a propósito da posição da iniciativa legis
lativa popular nos quadros constitucionais e o seu desprêzo pelas Constituições,
observa: "Non e chi non veda, infatti, che, per portare a11'esame .del Parla
mento un qualsivoglia problema, e strumento di gran lunga piu semplice e di
facHe impiego l'iniziativa parlamentare da parte di un deputato o di un sena
tore, che non la complessa e pesante procedura della raccoIta ed autenticazione
di quel certo numero di firme di cittadini, che e necessaria per concretare
un'iniziativa populare" ("L'iniziativa legislativa parlamentare" - pág. 97).
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v - A INICIATIVA DA LEI NAS DIVERSAS FORMAS DE ESTADO.
DE GOV~RNO E REGIMES DE GOV1tRNO

a) ESTADO UNITÁJuO E EstADO FEDERAL

A iniciativa da lei tem as!,ectos diversos tanto no Estado unitário qUaDto
nO Estado federal. Diversidade oriunda da própria estrutura de ambas as
formas de Estados diferentes. ,

O Estado unitário só reconhece em todo o seu território. como fonte de
direito público, o govêmo nacional. Já no Estado federal há duas esferas ju
ríàicas~ a nacional e a local. As normas oriundas da esfera nacional são supe
riores às locais. A elas sobrepõem-se. (Pedro Calmon - "Curso de Teoria Geral
do Estado" - pág, 167.)

O poder constituinte e constituído tem uma origem e finalidade no Estado
unitário. É a ausência de coletividades inferiores, nos órgãos próprios, segundo
Charles Durand.

, Há 'que' distinguir modemameilte o Estado unitário descentralizado e o
Estado federal de tendências centralizadas. Na Itália, cujo Estado unitário está
em vias de descentralização com a criação das chamadas Regiões, a iniciativa
da lei vai se diversificando e tomando-se difícü a caracterização jurídica.

A Constitui'ção italiana defere ao Conselho Regional O poder legislativo e
regulamentar atribuído à Região e às outras funções que lhe confere a Cons
tituição, podendo apresentar projetos de lei às Câmaras. (A propósito dà ini
ciativa legislativa regional, Piel Lucifredi observa: "Gli Statuti speciali restri
gano l'iniziativa alle materie di interesse regionale: tule limite dovrebbe percio
a maggior ragiane valere per le regíoni di àiritto comune. Comunque, permane
il problema âeH'interesse regionale, espressione ambigua e piuttosto incerta,
variamente interpretahile" ("L'iniziativa parIamentare legislativa" - pág. 92);
Spagna Musso ~ «L'jniziativ'a neHa formaiione delIe Ieggi italiane" - pág. 94;
Martines - "Il Consiglio regionale" -Milão, 1961, pág. 88.)

b) GovÊRNo MONÁRQUICO'E GOvÊRNo llEPUBUCANO

Num país onde' à supremacia do Parlamento é princípio constitucional
basilar, simbolizado, historicamente, nas invectivas contra o poder absoluto,
neste país, a Inglaterra, não há oportunidade para o bom êxito da iniciativa
parlamentar d;'ls leis, exceto quando obtém o apoio governamental, porque
assim não sendo, nenhuma proposta individual consegue ser objeto de delibe
ração. (Erskine May - "Treatise on the Law. Privileges, Proceedings and Usage
of Parliament" - Londres, 1957, pág. 297.) Por isso, "Le rôle de la Chambre
des Lords en maW:re Iegislative est beaucoug pIos restreint que celIui de la
Chambre des Communes" (Kirkpatrick - Initiatiou au Droit Anglais" -
pág. 151). . '

Na sua maioria, as propostas de "public bilIs" são apresentadas em nome
de ministros, sendo aprovadas pelo Gabinete antes de submetidas ao Parla~

menta pelo ministro. delas encarregado. Há, no entanto, algumas propostas de
leis públicas que são apresentadas ao Parlamento. pessoalmente e em nome
individual, por membros do Parlamento, que não desempenham qualquer cargo
no Govêrno ou na direção do partido da oposição. ("O Parlamento Britânico"
- pág. 23 -' Editado pela "Reference Division Central Office of Informatiou"
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- Londres, 1964.) Os membros do Govêmo só têm iniciativa quando sáo
também membros do Parlamento (Erskine Ma)' - "Treatise", págs. 302, 312).

A iniciativa da legislação é função do Executivo, cabendo ao Govêmo o
autêntico poder de iniciativa das leis. (Wade e Phillips - "Constitucional Law"
- 5~ ed., 1958, págs. 47 e 98.) i'\ão fica excluída, porém, a iniciativa pelos
membros do Parlamento. Donde a distinção cntre "Covcrnmenfs BílIs" c "Pri
vate Members Bills".

O Govêrno nem sempre é controlado peIo Parlamento no sistema brítânico.
(Jennings acentuou; "It is commonly asserted that the Cabinet system enables
Parliament to control the Government. .. It is not true in the United Kingdom.
The Cabinet or a Department under the control of the Cabinet, formulates
the policy and Parliament must either accept the poliey ar risk a dissolution".
Jennmgs - "The Law and the Constitution" - 5ª" ed., 1960 - pág. 181. Jennings
- "Parliament" - Cambridge, 1948; Allen - "Law in the :Making" - Oxford,
1958; Bossom - "Dor Rouse. An Introduction to Parliamentary Procedure",
Londres, 1965; Pol1ard - 'The Evolution of Parliament" - Londres, 1962;
Bromhead - "Private Members Bills in the British Parliament" - Londres, 1956.)
Assevera Jennings que na Inglaterra o Govêrno, com apoio da maioria, orienta a
ordem do dia e os debates. (Jennings "The Law and The Constitution" ,- pág.
184.) Dorothy Pickles, ao examinar ° trabalho do Parlamento britânico, afirmou:
"On peut done dire, de façon générale, qu'en matiere de légishtion (mais non
pas cn matiêre de critique) Ie pouvoir du gouvernemcnt sur Ie député, est vir,
tuellement absolu." ("Le travai] parlementaire en Grand Bretagne" - in "Le
Travail ParJamentaire en France et à l'étranger" - 1955, pág. IIl).

Como acentua o Ministro Oswaldo Trigueiro ao prefaciar Georges Lan
grod, o Parlamento britânico, sem dúvida, se conserva como o poder domi
nador, mas a iniciativa da legislação se deslocou para o Gabinete. Na expressão
de Churehíll, o Parlamento tende a transformar-se num grande "forum de
debates", o que quer dizer que continua a ser o poder controlador do Go
vêmo, mas vai deixando de ser o ór9áo incumbido da elaboração dos textos
legis]atívos. (Oswaldo Trigueiro, prefacio ao trabalho de Georges Langrod 
"'O Poder Legislativo na Europa Ocidental" - pág. 9; F. G. 'Marx - "La
Chambre des Lords et l'actualité potitique britannigue" Revue du Droit
Public et de la Science Politique en France et a l'Etrangcr - Mars, 1968 
pág. 334.)

c) PARLAMENTAlUS)v10 E PRESIDENCIALISMO

O regime parlamentar assenta sôbre três princípiOS básicos representados:
pela igualdade entre Executivo e Legislativo, colaboração entre os dois poc10res,
reciprOcidade de ação de um poder sôbre outro.

A iniciativa da lei no Parlamentarismo não apresenta desigualdade ou pre
ponderância entre os podêres. No Presidencialismo há tendência para a supre
macia do Executivo.

Na França, a Constituição de 1958 retirou ao Parlamento o poder soberano,
para transformá-lo num poder constituinte, exercendo competência legislativa
constitucional limitada, dando ao referendum popular não somente a permissão
de rejeitar uma lei votada pelo parlamento, mas ainda de realizar uma reforma
legislativa.
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No Brasil, a experiência parlamentarista de 1962 conferia ao Presidente do
Conselho de Ministros a iniciativa dos projetos de lei do Govêrno. A propósito da
matéria legislativa no Parlamentarismo, afirma Burdeau: ''lI Parlamento elabora le
leggi, questa elá sua funzione normale. E tuttavia eopportuno che esse nOn pre
tenda di advocare a se ogni questione in materia legislativa, poiche ai governo
deve esser lasciata una certa Tatitudine per quanto riguarda i provvedimenti di
attuazione deIle leggi e la possibilità di intervente che fa legge non há potuta pre
vedere." (Burdeau - "lI Regime Parlamentare neHe Costituzioní Europee deI
Dopoguerra" - pág. 246.) Quanto ao papE?1 do Executivo, Valentini observa
que "oggi il capo deHo Stato nou partecipa alla funzione legislativa e I'iniziativa
deHe leggi non e affidata alui daIla costituzione, che parIa ínvec€ di una ínizia
tiva der governo. Di fronte a questa realtà l'atto presidenziale riguardante il
disegno di legge appare come uu residuo storico e consiste in una mera formalità..
(Antonio Valentini - -"Gli Atti deI Presidente della Republica" - pág. 65 
Giuffre, 1965, Milano). Sôbre a competência legislativa do Parlamento na
França vejam-se os trabalhos publicados na Reoue du Droi! Public et de la
Science Politique en Fran<.:e et a fEtranger - março, 1968 - pág. 355; novem
bro, 1968 - pág. 1.069; 1967 - nf{ 2 - pág. 290; 1967 - nQ 5 - pago 969; Willibalt
Apelt: - "QueIques remarques sur les rap'p0rts entre le Parlement et le Gouver
nement dans Ia Démocratie parlementaire , Revue Internationale de Droit Com·
paré - 1957/665; Georges Langrod - "Quelques aspects de la procédure parle
mentaire en France, en Italíe et en Allemagne Féderale" - Reoue Intemationale
de DroU Comparé - 1953 - pág. 497.

VI - ABUSO DO PODER LEGISLATIVO

o abuso de poder consiste no extravasamento, no exercício de um poder,
imoderadamente usado. (Roberto Rosas - "Do Abuso de Poder" - Rio, 1968
- pág. 20; Caio Tácito - "Desvio de Poder".)

No âmbito legislativo o abuso de poder surge na iniciativa da lei contri
buindo de modo ativo como um dos elementos mais ativos da disfunção do
sistema parlamentar, reduzíndo sua eficiência. Fier Paolo Lucifredi, ao tratar
dos abusos da iniciativa parlamentar, assinalou que: "~ infine da ricordare, nel
quadro deHe manifestazioni, scorrete deI potere di iniziativa, ruso che spresso
se ne fa per lo piu da parte di parlamentari aoppozione, ma talora anche da
parte di membri deUa maggioranza - in situazioni cui si dovrebbero corretta·
mente provvedere atraverso ruso deU potere de emendamento. :e frequente
infatti, nella prassi, che alIa presentazione di un progetto govemativo tengano
dietro uno o piu proposte di iniziativa parlamentare su1l0 stesso argomento, che
vengono presentate ed illustrate come iniziative a sé stanti, autonome, e per
lo lliu addirittura fingono di ignorare l'esisténza di un progetto governativo",
- (L<iniziativa legislativa parlamentare" - pAgo 198).

Larcher, ao estudar a iniciativa parlamentar (L'inítiatíve parlementaire"),
resumiu os pontos negativos que conduzem ao abuso do poder de iniciativa:

a) excessivo número de propostas, sobrecarregando o Parlamento;
b) difícil funcionamento dos instrumentos de contrÔle previstos nos

regulamentos parlamentares; .
c) excessiva perda de tempo no exame de numewsas proposições de

pequena importância;
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d) má redação das propostas.

A Constituição francesa de 1814 privou as Câmaras da proposição das leis,
com a finalidade de evitar excesso da faculdade legislativa e abuso do poder de
iniciativa.

O abuso de poder também pode dar-se quando determinado Poder tem a
exclusividade para a iniciativa e esta é exercida por outro Poder, geralmente o
Legislativo. Invadida a competência atribuída constitucionalmente, ela resultará
num abuso de poder. Antônio Pereira Rebouças discursava em 1832 na Câmara
dos Deputados temendo tal espécie de abuso por parte da Câmara dos Depu
tados ("Recordação da Vida Parlamentar", vaI. I, pág. 165, Rio, 1870).

É nonna princípio a necessidade do exercício dos podêres por seus legíti
mos títulares. A Select Commítes on Staturory Instruments é a Comissão que
tem por função advertir a Câmara dos Comuns para o possível abuso de poder
dos departamentos em matéria legislativa (J. W. Grave - "O papel do Exe
cutivo no Estado Moderno - Reino Unido", pá~. 46). Na Itália muito se discute
sôbre a chamada revogação dos incentivos economicos, porquanto essa vantagem
econômica já passou a fazer parte da esfera do sujeito privado, colocando-se a
questão nestes têrmos: é constitucionalmente legítimo que, em virtude do prin.
cípio ler posterior derogat priori, o incentivo concedido na base de uma lei
precedente venha a ser revogado por lei sucessiva para caracterizar o abuso de
poder legislativo. Aldo Loiodice coloca a questão nestes têrmos: "PaicM dalla
normativa costituzionale possono desumersi i principi che impediscono ed ini
biscono aI legislatore di utilizzare in maniera fraudulenta ed arbitraria 1e leggi
- incentivo, si deve concIudere che daIIa problematica esaminata si puo
enucleare una ipotesi particolare di eccesso di potere legislativo e si trae una
conferma per il discorso che si e svolto." ("Revoca di incentivi economici ed
eccesso di potere legislativo".) A usurpação vicia o ato que não ficará imune
à apreciação judicial, ainda que ato legislatívo. Miguel Reale observou que o
princípio de que ao Supremo Tribunal cabe, não apenas a tutela dos aspectos
formais da Constituição, mas a do respeito de suas normas ín concreto, a fim de
que, sob o aparente exercício de direitos políticos outorgados pela Carta Maior,
não se oculta a execução ilícita, por desvio ou abuso do poder. (Miguel Reale
- "Do Abuso do Poder de Emendar" - pág. 32).

VII - PODER DE INICIATIVA DA LEI NO DIREITO
CO~STITUCIONALBRASILEIRO

1 - A iniciativa das leis nos Constituições brasileiras

Na Constituição Imperial de 1824 uma das atribuições da Assembléia-Geral,
composta de duas Câmaras - Deputados e Senadores -, era fazer leis, interpretá~

las, suspendê·las e revogá-Ias.

A Carta Imperial dava privatividade à Câmara dos Deputados quanto à
iniciativa sôbre impostos, recrutamentos.

A cada membro da Assembléia-Geral cabia o direito de propor, discutir,
aprovar ou reíeítar projetos de lei. O Imperador tinha o voto qualificado., porque
a Constituição expressava que o Poder Legislativo é delegado à Assembléia
Geral com a sanção do Imperador.: bem como o Imperador daria ou negaria
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a sanção em cada decreto. Ainda mais, exerceria o Poder Moderador sancio
nando os decretos e resoluções da Assembléia-Geral, para que tivessem fôrça
de lei.

Impunha-se ao Poder Executivo a apresentação anual dos projetos de orça
mento e de fixação das fôrças de mar e terra.

RODRIGUES DE SbUZA, ao analisar a Carta Imperial, observou que
assistia ao Poder Executivo o direito de propor quaisquer outros projetos, que
lhe parecessem úteis, ou em geral ao País, ou em particular ao Govêrno e admi
nistração pública. Assim era dado, porque, sendo poder encarregado da execução
das leis, da defesa e gerência do Estado, não se lhe pode negar o direito de
eropor a reforma dos defeitos, que as mesmas leis apresentam. (Joaquim Ro
drigues de Souza - "Análise e Comentário da Constituição Política do Império
do Brasil" - pág. 250).

O Ato Adicional de 1834 enumerava longa competência das Assembléias
Legislativas provinciais sÔbre legislação (art. 10): divisão civil, judiciária e
eclesiástica da província, mudança da capital, instrução pública, desapropriação,
política e economia municipal, impostos, despesas, empregos etc. Impedia-se
às Assembléias provinciais legislar sôbre impostos de importação. Justiniano
José da Rocha, em clássico trabalho ("Ação; Reação; Transação"), ao analisar
o período de 1831 a 1836, aponta a supremacia do Legislativo, derivada da
grande questão da reforma constitucional: "Essa refonna era um compromisso
aceito peIos que tinham querido aplacar as ondas tempestuosas de 1831; muitos
dêles já estavam arrependidos, mas não tinham a coragem de ostentar o seu
arrependimento; a Constituição foi reformada no sentido das idéias descentra
lizadas e democráticas. Criaram-se Assembléias Legislativas provinciais com di
reito de estatuir despesas, de decretar impostos, de entender com as circunscri
ções administrativas e judiciais das províncias, de regular tudo quanto era de
sua administração, de ter um exército seu, como tesouro seu, como uma legis
lação sua".

Na Constituição de 1891 os projetos de lei tinham origem na Câmara ou
no Senado. Cabia a qual9..uer membro a iniciativa. Competia exclusivamente
à Câmara a iniciativa de todas as leis de impostos, fixação das fôrças de terra
e mar.

Competia privativamente ao Congresso Nacional legislar sôbre a dívida
pública, comércio exterior e interior, navegação fluvial, serviços de correios e
telégrafos federais, organização do Exército e da Armada, trabalho.

A Constihlição de 1934 restringiu a iniciativa legislativa do Congresso
Nacional, atribuindo ao Presidente da República a iniciativa exclusiva para
certas matérias.

Facultava a iniciativa a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos
Deputados, ao Plenário do Senado Federal e ao Presidente da República. Se
houvesse colaboração da Câmara com o Senado, qualquer dos membros ou
Comissões dêste teria iniciativa.

Ao Presidente da República e à Câmara dos Deputados competia, exclu
sivamente, a iniciativa das leis de fixação das Fôrças Atmadas e tôdas as leis
sôbre matéria fiscal e financeira.
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o Presidente da República tinha competência exclusiva para a iniciativa
das leis que aumentassem vencimentos de funcionários, criação de empregos,
ou modificação da lei de fixação das Fôrças Armadas.

A lei sôbre intervenção federal era da competência do Senado Federal.

A Carta de 1937 possuía capítulo referente às leis e resoluções, bem como
ao Poder Legislativo, que nunca existiu na vigência dêsse diploma constitu
cional.

A iniciativa das leis cabia ao Covêrno, c como exclusiva a iniciativa das
leis sôbre matéria tributária, ou as que causassem aumento de despesa. Não
cabia a nenhum membro do Congresso a iniciativa de lei. Somente pelo têrço
de deputados ou membros do Conselho Federal, ela poderia ter iniciativa.

A Constituição de 1946 restabeleceu, em parte, a disposição da Consti
tuição de 1934 sôbre iniciativa das leis. Cabia ao Presidente da República e
a qual~uer membro ou Comissão da Càmara dos Deputados e do Senado Fe
deral; a Câmara e ao Presidente da República a lei de fixação das Fôrças
Armadas e tôdas as leis sôbre matéria financeira.

Competia ao Presidente da República a iniciativa das leis que criassem
empregos ou serviços existentes, aumentassem vencimentos ou modificassem,
no decurso de cada legislatura, a lei de fixação das Fôrças Armadas.

Os projetos de lei rejeitados ou não sancionados só poderiam renovar-se
na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos mem
bros de qualquer das Câmaras.

Pelo Ato Institucional n9 1 (1964) o Presidente da República poderia
enviar ao Congresso Nacional projetos de lei sôbre qualquer matéria. Dava
privatividade ao Presidente da República para a iniciativa dos projetos de lei
que criassem ou aumentassem a despesa pública, não se admitindo emendas
a êsses projetos aumentando a despesa proposta pelo Presidente da República.

Pelo Ato Institucional n? 2 (1965) cabia à Câmara e ao Presidente da
República a iniciativa dos projetos de lei sôbre matéria financeira. Fórmula
idêntica a 1934 e 1946.

A Emenda Constitucional de 1969 (art. 56), idênticamente à Constituição
de 1967 (art. 59), dispõe:

"A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal, ao Presidente da Repú
blica e aos Tribunais Federais com jurisdição em todo o território
naciona1."

2 - Iniciativa reservada

a) PODER EXECUTIVO

A iniciativa da lei reservada a determinado Poder consiste na privatividade
do exercício do poder de iniciativa legislativa no concernente a determinadas
matérias. No sistema constitucional brasileiro têm se destacado as seguintes
matérias como de iniciativa reservada ao Poder Executivo: matéria financeira,
criação de cargos, funções, fixação e modificação dos efetivos das Fôrças Ar
madas.
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A cláusula «matéria financeira" sôbre competência para iniciativa legisla
tiva tem sofrido transfonnações nas Constituições brasileiras.

Não deram as Cartas políticas o sentido ou a ligeira acepção dessa ex
pressão hoje muito importante, devido à competência exclusiva do Presidente
da República para a iniciativa das leis que disponham sôbre matéria financeira.

Essa competência encontra resquícios na Constituição Imperial, se bem
que esta dava privatividade à Câmara dos Deputados para a iniciativa sÔbre
impostos.

A Constituição de 1891 conferia exclusivamente à Câmara tÔdas as leis
de impostos.

Na Constituição de 1934 cabia ao Presidente da República e à Câmara dos
Deputados a iniciativa de tôdas as leis sôbre matéria fiscal e financeira. A
de 1946 repetiu a competência exclusiva da Câmara dos Deputados e do Pre
sidente da República para as leis sôbre matéria financeira, fonna reiterada
no Ato Institucional n9 2 (1965).

A respeito da nonna constitucional anterior, verifica-se em outros países
o predommio da Casa do Congresso, onde a representação é proporcional à
população do país. Desde o Parliament Act de 1911 acentuou-se na Inglater.
ra a redução da competência finant:eira dos Lordes - era a defesa do "Orça
mento do povo".

:este documento político inglês consolidou a proeminência dos Comuns
sôbre os Lordes, e os Comuns possuíam, em matérialegíslativa ordinária, iguais
direitos. Todo projeto de lei de caráter financeiro aprovado pela Câmara dos
Comuns, uma vez obtida a fonnalidade da sanção real converte·se em lei,
ainda que os Lordes não o votem no prazo de um mês.

Como acentua o Ministro ALIOMAR BALEEIRO, a Câmara Alta COn
tinuou fiel à missão clássica de conseguir impostos. Daí, o esfôrço da Câmara
mais popular no propósito de diminuir-lhe os podêres financeiros. (Alíomar
Baleeiro - "Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar" - 2:j. ed. pág. 43).

A Constituição francesa de 1946 adotou idêntico critério ao dar exclusi
vidade à Assembléia Nadonal para votar as leis financeiras.

Parece que tôda a controvérsia sôbre o significado de matéria finan
ceira está na inclusão ou não das normas de direito financeiro no seu âmbito.

PONTES DE MIRANDA distingue as expressões "direito financeiro" e
"matéria financeirá', porque Finanças não são Direito, ao passo que Direito
Financeiro é direito, ainda que sôbre Finanças. (Pontes de Miranda - "Co
mentários à Constituição de 1946" - voI. lI, 496; Rubens Gomes de Souza 
"Normas Cerais de Direito Financeiro" Revista Forense 155/21.)

Bem acenhlOU FRANÇOIS CÉNY, ao fazer observações sôbre a impor
Hnda e função do Estado em matéria de moeda, tanto no Plano nacional como
internacional: "sans refuser à l'Etat le pouvoír monétaire, formant run de ses
attributs nécessaires, à soumettre ce pouvoir à certaines regles, imposées par
sa nature et destinées à garantir les intérêts fonciers et pennanents de la com·
rnunauté contTe les entrainements des pousséss aveugles et les dangers des
décisions írréfléchies ou précípitées" (François Gény - "Le role et les pouvo.frs
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de L'Etat en maW~re de monnaie et de papier - monnaie" - in Mélanges 1o.Jau·
rice Hauriou, pág. 433).

A expressão '1egislação tributária'" compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que ver
sem, no todo ou em parte, sôbre tributos e relações jurídicas a êles pertinentes.
(Lei n9 5.172 - "Sistema Tributário Nacionar - art. 96).

Faz-se notar a capitis diminutio do Congresso Nacional em relação à ini
ciativa sôbre matéria financeira. A Constituição Imperial dava à Câmara 9.

iniciativa sôbre impostos. Idem na Constituição de 1891. Na de 1934 am
pliou-se a iniciativa à matéria fiscal e financeira. Voltou a Constituição de
1946 a dar à Câmara essa iniciativa, retirada completamente pela Constítui
ção de 1967.

É certo que o direito financeiro é parte da matéria financeira, a próprb
vida financeira do país. (Themístocles Cavalcanti - "A Constituição Federal
Comentada", vaI. li, 151).

A regra "matéria financeira" abrange a receita, bem como a despesa.

Na Constituinte de 1946 pretendeu-se abolir a iniciativa presidencial das
leis que aumentassem vencimentos, criação de empregos. ~L.\RIO MASAGAO
opôs-se à supressão, ponderando que êsse dispositivo não poderia ser elimina
do, porque o Congresso representava, em matéria de despesas públicas, o in
terêsse dos contribuintes, não havendo motivo para aumento de despesas, quan
do o Poder Executivo tem a responsahilidade da administração e não solicitou
o aumento. (José Duarte - "A Constituição Brasileira de 1946" - 29 vaI.,
pág. 155).

A iniciativa da lei sôbre impostos pela Càmara dos Deputados obedecia
ao modêlo inglês da iniciativa pela Càmara dos Comuns. A propósito JOSEPH
STORY observou que os Lordes eram mais expostos à influência da Coroa,
mais acessíveis à sedução de que os Comuns, corpo político eleito temporària
mente pelo povo (Joseph Story - "Commenlaires" - vaI. 19, 369). Talvez
vestígio do Senado brasileiro vitalício, ao contrário noS Estados Unidos, não
considerando o direito exclusivo da Câmara dos Representantes para a iniciati
va da lei sôbre ímpostos. Os senadores tém jnterésses djstintos em face da na
tureza ou da extensão do impôsto. (Joseph Story - "Commentaires" - vol.
r.J, 369). :Esse pensamento prevaleceu na Constituiç'ão de 91 quando o Se
nado passou a intervir na elaboração das leis de impostos, podendo emendá·
Ias, mantendo o equilíbrio entre grandes e peguenos Estados.

O S.T.F., como máximo intérprete da Constituição e da lei, tem decidido
sôbre as múltiplas facêtas dos problemas sôbre matéria financeira, em vários
julgados: a lei restabelecendo texto de lei anterior, sem aumento de despesas,
não necessita da iniciativa do Executivo (RE nQ 56.655 - Re1. Min. Djaci
Falcão - RTJ 43/620; R~1S n9 16.508 - RTJ 50/153; RE n9 65.197 - RTJ
50/132; RMS nQ 14.710 - RTJ 50/252); a norma constitucional superveniente
vedativa da iniciativa tolhe o projeto, porque ainda não é lei (Esmein 
"Elements" - II, 449; Representação nQ 727 - RTJ 42/628; Súmulas número~

66 e 67).

Os mesmos princípios enunciados valem para as outras matérias de ini
ciativa. reservada ao Executivo: criação de cargos, funções etc.
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Há forte tendência para o aumento da iniciativa reservada ao Executivo.
MADISO!\', na Convenção de 1787, dizia que há uma tendência nos ~ovemos

para impelir tôda afõrça à máquina legi~lativa. Por isso, JEFFERSON afir·
mou que a tirania do legislativo era e constituiria, ainda por muito tempo,
um perigo formidável.

A limitação do direito de iniciativa existia na 4\1 República francesa, Vi
sava tanto às emendas quanto à iniciativa propriamente dita.

O Govêmo eonduz a discussão sôbre o próprio texto das leis financeiras.
Este fato não deve ser imputado a uma vontade sistemática de reduzir as
prerrogativas das Câmaras, Isso resulta da natureza das coisas e especialmen
te do fato de que os Parlamentos são alheios às técnicas financeiras. GEORGES
BURDEAU defende êste ponto (Ceorgcs Burdeau - "Droit Constitutionnel et
lnstitutions Politi{lues~ - ll~ ed., 1965, pág. 547).

Ko Estado moderno, as finanças não são uma parte autÔnoma da atI·
vidade política. Elas são ligadas aos ob.ietivos sociais e (~conômicos das in
tervenções do Estado. O Governo nào poderá assumir a responsabilidade de
seus projetos financeiros se forem Illutilados pelas inie::ltivas discordantes dos
parlamentares ("Loi de finances ct pouvoirs du Parlamcnt" - Revue du Droit
Public et de Ia Science Politique - 1965, 655; Emenda Constitucional nQ 1, de
1969, art. 15, § lQ - "Serão nomeados pelo Governador, com prévia aprova
ção: b) do Presidente da República, os Prefeitos dos Municípios declarados
de interêsse da segurança nacional por lei ele iniciativa do Poder Executivo).

Por iniciativa exclusiva do Presidente da República, lei complementar po
derá estabelecer, no interêsse do serviço público, outras exceções à proibição
de acumular, restritas a atividades de natureza técnica ou científica (art. 99,
§ 39, da E.C. de 1969).

Outros dispositivos constitucionai, dão iniciativa excIusiva ao Presidente
da República (arts. 103 e 1O<J).

Existindo elevação de vencimentos ou aumento da despesa pliblica, há
necessidade de iniciativa do Poder Executivo (Representação n9 762 - Revis
ta Trímestral de JurisprudênCia 40/629; RMS n9 13,950 - RTJ 48/14; Re 6

presentação n~) 743 - Minas Gerais - RTJ 46/525}.

b) PODE1\. LEGiSLATIVO

O direito - poder de iniciativa legislativa - é reconhecido ao parlamentar
não como pessoa singular, mas como membro do corpo legislativo de que faz.
parte (PieT Giorgio Lucifredi - "L'illiziativa legislativa parlamentare" - pág.
1(0). Lucifredi observa que no poder de iniciativa deve identificar-se uma es
pécie normativa de comportamento livre: "Questo comportamento libero à
pcraltro un comportamento che va tenuto, da parte di colui cui il potere e
attribuito (nel nostro caso, iI membro deI Parlamento), non già nelle spe
cifico interesse proprio, ma neU, interesse dd huon esercizio delle funzioni Ie
gislative da parte dell'or~ano colleginle di cui e membro, cíVEl sostanzialmente,
per un interesse publico' (ob. cit., pág. 107); e Aldo Bom - "L'iniziativa le
gísJativa parlamentare e la presa in <..'Onsiderazíonc".

Cabe a {lualquer membro ou comissáo da Câmara dos Deputados ou do
Senado a iniciativa das leis.
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A iniciativa reservada ao Poder Legislativo cinge-se: a decretos legislativos
e resoluções.

O decreto legislativo tem estrutura semelhante ao decreto executivo, sendo
um ato de ordem administrativa, com tendencia a ordenar matéria de interêsse
da Casa do Congresso. No direito italiano o decreto legislativo é ato nor
mativo, emanado do poder executivo, com fôrça de lei ou equiparado à lei. N,l
Alemanha o poder de emanar ordenanças com fôrça de lei é conferido ao Go
vêmo federal só excepcionalmente, com disposição final e transitória da lei
fundamental. Na Inglaterra o Parlamento confere à Coroa ou aos seus auxi
liares amplo poder de emanar normas de natureza legislativa (mIes, orders)
(Pietro Giuseppe Crasso - "Decreto Legislativo"). Compreende as delibe
rações do Poder Legislativo, como medida de caráter administrativo ou político
(Decreto n? 3.191, de 7-1-1889). É baixado em decorrência de parecer sôbre
qualquer documento ou papel, que não seja projeto do Executivo ou do Judi
ciário, nem proposição da Câmara ou do Senado (Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados - art. 113, § 49 ).

O decreto legislativo é ato legislativo de competência exc1usiva do Con
gresso Nacíonal, não sujeito à sanção do Presidente da República, Como
exemplos de decretos legíslativos vcmos os que autorizam o Presidente da Repú
blica ou o Vice-Presidente da República a ausentar-se do País; os que aprovam
ou suspendem o estado de sítio ou intervenção federaL

A iniciativa dos decretos legislativos dá-se no Congresso Nacional.

:B de notar-se a competência do Congresso Nacional para resolver definiti
vamente sôbre os tratados celebrados pelo Presidente da República. :E: a cha
mada aprovação dos tratados. Sem isso não produzirá efeitos. Kão terá vi
gência. lt regra indispensável pata se pôr em prática o escopo diplomático,
com a aprovação dos representantes do Povo. O Congresso 1\"acíonal tem pos
sibilidade de apresentar emendas constitutivas de reservas que poderão ser
apresentadas ao outro Estado. Em brilhante parecer proferido na Consulto
ria Jurídica do M.R.E, o Prof. Haroldo VaIadão defende idêntico ponto (Re
vista de Informação Legislativa n9 1/32), do mesmo modo em: "Les prérroga
tives du Parlement en matiere de ratifícation ou approbation dcs traités Dll

accords" - Revue du Droit Public et de la Scienee Politique - 1965, 657; The
Joumal Df PoIitics - nÇt 4, novo 66, pág. 754. Antonio Valentini, observando
a aprovação e a ratificação dos tratados no direito italiano, diz que "e neees
sario che le eamere autorizzino eon legge la ratifica, sià negli altri casi, in cui
l'autorizzazione parlamentare non e richiesta, sarà iI govemo, presente neII'atto
con la sua controfirma, a avolgere la necessaria attività di mcrito" ("Gli Atti
del Presidente dclIa Repúbblica" - pág. 101). Hildebrando Acioli, a propó
sito da ratificação e promulgação dos tratados, afirma que a resolução do Con
gresso Nacional que aprova um tratado é promulgada por decreto do Pre
sidente do Senado e publicada no Diário Oficial. Esta publicação não se refere
à promulgação do tratado, que é feita em fase posterior (Revista Forense
126/30). O decreto legislativo promulgado pelo Presidente do Senado é uma
norma uutorizativa que, só vencida "a vacatio legis", adquire a fôrça impe~

rativa de tôdas as leis (Dthon Sidon - "A :Kova Constituição e os acôrdos
internacionais" - Revista dos Tribunais 384/15). Jean Meynaud salienta que
a situação parlamentar evolui para um declínio do poder real das assem~
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bMias no processo político, porque os parlamentares adaptaram-se mal às
novas funções do Estado moderno ("O Executivo na Estado Moderno"; The
mítocles Cavalcanti - «A ratificação parcial dos tratados" - Revista de Di
reito Público e Ciência Política - jan./1961 - pág. 5; Roger Pinto - "Les
Pouvoirs du Senat américam en matiere de traités" - Revue Intemationale
de Droit Compare - 1950 - pág. 5).

A Emenda Constitucional de 1969 prevê para o Poder Legislativo a admis
são de servidores mediante concurso após lei aprovada pela maioria absoluta
dos membros das casas legislativas competentes (art. 108, § 29; art. 40; IIl~

42, IX).

Através de resolução o Senado Federal estabelece a alíquota para o Im
põsto de Transmissão e as alíquotas máximas para as operações internas, as in
terestaduais e as de exportação (art. 23, § 2" e § 39 ). Cabe ressaltar que a
proposta é feita pelo Presidente da República.

Ao Senado Federal compete privativamente legislar para o Distrito Federal
(art. 42, V; art. 17, § 1Çl ); ainda mais a fixação mediante resolução dos limites
globais para o montante da dívida consolidada dos Estados e dos Municípios
(art. 42, VI).

c) PODER JUDICIÁluO

Cabe aos Tribunais Federais com jurisdição em todo o território nacional
a iniciativa das leis. Entende-se essa iniciativa no concernente às matérias de
interêsse do Judiciário.

Concede-se aos Triblmais a faculdade de elaborar e apresentar à Câmara
as propostas atinentes à criação ou suprtissão de cargos, vencimentos e servi
ços auxiliares. Assim não fôra, o princípio de separação dos podêres seria
uma quimera.

Organizar seus quadros, dispor os órgãos, instituí-los, apropriá-los à fun
ção, fonnar os quadros do pessoal necessário à execução dos serviços (Castro
Nunes - "Teoria e Prática do Poder Judiciário" pág. 113; Representação nQ

761 - Ceará - RTJ 47/133).

O Poder Judiciário necessita da lei para a consecução dessas atribuições.
Socorre-se do Poder Legislativo, como assim procede, também, o Poder Exe
cutivo.

BARBALHO demonstra o porquê dessa garantia para colocar os funcioná
rios administrativos da Justiça unicamente sob a dependência das autoridades
judiciárias. Para o insigne comentador, o Poder Judiciário é, por sua natureza,
o mais fraco; portanto; é preciso fortalecê-lo, colocando~o fora na ação do Poder
Executivo.

CASTRO NUNES afirma que o dispositivo da privatividade do Poder
Judiciário para a iniciativa legislativa é um corolário de que estabelece a inde
pendência da magistratura, do contrário teria de rodear de inimigos pessoais ou
políticos os Juízes (Castro Nunes - oh. cit., pág. 11; "Matéria de iniciativa
do Poder Judiciário" - acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo - Revista
dos Tribunais - 212/168). Os tribunais federais s6 têm iniciativa de lei com
relação às suas secretarias, na organização dos serviços auxiliares, criação ou
extinção de cargos, fixação de vencimentos (Odilon de Andrade - iniciativa
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das leis pelo Judiciário" - RDA 25/16; Haroldo Valadão - "O poder de veto
e os projetos de lei fundados em propostas do Poder Judiciário" - R.F. 146177).
Dispõe a Emenda Constitucional de 1969 inovação que dá mais autonomia à
Justiça estadual no art. 144, § 59: "Cabe ao Tribunal de Justiça dispor, em
resolução, pela maioria absoluta de seus membros, sôbre a divisão e a organi
zação judiciárias, cuja alteração somente poderá ser feita de cinco em dnco anos."

3 - Iniciativa vinculada

a) A LEI ORÇAMENTÁIUA

O significado jurídico do orçamento serviu de fonte à indagação no século
passado. Para LABAND o orçamento não teria maior importância jurídica, além
da organização prática a ser exercida na Administração. "De meme que tout
chef de famillc prévoyant, avant de se lancer dans une entreprise qui demande
de grandes dépenses, de même, 00 a même, longtemps avant l'adoption de la
forme constitutionnelIe de l'Etat, réconnu que L'établissement d'un budget
d'Etat, comme évaluatioo préalable des frais de l'Administration, de même que
l'apurernent et la vérification des comptes, constituaient des nécessités indispen
sables d'une administration d'Etat bien conduit" (Laband - "Le Droit Public
de l'Empire Allemand", voI. 69, pág. 267.) Esta doutrina foi contestada por
PHILIPPE ZORN apontando o aspecto jurídico do orçamento como lei. ]ELLI
NECK acompanha LABAND, discordando quanto ao tratamento jurídico dado
ao orçamento. A lei orçamentária é condição ao exercício da administração
financeira (Francisco Campos - "Direito Constitucional", voI. I, 287; Revista
Forense, CXXIl35). DUGUIT reputou o orçamento como ato - condição, sem
o sentido de lei material. O Ministro Aliomar Baleeiro assinala que, em relação
às receitas, não há conteúdo material de lei no ato orçamentário ("Limitações
Constitucionais ao Poder de Tributar" - pág. 27).

No Brasil é indubitável a aceitação do orçamento como lei. Assim trata a
Constituição de 1967, ao registrar em várias passagens a expressão "lei orçamen
tária" (Arts. 63; 64, § 19; 67; 68; 68, §§ 19, 2,9 e 49 ; Emenda Constitucional de
1969 - arts. 82, VI; 60; 65).

A Constituição brasileira confere ao Poder Executivo a iniciativa da lei
orçamentária, aplicando subsidiàriamentc na sua tramitação as regras consti
tucionais da elaboração 1egislatjva, inclusive a retificação do Projeto de Orça
mento, desde que não esteja concluída a votação do subanexo a ser alterado.
Epitácio Pessoa vetou a parte do orçamento referente à despesa. Apontava a
constitucionalidade do veto ao orçamento, considerando-se o responsável maior
pela coisa pública. Na Comissão de Justiça êstc ponto foi defendido em parecer
de Afrânio de Mello Franco, acolhendo a rejeição da lei vetada. Sôbre a ini
ciativa do orçamento na vigência da Constituição de 1891, veja-se Aure1ino Leal
- "Teoria e Prática da Constituição Federal Brasileira" - pág. 526. O art. 81,
XIX, da Emenda Constitucional de 1969 confere privativamente ao Presidente
da República o envio de proposta de orçamento ao Congresso Nacional.

A Constituição de 1891 atribuía privativamente ao Congresso Nacional orçar
a Receita e fixar a Despesa. Idêntico dispositivo foi mantido na Emenda Cons
titucional de 1926. Na Constituição de 1934 a proposta de orçamento era
enviada à Câmara dos Deputados pelo Presidente da República. Igualmente
na Constituição de 1946 permaneceu tal dispositivo.
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b) ADAPTAÇÃO DAS CARTAS ESTADUAIS À CONS1TI1JIÇÃO FEDERAL

No regime federativo as Constituições dos Estados-Membros têm que se
cingir aos princípios ínsitos na Constituição Federal. Não se admite a super
posição de normas constitucionais estaduais às federais. A reforma das Cons
tituições estaduais está vinculada aos princípios basilares da Constituição
Federal.

A Constituição de 1967, esclarecendo êste ponto, expressa na art. 188:
"Os Estados reformarão suas Constituições dentro em sessenta dias, para adaptá
las, no que couber, às normas desta Constituição, as quais, findo êste prazo,
considerar-se-ão incorporadas automàticamente às Cartas estaduais." A Emenda
Constitucional de 1969 (art. 200) considera incorporadas ao Direito Constitu~

donal legislado dos Estados as disposições constitucionais federais.

A adaptação cinge-se às normas da Constituição FederaL Não significa
cópia servil. Adaptação é ajustamento no ponto em que se coadunam as nonnas
a aplicar.

Decidiu o S.T.F., na Representação n9 753 - São Paulo: "O art. 188 da
Carta Política de 1967 detennina a adaptação das Constituições estaduais ao
ordenamento constitucional maior. Trata-se de processo qUf~ não se confunde
com o do poder ordinário de emenda. As regras, objeto da reforma, votada
pelas Assembléias Legislativas, devem ser aquelas que, explícita ou impIlcita
mente, sofreram alterações, ou já não são compatíveis com o sistema federal."
(Pontes de Miranda - "Sôbre adaptação das Constituições estaduais no regime
parlamentar" - Questões Forenses - vaI. 79, pág. 430.)

4 - Iniciativa da lei nos Estados e Municípios

As Constituições estaduais obedecem ao princípio federal da interdepen
dência dos podêres. O poder de iniciativa da lei no âmbito federal é o para
digma para o Estado.

Na vigência da Constituição de 1891, os Estados organizavam o Município,
respeitada a autonomia quanto ao seu peculiar interêsse. Não tinham o poder
legiferante.

O Estado-Membro s6 Eoderá legislar sôbre a matéria não incluída na com
petência da União Federal, ainda que os Estados possam legislar supletiva.
mente sôbre determinadas matérias. Por vêzes, ocorre que o Estado legisla
sÔbre certa matéria quando ela é da competência federal. A matéria de Direito
Processual é da competência federal. No entanto, nas normas de organização
judiciária, encontramos nonnas de Direito Processual. Por isso, já se afumo\l
que a Federação ampliou os podêres das Assembléias Estaduais (Oswaldo Tri
gueiro - "A Descentralização Estadual" - pág. 61).

Nos Estados a iniciativa da lei é dada ao Governador do Estado, a qualquer
Deputado Estadual, qualquer comissão parlamentar, à Mesa da Assembléia, aos

. Tribunais de Justiça.

Nos Mwlidpios, a iniciativa da lei compete: ao Prefeito, a Vereador, à
comissão parlamentar, à Mesa da Câmara.
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5 - Emenda Constitucional

A perene vigência de uma Constituição é o ideal do Estado. Desde o Poder
Constituinte imbuído da pretensa longevidade da carta política até aos interêsses
mais subalternos, o Estado assenta-se nos princípios constitucionais de longa
durabilidade, de longa vida, A supremacia da Constituição é um anelo politicó
inerente ao pr6prio Estado. A posição dela no quadro das instituições não pode
ser norteada sem dogmas e princípios constitucionais.

Supremacia ou perenidade constitucional não significa imutabilidade. O
estático ou permanente é inconciliável com o progresso, com a evolução, prin
cipalmente no âmbito das relações sociais, humanas. A perpetuação pretendida
no C6digo de Hamurabi, nas leis espartanas ou nas lições de Licurgo não pas;
saram de uma quimera.

A sociedade evolui. Novas instituíções surgem e a lei magna, como fonte
inspiradora dos princípios jurídicos mais cristalinos, não pode ficar alheia a essa
alteração. A doutrina, o costume e a jurisprudência encarregam-se de obrigar
o Estado a não deixar estanques os princípios constitucionais. Por isso, grande
juiz americano sentenciou: "We are under a Constitution; but the Constitution
is what the judges say it is". Assim não fôra, a Constituição sofreria a alteração.
modificação tácita. Silvano Tosí, ao referir-se a êste fato. observou que: "'modi
ficarione tacita, in referimento aI diritto costituzionaIe, e espressione di ri:!cente
introdotta a significare, come e noto, il fenomeno deI diverso atteggiarsi, nel
corso deI tempo, dell'ordine supremo dello stato per atti o fatti che siano idonei
a mutare variamente da fumione degli organi costituzionali, pur restando, for
malmente, immodificate le Dorme che li configurano." (Silvano Tosi - "Modi·
ficarioni tacite della Costituzione" - pág. 3.)

É a chamada refonna da Constituição. Nelson de Souza Sampaio acentuou
que "quanto à sua amplitude, costuma-se falar em reforma total e reforma
parcial·da Constituição. O têrmo "'emenda" tem maior propriedade nesta última
hipótese, mas é usado também em sentido amplo, como eqüivalente de revisão ou
reforma, como fazem os escritores inglêses com as expressões "amendment" e
«revision" de referência a alterações da constituição". ("O Poder de Reforma
Constitucional" - pág. 83.)

As Constituições brasileiras sempre exigiram e exigem um alto qtwrum de
aprovação, na falta da manifestação popufar para a alteração constitucional.
A propósito, Francisco Brochado da RocOa apregoava' uma reivindicação no sen
tido da específica manifestação do povo para a alteração da Lei Maior. {"A
Emendada Constituição e seu processo".)

A Constituição Imperial era peremptória ao fíxar o prazo mínimo de -4
anos para a sua refonna. A proposição de reforma apoiada pela têrça parte dos
Deputados era apresentada na própria Câmara. A proposição seria lida três
vêzes, com o intervalo de 6 dias; após, a Câmara dos Deputados deliberaria
quanto à admissão da discussão. Admitida esta e aprovada a refonna do artigo
constitucional, seria expedida lei ordinária, sancionada e promulgada pelo Impe
rador. Na legislatura seguinte, na primeira sessão, a matéria seria proposta e
discutida.

A parte a prevalecer transfonnar-se-ia na modificação ou adição à Cons~

tituição, sendo, assim, solenemente, promulgada.
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Impedia a Carta Imperial a alteração dos limites e atribuições respectivas
dos PO<1êres Políticos, os direitos poHticos e individuais dos cidadãos.

A .Constituição Republicana de.fer,ia ao Congresso NacionaI (CIbnara dos
lJeputados e Senado e às Assembléi~ Estaduais a irnciativa para a reforma
Oa-Co~tituição .

•~ proposta seria' apresentada DO mínimo por urna quinta parte dos membros
da Cimara ou Senado. Seria submetida em trb.! discussões e aprovada por 2/3
de voto5. numa e DOu~a Câmara. Quando solicitada por Estados, necessitaria,
de 2/3, representado cada Estado pela maioria de votos de sua Assembléias.
No se!§Uinte, a~ proposta seria considerada aprovada, mediante três discussões,
por maioria de 2/3 das votos nas duas Casas do Congresso,

Impunha a Constituição de 1891 princípiO fixado nas subseqüentes, qual
3eja 'a, inadmissão como objeto de deliberação de reforma constitucional, pro
jetos tePdentes a abolir; a fonna republicana federativa, ou a igualdade de
ltlptelllentação dos Estados no Senado.

4. OonEtituição de 1934 foi explicita ao impedir a emenda constitucional
que visasse à modificação; da estrutura politica do Estado; da organização ou
com~dos podêres da soberania etc.

A itúclativa da eIJlenda .cabia, no riilirimo, à quarta parte dos membros da
CAmara OU do Senado ou de mais de metade dos Estados, no decurso de dois
arios, pelo voto da maioria da Assembléia do re~ivo Estado. A emenda
sena acei~ em. duas discussões, pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados
e do' Senado Federal, em 2 anos consecutivos. A emenda que obtivesse O veto
de 2/3 dos membros da CAmara dos Deputados ou Senado Federal seria 5Ubme~
tida à votaçlo da outra Casa, sendo aprovada por maioria.

Impedia ~ Constituição de 1934 a alteração constituclDnal na. vigência do
estado Cle sitio, p~lto seguido Das constituições posteriores.

A ConStituiçio de 1946 sOmente poderia ser emendada por proposta da
'luinta.parte, no minimo, dos membros aa Câmara dos Deputanos ou do Senado
Federal; ou por mais da metade das Assembléias Legislativas dos Estados no
decurso de dois anos.

A Constituiçio de 1961, além dos casos anteriores, também deu ao Presi·
dente da Rep6blica o Poder de iniciativa para a emenda à Q)nstituição. Lúcio
Bitencourt. a' propósito do quonsm para. votação da emenda constitucional,
assentou que a mesma pode ser votada em sessão legislativa e.rtmordinária.
subordinada a eficácia d~ votação ao voto de dois têrços dos congressista~

(Revista Forense - 151/81; Lester Bemhardt Orfield - "The Amendirig of the
F6CIera1 Co~tion"). Sôbre projeto de emenda constitucional estadual, ve}g.-se
parecer de fontes de Miranda ("Questões Forenses", voI. 8, pág. 2(1). A emen
da à ConJtituíção d9S Estados Unidos foi bem apreciada recentemente~ "'Ibere
js some :evidence that tbe current effort to require the Congress to call a con·
vention to propose a l'eapportionment amendment has faíled and that the danger
of a consdtutiOnal crisis has passed" (Sam J. Ervin Jr. "Proposed Legislatíon to
ímplement the coDvention method oi amending the constitution".)

Call .Schmitt afirma que a competência é normal no sentido de um CÍIculo
de atividade.8 regulado e delimitado. A reforma das leis constitucionais não é
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uma, funÇão normal do Estado ('íeoria de la Com.titucion~' - pág. 119; Paolo
Barile - "La revísone deUs Costituzione"). Carlos Ceretti aborda as form.w;
de iniciativa da revi'ião constitucional observando: "Per faltra ~aranzia deU'
o~servanza della costituzione data dalla specialitá degli organi o deUe procedure
predi.spo~ti per la sua revisione i sistemi praticamente seguiti oeidiveni ordina~

menti sono princip~ente due. 11 primo -affjda la revisione ad .uoa. as.seplblea
apposítamentc elctta cbe non esercita in Iinea dí massima altre fu,nz.íoní e ch.e
per questo viene detta assemblea costituente". (Diritto CostituziOnale Italiano
- pig. 629; Francisco Campos - "Constituição - RcIorma e 'Emenda - Poder
Constituinte - Direitos F,undame~tais'·- Revista Forense 221/35. )

Saro Ervin ao concluir o seu artigo sôbre em~ndas à Constítuição afirma:
''There is some evidence that the current effort to require the CODS!ess to ~
a coovcntion to propose a reapportionment amendrilcnt has failed and that
the danger of a constitutional cri~is has passed.'" ("'Proposed. LegiS)ation to
Implement the Convention Method of Amending the Constitutionn

- Michigan
Law Review - voI. 66, pág. 894 - 168.)

6 - l.eis Complementares

As constituiçóes não contêm tôda a matéria respeitante à orglni2:ação do
Estado. São cartas de principias, simples enunciados programáticos sem a
intenção de alongamento. Daí, a necessidade das leis complementares especifi
cando ou orrlenando temas difíceis de explícitação no text(} constituciQnal, ta.! 8

gama. de conceitos e e~lanações necessárias. Cumpete ao governante a ela
boração das leis (,'omplcmentares necessárias ao bom êxito de uma politica
legislativa.

As leis complementares não são lds constítucíonais, porém, leis ~rdinA:rias,

solicitadas por neccss~dades especiai.; (Afonso }\rinos de Melo Franco - ..~
Leis Complementares da Coostituição'·, pág. 7).

A lei complementar )á foí considerada uma excrescência. O plOf. Afonso
Arinos, em sua hrilhante passilgem pe,[o Parlamento Nacional, propôs. em 1941.
a cOIlstituição de mna Comissão de Lei!> Çomplementare5 da Constihriç~o, que
t~ve como Relator João Mangabeira ('Leis Complementares da ConstituiçáQj,
I, pág. ]75 - Documentos Parlamentares XC"III), o q~al,definíu.a léi comple
mentar rorno aquela que <.:Ompõe, completa, afei<,,'oQ ~u remata a ]~j especial,
que a Constituição determina ~;a feita ou a que se td'em particularmente em
artigo especifico.do seu texto.

A Constituição de 1967 inserin as leãs 'complementares no capitulo do Prp
cesso Legislutivo ao dispor no art. 53: "As leis complementares da Constituição
serão votadas por maioria absoluta dos membros das duas Casas do Congresso
Nacional. observando os demais têrmos da votação das leis ordinárias."

,Não prevê o'poder de iniciativa para 'a lei complementar. Compleme'Ilta a
sua. apreciação nos termos da votação das IeíS úrdinária8. Evidencia-se a inicja~

tiva da lei complementar aos memhros ou Comissão do Congresso ou ao Pre
sidente da República.

A Lei ComplementaI nQ 1 (19 de novembro de 11*17) e a' n9 2 (29 de novem~

mo de 1967) tiveram ori~em em mensagem do Poder Executivo.
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tituição não entregou ao Legislativo, ao Judiciário 00 à. Adulinistração. Separação
dos podêres e hierarqui2ação são"os :principias básICOs da" atividade politica do
Est"aêlo.. .' .

Para PONTES "DE MIRANDA, nunca houve simetria entre os 6rgãos e
funções. A. tendência é visar a um regime mais flexíveL "que peimita fortalecer
cada um dos rodêres em sua competência específica, mas permitindo que, tam
bém no exerclCio dessa competen~ cada wn dos podêres se utilize díl rolabo
ração de, pelo menos, outro poder~.

Um dos aspectos interessantes da separação dos porlêres e uma demons 6

tração de que o sistema funciona com uma certa fIaibilidade é a atribuição
conferida ao Poder Executivo de vetar as leis elaboradas pelo Poder Legislativo.
A delegação Jegislativa já se constituiu num tabu. Marnooo e Souza perguntava,
~m 1910, se o POder Le,l;islativo poderia delegar as suas funções ao Poder Bxecuti
vo. Repelia a idéia, aPoiado nas idéias de Barthélemy. ("Direito Político" 
Coimbra. 1910, pág. 404.) A Côrte Suprema americana jA declarou inconstitu
cional certa delegação legislativa no caso Panamá Rcfining C. V. Ryan (1935),
tão bem analisado por Roger Pinto em 'La Cour Suprême et le New Deal", pág.
12. Por isso já se definiu o deC'Icto legislativo: ~'I decreti legislativi sono atti
normativi, emanati dai potere esecutivo, avenQ fone di legge o equipamti alia
legge. TaJi sono diversi aai decreti-legge che vt1tlgono qualificati in ragione d('lla
necessità urgente che de\'ono prowe(lcre. I decreti legislativi, intesi nel senso
stretto, vaono distinti ancü dalle leggi ~elegate, con le quali talvolta sono
raggruppati sotto \ma piu ampia categoria." (pág. 865.) "u legge delegate
derivano da un provisorio trasfel'~ento ai patere esecutivo della potestà di
legiferare, limitatamente ad oggetti" !Teclficati ed a fini determinati" (pág. 868;
Pietro Giuseppe Crasso - "Decreto Legislativo" - Enc. Giuffre - I, 868).

t\a Constituiçilo de 1824, encontramos a separa.ção dos podêres, através
das disposições dos artigos 99, 10, 11 e 12, que estabelecem os podêres; Legis.
lativo, Moderador, Exe<:utivo e Judicial.

Ao comentá-la, JOÃO BARBALHO vê, na cric'lção do Poder Moderador,
uma medida arbitrária. Este Poder nio sofria quaisquer fiscalizações e não se
estribava em qualquE'l princípio, além da máximainglêsa que "o rei não pode
fazer o mal". Assim, nada mais justo do "que repetir ser necessário que'"o pOàer
detenha o poder".

PIMENTA BUENO, opositor da delegaçãl) legislativa, mostra que "a par
de sua independênda e d.iStinta separação. devem 0I!l poderes con<:orrcr ]leIo
modo mais fiannonioso para o grande fim social. ..... que a divisão dos poàêres
não visa gerar choq,ues, mas garantir (j deStino da.' coletividade, eis porque um
mandatário não pode delegar o que lhe foi confiado, salvo se expressamente
assim o digam os mandantes ou os constituintes.

Na sessão do Congresso ~aciona1, de 24-8-1B91, ARISTIDES LOBO disse
que "uma das causas que mais desmoralizaram os parlamentos da monarquia
fói o princípio das delegações legisl:-tivas'".

A Constituição Imperial. embora estabelecesse as competências de cada
poder, foi omissa quanto à delegação legislativa. Assim, PONTES DE :.\-iIRAN
DA, ao comentá-la, conclui ser uma inconstitucionalidade a delegação legisla
tiva, uma ver; que esta não iôra proibJda ou permitida.
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PRra Bubaiho. 'OIé pertiDente, tWJ6m. &bMinn q1M:'~'~"'nio
pumüte a nenhum dos poeMreS o úbltrio de~ •~ 0', eMfdc:io ·do
qualquer de suas atríbuiÇ6es... Sendo os pocMres criador pela Coutitu~ $
visos e cada. um CQJ:9 eRÍflta sua, 1Ie se .lhes deiu'f' o~ • de1eDr. fun~
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leirtl. Assim. anotamQs, entre .•~ as .pm.ieI~

a) 1892 ":"" au~~ aO"EUê'bttyo'~ ~.eo~·cId
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~~::a~~~·.·~~·e~~J:==:
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ções.
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çer a,de. outro"

Tatnbém o ar:tiJIO ~ n e IV, atribaiu ao .Seftado Federal o 'MMDe. do.
regolamentoa ~-ao. pelO &eeUttW~poai!rtdo -='~.~
que Julgasse ilegaill. uslm. como a~. qee'PWO udicüriõ-it._.~
inconstitucionais.

Para EDUARDO JlBP!NOIA. om'OOs'fat6res do golpe d~ ÊMadode'l937
foi a dificuídade de O- J!:zecot1vo ohw;, 4b 'Legislativo,m~ que Ibe .&
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Na Constituiçio de 1948; como" DoOrteu na de 1934, encontramOS 'o se-
gufrtte ~sitivo:

..Arl. 38 - São Podêres dá .l,1Dilo,·O: J,..egi$tivo.o Executivo e o Judi
ciário. independentes e .b4imônic:os .entre ~.

I 1P - o. cidadão investido. nI.i~. de.~ ~.nAo poderá'.~
ClIll"' a ~ outro" salvo' •.~ pr.evUtlls lUlo'!ta ~tuiçG.o.
J 21' - ~ vec\ado·.·.q.....,dU:PcxUres >deIregar··arrtbuiç6el~:-
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Através da Emenda Constitucional n9 4, de 1961, estabeleceu-se, entre nós,
o Regime Parlamentarista e com êlc a possibilidade de se d.elegar p<xlêres que
a Constituição de 1946 vedava. Assim, o seu art. 22 dispõe:

..Art. 22 - Poder-se-á completar a organização do Sistema Parlamentar
do Govêmo, ora instituído, mcdiImte leis votadas nas duas Casas do
Congresso Kacional, pela maíoria absoluta dos seus membros.

Parágrafo único - A legislação deJegada poderá ser admitida por lei
\'otada na fonna dêste artigo."

Na Lei Complementar ao Ato Adicional, encontramos:

"Art. lP - Os Podêres Legislativo e Executivo, separados, funcionam,
entre si, em regime de colaboração e são, relativamente ao Poder
Judiciário, independentes c harmônicos."

No Capítulo VIU, encontramos:

"'Da Legislação Delegada:

Art. 28 - O Presidente do Conselho de Ministros pode solicitar ao
Congresso :;-.JacionaI delegação de podêres para legislar.

Art. 29 - Do pedido de delegação devem constar os seguintes ele
mentos:

a) o conteúdo, o objeto e o alcance da delegação;

b) o fundamento jurídico da lei projetada;

c) a estimativa da despesa que possa advir e a indicação dos recursos
para satisfazê~:la.

Parágrafo único - O pedido será apreciado em cada Casa do Con
gresso Nacional, por uma Comissão Especial

Art. 30 - A delegação deverá ser dada por decreto legislativo apro
vado por maioria absoluta dos membros das duas Casas do Congresso
Nacional.. .
Art. 31 - Do decreto legislativo referido no artigo anterior constarão
os limites e condições da delegação. .

Art. 32 - Com fundamento em que a delegação tenha sido excedida,
qualquer congressista, dentro dos dez dias seguintes ao da publicação
da lei, pode propor seja esta total ou parcialmente xevogarla.

Parágrafo f4níco - Se a lei fôr publicarla no intervalo das sessões legis
lativas, o prazo previsto neste artigo começará a contar-se do dia em
que Se reunir o Congresso Nacional

Art. 33 - O projeto de revogação será sujeito a uma só discussão, terá
regime de urgência, consíderar-se-á aprovado se obtiVt-T maioria sim
ples na Câmara dos Deplltados e no Senado Federal e poderá ser
votado total ou parcialmente.

Art. 34 - ~ão podem ser objeto de delegação a criação de tributos, a
autorização de emissões de curso forçado e as matérias da competência
exclusiva do Congresso Nacional.
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Art. 35 - A delegação pata .lar deverá ser utilizada. sob pena de
eaducidaca, dentro do prazo de trinta dias, a contar da publicaçlo do
decreto legislativo que a conceder. .

o Ar. 36 - Ser! ,adotada pelo Presidente da República a seguinte
fórmula para promulgação da lei delegada: -Faço saber que, no USO da
d~ação constante ao Decreto Legislativo n9 > decreto i. seguin
te "ler.
Art. 37 - Sem prejuízo da iniciativa referida no artigo f11, e seus
pani~s, da COnstituição e no art. 18, inciso I, do Ato AdicionaL será
arqmvlldo o projeto- de revogação (artigo 33), nos soguintes casos:

CJ} .se, peJo voto de dois terços da comissão especial da Casa do Can-
o grelSO em que houver sido aptesentado, fôr coDsideJ'ado improcedente;

b) se não f6r aprovado pela Cimara dos Deputados e pelo Senado
Federal dentro de quarenta dias da data de sua apresentação.

Art. 38 - Salvo ~sição em contrário do decreto legislativo que con
ceder a delegação, a lei delegada deverá entrar em vigor em prazo nio
superiol' a quarenta e cinco dias."

No ano de 1962, diversas foram as delegações concedidas, das quais sur
giram. entre outras, as leis de criação de cargos de Ministros Extraõrdinários
t'l a criaçlo da. Superintendência de Política Agrária (SUPRA). "'Decreti legis
lativi si definivano genericamente neU' ordinaroento statutario, tutti gli Btti
con forze di legge deI potere esecutivo, ad accezione dei soli decreti-IeJtge.
contraddistinti da un pioErio nomen juris" (Livio Paladin - "Decret.o legislaüw"
- NovisshDo Digesto Italiano - V, 293).

Após o movimento militar de 1964, Com a edição dos múltiplos Atos Instl
tudooa&, o Presidente da Repóblica paS$Ou a baixar decretos·reis sóbre segu
rança nacional. recesso parlamentar e matérias previstas na Const.ituiç:ão fi na
Lei Or.gADlca. o

O Ato Institucional n9 2,. díspUDha.l
"Art. 30 - O Presidente da República poderá baixar Atos Complem.en-

o tal'es ao preK'Dte, bem como decretos-reis sôbre matéria de segurança
nactonaL
Art. 31 - A decretaçio do recesso do Congresso Nllciona~ das Assem·
blMas Legislativas e da! Câmaras dos Vereadores pode S& obieto de
atG ~1tJmmtal' do Presidente da República, em "Estado de Sítio· ou
fora dêle.
Pardgrafo IÍmco - Decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo
correspondente fica autorizado a legislàr mediante decretos-leis, em
t&S1l3 as matérias previstas na Constituição e na Lei Orglnica.'"

Vários são os argumentos pró ou contra a delegação legislativa. Alguns
0paises DIo admitem a delegação de podêres: Argentina, Etiópia. Turquia, Iu
goslÁvia, Libia, República Árabe Unida. (M. Ameller - "Parlements", pãg. 172,
Parls... l900.)

A delegação legi.daUva. que a princípio era apena.~ um ponto de vista dos
Jlll'ista3, em nossos dias é parte das medidas: aâotadas pelos políticos, que
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vêem nela o meio de se solucionarem os problemas de ordem poütica ou
administrativa.

Em "O Princípio da Separação dos Pod(~res e suas Modernas Aplícações",
Themístocles Cavalcanti, ao comentar a Constituição de 1946, acredita que entre
nós o princípio d~ ddcgação foi levado ao extremo, ~I ponto de 8er proibida,
o que não deixou de causar conseqüências, porquanto o preceito, nem sempre,
fÔra respeitado.

O Mínhtro Oswaldo Trigueiro defendeu a delegação c acredita que sem
esta não será possível o País caminhar, porquanto o Congresso está incapaci.
tado, no sentido clássico, de dar curso à tarefa legislativa, através da elaboração
de leis que regularizam a vida econômica, política e social Que as leis elabo
radas são meramente formais.

Mas, mesmo aguêles que defendem a delegação legislativa vêem a neces
sidade de uma limitação para que não haja hipertrofia ou esvaziamento dos
Podêres Executivo e Legislativo.

O Ministro Victor Nunes Leal defende a posição de que a delegação
legislativa nunca foi causa de hipertrofk'1 do Poder Executivo.

Comentando as Constituições de 1891 e 1936, Carlos Maximiliano mos
tra a necessidade de o Executivo manter~se dentro dos limites da autori7~ção

legislativa e uma vez usada a delegação esta autorização deve desaparecer,
pois a participaçào do Executivo é de colaboração; que o receio de se aumen
tarem os perigos contra as liberdades e o patrimônio do cidadão é apenas
meio com que se dá combate às delegações.

Themístoclcs Cavalcanti salienta, em sua obra, a necessidade de que a
delegação seja expressa, que estabeleça diretrizes políticas, que o delegante
fiscalize a execução.

);Jão se justifica a delegação indiscriminada, pois esta é perigosa; dal, por
que deve ser limitada em seu conteúdo, conforme nas ensina Seabra Faguudes.

N'o trabaIbo da reforma do Congresso Nacional está íncluída a delegação
interna, como uma das formas de se extinguir a delegação ao Poder Exc<::utivo,
conforme posição do Senador Josaphat Marinho.

A delegação interna !á é existente na Itália. Sôbre a possibilidade de de
legação, veja-se Sakatorc Bartholini - La delcgazionc legislativo in materia
de amnistia e indulto" - Rivh1:a Trimestrale di Diritto Pubblíco - 1955 
pág. 481. Foi sugerida, entre nós, através de anteprojeto de emenda constitu
cional, apresentado pelo então Mínistro da Justiça Nereu Ramos, em 1956.

A CON5TITUIÇJ\O DE 1967 E A LEI DELEGADA

A Constituição do Brasil de 1961 fala da elaboração das leis por delega
ção nos arts. 55 e seguintes, ao Presidente da República, à Comissão do Con
gresso Nacional ou à Comissão Especial da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal. As delegações às <-'Omissões, face à especialidade, deve ser
de acôrdo com .llS normas fixadas em seus regimentos.
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.Assim, dispõe a Constituição de 1967:

.... " • " •••• + ~ •••••••• " + •• ~ •••••• " .. " 4- 'I- '" " •••• #o •••

"Art. 55 As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da Repú
blica, C()missão do Congresso Nacional, ou de qualquer de suas Casas.

Parágmfo Onico - Não poderão ser objeto de delegação os atos da
competência exclusiva do Congresso Nacional, bem assim os da compe
tência privativa da Câmara doS Deputados ou do Senado Federal e a
legislação s6bre~

I - a organil.ação dos juízos e tribunais e as garantias da magistratura.

II - a nacionalidade, a cidadania, os direitos políticos, o direito eleito
ral, o direito civil e o direito penal; ,

III - o sistema monetário e o de medidas.
Art. 56 - No caso de delegação a comissão especial, regulado DO regi
mento do Congresso Nacional, o projeto aprovado será enviado à san
ção, salvo se, no prazo de dez dias da sua publicação, a maioria dos
membros da comissão ou um quinto da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal requerer a sua· votação pelo Plenário.

Art. 57 - A delegação ao Presidente terá a .forma de resolução do Con·
gresso Nacional, que especificará o seu conteúdo e os têrmos para o
seu exercício.

Pardgrafo Único - Se a resolução detenninar a apreciação do projeto
pelo Congresso Nacional, êste a fará em votação única, vedada qual-
quer emenda." . .

Alguns atos, conforme se vê da leitura do texto constitucional, são indele
gáveis. Assim, aquêles dos arts. 41, 42-45, 55 parágrafo único, não podem ser
aelegados. ..

A delegação ao Presidente da República, sob a forma de Resolução, deve
trazer fixado o conteúdo e os têrmos para o exercício da delegação, com um,
dois ou mais prazos, referindo~se a cada conteúdo.

O projeto elaborado pelo Presidente da. República, como dispõe.;I Carta,
pode ser apreciado pelas duas Câmaras ou pelo Congresso Naciowil, desde que
assim. dispónha, expressamente, a Resolução. A matéria está regulamentada de
forma a que não se permita a discussão e votação, por mais de uma vez, ou se
efetue emendas, sendo inconstitucional a Resolução que permita duas 0\1. mais
votações e inclusão de emendas.

No alt. 56, encontramos a delegação especial Essa forma de delegação, que
conforme tentamos explicar no item anterior - delegação inter:na -, permite que
comissão especial constituIda pelo Congresso NacionaI, ou pela Câmara aos
Deputados, ou pelo Senado Federal, legis1e observando-se o Regimento Comum,
através de processo típico.

Uma :vez a Comissão Especial aprove determinado projeto, êste tem de ser
publicado, .para que, no prazo de dez dias, possam: a maioria dos membros da
comissão ou um quinto dos membIos da Câmara dos Deputados, ou do Senado
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Federal, requerer a sua aprovação pelo Plenário. O não-requerimento implica
em remessa à sanção; o Presidente da República pode vetar, no todo ou elJ1
parte, o projeto aprovado.

8 - Decreto-Lei

A Emenda Constitucional de 1969 declara no art. 55:

"O Presidente da República, em casos de urgência ou de interêsse pú
blico relevante, e desde que não haja aumento de despesa, poderá ex
pedir decretos-leis sôbre as seguintes matérias:

I - segurança nacional;

II - finanças públicas, inclusive nonnas tributárias; e

III - criação de cargos públicos e fixação de vencimentos."

Não é inovação legislativa no Brasil porque a Constituição de 1937 (art.
13) também admitia que o Presidente da República, nos períodos de recesso do
Parlamento ou de dissolução da Câmara dos Deputados, poderia, se o exigissem
as necessidades de Estado, expedir decretos-leis sôbre as matérias de compe
tência exclusiva da União, exc1usive sôbre modificações à Constituição, legislação
eleitoral, orçamento; impostos, instituições de monopólios, moeda, empréstimos
públicos, alienação e oneração de bens imóveis da União. O Presidente da Re
pública, nos tênnos constitucionais, podia expedir decretos-leis sÔbre a organi
zação do povêmo e da administração federal, comando supremo e a organiza
ção das forças armadas. As épocas eram dissemelhantes. O escopo legislativo,
também.

O decreto-lei é lei no sentido material. Tem vigência imediata após a publi
caçãó do texto. "Cest done avec raison que la doctrine, presS\ue tout entiére,
repousse cette terminologie vulgaire et reserve le terme de 'décrts-lois" à la
designation des seuls aetes réglementaires qui, émanés d'un pouvoir exécutU qui
s'est emparé de toutes les compétences, ont vraiment et toujours possédé la force
spéciale de véritables lois" (Yvon Gonet - "La question Constitucionelle des pré
tendus décrets-lois" Paris, 1932).

O decreto-lei será submetido, dentro de 60 dias, ao Congresso Nacional que o
aprovará ou o rejeitará, não podendo sofrer emendas. O silêncio ou a não-delibe
ração importará na aprovação do texto. Confonne o Direito italiano "'Sotto un
prafilo político: serve ad esonerare il Gabinetto dana responsabüità su di esso
incombente a causa dellassunzione eccezionale di potestà legislativa e quindi
assoJve una funzioue analoga aI ''bill of indemnity" deI dirítto inglese. 11 rigetti
deI disegno di legge di conversione potrebbe dare occasione ad un voto di censura
o di sfiducia. Sotto un proIilo legislativo: opera una conferma sostitutiva, una no
vazione deI decretto legge e pertanto essa; anche se nOn apporti alcum emen
damento aI decreto, é óa considerare sempre una legge materiale, oltre che una
legge formale" (Pietro Virga - "'Diritto CostituzionaIe" - 1955 - pág. 379).

A constituição italiana ao tratar das medídas provis6rias com fôrça de lei
(art. 77) obriga a apresentação às câmaras no mesmo dia para a convalidação
.dessas medidas; ainda que em recesso serão convocadas dentro dos 5 días se
guitltes.
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o contrôle parlamentar italiano nessa matéria é mais rigoroso-do·~'1i6

Brasil A não aprovação pelo Parlamento dentro de ro dias. acarreta a 'perdaide
eficácia do decreto-lei, desde a data de sua emissão. . ., ,. .

No Brasil, o decreto-lei rejeitado não opera efeitos ex~tunc. Os atos pratica
dos na sua vigência não são invalidados ou tomados sem efeitos. Dentro de
prazo tão elástico (00 dias) vários efeito. são produzid06; cuno bem demonstra
a prática judiciária no Brasil. Publicado o tmo. de motu proprio. cabe ao Con·
gresso Nacional o exame do texto, nos· 00 dias. O art 58. pariJtra{o único, fixa
o prazo dentro do qual é pedido o pronunciamento. pr820 contaoo dá publicação.

Geraldo Ataliba, afirma que no decreto·lei s6 se podem fundar meras ex
pectativas de direito antes de sua aprovação ("O Decreto-Lei na Coostituiçlo
a.e 1967" - pig. 23). Vigência significa vigor inietiiato. in C03U, da lei. Lei vi
gente. ou em vigor. é lei não caduca ou não revogada, como assegura" .. controrlo
8et18U. Matos Peixto ("'Do Recurso Extraordinário'" pág. 162). Vigência abrange
erisl:ênda. vaUdade, efic6.cia. Por outro lado, a observação cautelOsa de Geraldo
Ataliba tem procedência, mas não apUcaçáo ao caso: a perplexidade se' Jns..
tauraria, quando o decreto·lei não obtivesse aprovação. . ., .

'Portanto. concluímos, divergindo do eminente professor paoJista.. que a.E&ç.
de lei é imediata. Qualquer lei ou decreto pode ser revogado.

A Constituição ma a matéria pertinente à ezpediçio do decreto·l~; Ie
gurança nacional ou finanças públiCas.

O conceito de "segurança nacional" não estA bem fixado· na dootrina bia·
siJeira. Nelson de Souza Sampaio ao tratar do tema. afirmou:

"Segurança nacional. na acepção comum, compreende tudo rel8tl~ ~.cP
:rantia do País como nação, numa palavra, a soberania. Reconhecemos..~
que, se elastecermos o conceito para fazê·lo coincidir com a noção depen:.. mq
dama - guerra total -. nada ficará fora. A guerra de hoje. além de ~~~j._b
&!err9. -eoonÓmica. guerra cientifica. guerra ideológica e ~~a de proP-S~..
(Nelson de Souza SamJ,>aio - "Limites dos decretos·leis - Revista ,ele ~~~
maçáo Legislativa 13/29).

A pro~ito do conceito de segurança nacional yeja-se Revista B~.~e
Estudos Políticos. nO 21 (Número especial sôble a segurança nacionalh~
Gonçalves da Mota - Carta Mensal da Confederação NacioiW do~~"
161 - agôsto de 1968; Ruy Cima Lima "'Preservação do Re~e Democrldko h
problema de Segurança Nacional" - Revista jurídica n,o 74~75 - Pôrto Alegre;
AureUo Lira Tavares - Discurso pronunciado na Escola Superior de GueU~ 1"'

publicado no COfTe;.o d4 Manhã - 9:1n168;. - Marechal ~ari() Poppe de. Fi
gueiredo - "Civilismo e segljI'ança nacional" - Jornal do Braril de 3Q/6/1968.
Dto de Andrade Gil - "Os decretos-leis na ConstituiçãQ de 196r·....:. lle~ ,de
Informação Leg;islativa l7lz:! - Michele la Torre ("Kozioni di Dirítto Adminis·
trativo" ~ ed. ~oma 1945) ao estudar o decreto-lei afirma~ "~ando si verSasse
in i9taro de necessità per causa di guerra o per urgenti misure wcarattere·finan·
ziario o tributário. Fuori di questi Que due casi - guerra e finanza ......1a necessità
e urgenza ü provvedere non giustificavano íl licorso al D. lesge'" (pig. l't.
"l..e ~ondi'lioni richieste per la validitá di un decreto di urgenza .~
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l'urgenza e la necessità, La volutazione dell'urgenza e delIa necessità é rimessa
ali'arbítrío deI governo. Solo il Parlamento puo esercitare il suo controIlo politico,
negando la dausola di presentazione alJa Camara, ecc," (Michele, pág. 39),

VIESTI, ao estudar O decreto-lei, obtempera: "1] decreto legge rappresenta
uno strumento indispensabile per ]a vita dello stato moderno, in quanto soppe~

risce alie innegabili e comprensibili deficienze deU'ordínario apparato legislati~

vo, il quale, per sua natura, non ein grado di soddisfare esígenze di tempeste
vità e di sagretezza che sono imposte da speciale situazione di emergenza. Cose
si spiega clie ristituto, utilizzato nei primi tempi di blando costituzíona1ismo per
rístabillre fautorità di mOI),archi gíà assoluti di fronte alie crescenti istanze po
litiche deUe masse popolari, e stato acco]to pure daUe successive Costituzioni
democratiche ed eandato sempre piu diffondendosi, anche presso gli Stati in cuí,
il principio della separazione dei j?oteri viene attuato con maggior rigore" (Giu
seppe Viesti - «n Decreto~Legge - pág. 11; Pierre Stillmunkes - "La Classifi
cation des aetes ayant force de loi en Droit Public Français" - Revue du Droit
Public et de la Science Politique - 1964 n!? 2, 261).

O Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do Poder Judiciário,
intérprete e exegeta do texto constitucional, em felizes e importantes lances, tem
tratado da quéstão da conceituação de "segurança nacional".

No H. C. 43071 (RTJ 42/296), julgado em março de 1966, examinou-se
o D. L. n? 2 referente à competência da Justiça Militar para o julgamento dos
crimes contra a economia popular. Cinco eminentes juízes da mais alta CÔrte pro
nunciaram-se pela inconstitucionalidade do mencionado decreto-lei (Ribeiro da
Costa, Luiz CaIIotí, Gonçalves de Oliveira e Evandro Lins). Assim procediam
porque não vislumbravam a configuração de "matéria de segurança nacionaY' nos
crimes contra a economia popular, segundo os tênuos do Decreto-Lei n9 2, bai
xado segundo o art. 30 do Ato Institucional n Q 2. Acentuou o Ministro Evan
dro Lins, na oportunidade:

\) conceito de segurança nacional é o gênero que envolve duas espé
cies: a segurança externa e a segurança interna, De segurança externa,
evidentemente, não se cuida, porque ela compreenderia problemas de
guerra externa, de defesa militar do território nacional, o que não está
em causa. Tratar-se-ia7 então, de defesa da segurança interna do País"
(pág. 299). O Decreto-Lei n.o 2 (art. 3.°) foi declarado inconstitucional
no julgamento do RHC 45007 - sessão de 19/11/68, sendo Relator o
Ministro Thompson Flôres.

Posteriormente, já na vigência da Constituição de 1967, o STF declarou in~

constitucional o art. 59 do Decreto-Lei n? 322 referente à purgação de mora
em locação comercial (RTJ 45/559). Assentou a Côrte em memorável julga
mento, pelo voto do Ministro Aüomar Baleiro que: "o conceito de "segurança
nacional" não é indefinido e vago, nem aberto àquele discricionarismo do Presi
dente ou do Congresso. "Segurança Nacional" envolve tMa a matéria pertinente
à defesa da integridade do territ6rio, independência, sobrevivência e paz do
País, suas instituições e valôres materiais ou morais contra ameaças externas e
internas. sejam elas atuais e imediatas ou ainda em estado potencial próximo ou
remoto.
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R~ugna à Constituição que, nesse conceito de "segurança ~riooa1". seja
incluido assunto miúdo de Direito Privado que, apenas joga com intetissel tBJn..
bém miúdos e privados."

Nelson de Soma Sampaio bUa quanto·à matéria de '"finançu ptíbUcas'" que
a expressão não pode ser tomada ao Pé da letra pB1'1l abranger tudo que~
às receitas,' despesas, orçamento e cr6ditos públiCos. Exclui as operaç6el de <ri
dito (emplistimos externos ou internos, voluntários ou forçados), orçamento (Joc..
cito pág. 33) I criat;;áo de tributos.

9 - Regulmnento e mterpretaç80 da leí

A natureza jurídica do regulamento suscita controvérsias. Para UDI a pró
pria lei regulamentar já pode ser considerada.como lei. Tem como esoopo-a te
gu!amentação dos principios gerais expostos na lei. Pode ser feito. em .regra,
pelo Poder Executivo ou pelo .Legíslativo. No Brasil, compete privativaDumte ao
Presidente da República expedir regulamentos para a fief el.ecuÇ'io das, IeII. ..:

Pergunta~se se a natureza jurídica do Poder regulamentar encoutta sua
fonte no Poder cllscricionárlo da Administração. Se a Administração tem a facul
dade para regulamentar 0& casos individuais. portanto terá para os casos gerais.
O Poder regulamentar deriva da Constituição. Esta atribui ou não À AdmiDistra-
ção;. pbde atribuir a regulamentação à lei. '. . .

No Parlamentnrismo, o Poder regulamentar é considerado inferior ·às.·atri~
buições do Parlamento. A Constituição francesa de 1958 l.'Onsagra o Poder re
guJamentar para as normas especiais. No regime presidencialista. o Poder rogula~
mentar é exercido largamente pelo Poder Executivo. . .

BttRDEAli, apreciando a hierarquia entre a lei e regulan'Jento, afi:rmQ.1l
OODlJ>6tência do Parlamento para a regulamentação· jurldial, porque ~Ie. ~; no
Estaâo, o único órgão detentor do poder inicial e inoondicionado que etIll'atlte
riu a decisão política ("Droit constitutionnel et Institutions PoUtiqueiI" - pág.
5.'31). MANOEl.. GONÇALVES FERREIRA FILHO observa que õ poder nor
mativo regu!aments.r IlO regime constitucional francês SÓ pode modi&ar textos
legais editados após a Constituição atual, exercendo êsse poder com a 0Dia
bOraÇão do consélbo de Estado ("A autonomia do poder regUlamentar na Cons
tituição francesa de t958", Revista de Direito Administrativo _. vot 64/37).

Para VEDEL o regulamento submete~.se à. lei em três pontos: submído de
regulamento à forma prevista pela lei; de\'e abranger matérias nid. le.2isladas;
o regulamento não c'ODtradiz a lei (GEORCES VEDEL - "Cours de Droit
Constitutionnel" - Paris., 1958 - págo 973).· .

A Emenda Constitucional de 1969 confere ao Presid~nte da República a M;"

pedição de regulamentos para a fiel execução das leis e decretos rart. 81,. III}.
o art. 85. 11 atribui· aos MinistrOi de Estado a e.tpedição da ln~ pIlra ;.
execução das leis. ~etQS e regule.mentos.

10 - Poder de Emenda e Poder de IniciatiM

A·emenda a projeto de lei visa a alteração dêste.. Essa alteração ~erá ser
substancial, radicã]. transfonnando o projeta. significando n6va seufidQ à pri-
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mitiva intenção do legislador ou detentor do poder de iniciativa. Porisso, a in
dagação do alcance das emendas é muito importante, em virtude das conse
qüências que poderão acarretar.

A iniciativa da lei não significa privatividade, exclusividade, ainda que a
iniciativa seja do Legislativo ou ]udiciario, a sanção da lei cabe ao Presidente da
República.

Duguit observou que o direit<> de iniciativa dos parlamentares envolve o di
reito de emendar, isto é, propor modificações parciais aos projetos do govêmo,
ponto corroborado por Aurelino Leal (Duguit - 'Traité", lI, 355; Aurelino Leal
- "Teoria e Prática da Constituição" pág. 868 - artigo 39).

O direito de emenda existe nas lpesmas condições do direito de iniciativa.
Ao detentor do direito de iniciativa dá-se o direito de emenda (Laferriêre 
Manuel de Droit ConstitutionneI pág. 1003). :f:: necessário sentir o alcance dêsse
direito.

O direito de emendar é um corolário do direito de iniciativa. Onde não exis
te o direito de iniciativa, não existe o de emendar, assim decidiu o STF no ad
vento da Constituição de 1946 (RE 21914 - RDA 47/238).

Na mesma época assentou o Pretória Excelso que o Legislativo não tem
competência para emendar proíeto de lei do qual não pode ter iniciativa (Re
presentação 196 - RDA 431240; RF 165/155).

Há que considerar a necessid~de de parcimônia no poder de emendar. O seu
abuso transforma-se no poder de iniciativa, invadindo a órbita do Executivo
(Voto do Ministro Orosimbo Nonato, RT 2311653).

Na França, sob a 4ª" República utilizava-se uma sutil tática, obtendo, por
meio de emendas, modificação dos projetos de lei de uma importância tal que,
por vêzes, mudavam totalmente o sentido do texto examinado, A limitação do
direito de iniciativa parlamentar em matéria legislativa, a interdição de fórmu
las apresentando o caráter de resoluções tem encorajado os parlamentares fran
ceses a propor emendas indicativas contra as quais o Govêmo utiliza o chamado
voto bloqueado ("Le droit d'amendement des parlementaires et l'usage du
vote bloqué" - Revue du Droit Public et la Science Politique - 1964, pág. 90).

As emendas podem ser substanciais ou formais. As emendas substanciais al
teram o conteúdo do que se pretende regular a finalidade do projeto de lei. As
emendas formais apenas alteram a disposição da matéria.

As emendas substanciais, subdividem-se em supressivas, substitutivas, aditi
vas e modificativas. A subemenda é emenda apresentada a outra.

O direito de emenda tem como objeto o modo de regular a matéria, objeto
do poder de iniciativa. Não serão aceitas emendas que não sejam condizentes
com a proposição· (José Afonso da Silva - "PrincípiOS" - pág. 166; Spagna
Mussa - pág. 158 e 159). . . . . .

Defere-se a iniciativa em casos específicos ao Executivo e ao Judiciário para
garantia do interêsse pilblico ou garantia; s~bsidiária da independência dos
podêres.
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A regra de que cabe O poder de emenda a quem tem o poder de iniciativa
é falha. O Judiciário e o Executivo têm o de iniciativa, mas nio têm o de emenda.

OS. T .F. tem ressalvado () poder de emenda, quando a matéria não seja es
tranha à matéria objeto da proposta governamental Não existindo correlação
entre a matéria proposta e as modificações resultantes das emendas apresenta~

das, ditas emendas são únpertinentes (RMS 15110 - RTJ 35/633; RMS 14405
RTJ 3416. Repres. 611 - RTJ 33/1a7; RMS 15048 - RTJ 341629).

As emendas já foram consideradas inerentes ao Processo Legislativo. Na
vigência da Constituição de 1946 admitiam-se as emendas com parcimônia. A
Constituição de 1967 s6 permite a emenda a quem tem iniciativa. ~ a forma
mais rígida. (O S.T.F. assim já decidiu no julgamento dos Embargos e Rep. 700
de São Paulo - 1968).

11 - A Função Legislativa do Veto - A Sanção

. A lei é um ato complexo. um ato-regra ou um procedimento. O ato complexo
é a união de várias vontades. corporificadas no escopo da resolução de interês
8es comuns. Para Jellineck é a criação de uma vontade unitária (Jellineck - "Sis
tema dei Diritti PubUci Subiettivi'" - pág: 244).

Roberto Lucifredi exemplifica .. com os atos complexos legislativos, "nascente
da um concorso paritario di volontà." (Roberto Luemedi - Novissimo Digesto
Italiano voJ.· I, T. lI. páS' 1500; Biscautti di RuEfia. - "n rlnvio presideriZiale
delle leggi dopo lo sciogfimento dele Camere" - Rivista Trimestrale di Diritto
Publico - 1964 pág. 3). O ptocesso de elaboração legislativa não se exaure
na votação no Pooer Legislativo. Nos vários regimes a situação apresenta-se di
ferente. No regime parl8mentar. ao contrário áo regime 'presidencial. a função
legislativa apresenta-se lJl8is integrada no Poder Legislativo. A Constituiçi.o
ità1iana chega a afirmar q~ "a funÇão l~tiva é ex~da coletivamente pelas
duas Câmaras". O Presidente da República ficou privado da sanção ou veto.
Concede-se·lhe DO regime constituciOnal peninsular a faculdade de pedir o
reexame (rlchiesta di riesame). .

. No regime presidencial. o veto exprime a participação ativa do Govêrno
na direção da coisapúbüca. A doutrina no~americana consa8!'a a tese da
participação no proc~o legislativo através do veto: "It is tine that power is
one of negation ODly, but the history of íts qdgin shows lhat even in its qualified
form, it is legislativa in its nature, a brake railier than a steam cbest, but never·
theIess .a very important part of the machinery for making laws" (Taft "Our
Chief Magistrate and bis PoweI:s". 1916, pá.g..16. Munro - "The government
of the United Statas", 5' ed., 1947, pág. 174J. Outros autores acentuam claramen·
te o~o positivo do veto na elabOraçio da lei: "it should not be overlooked
that the veto power is not al;pa:s merely negative in Datur.e; it is also a positive
instrument of presídentia1 I . tive leadership" (Schwartz - OIAmerican CoDS~

titucional Law." 1955, pág. 00; Corwin - "'Th.e President: OHice and Power'"
3" ed., 1948, pág. 342).

. Observa Mário Casassanta que "não será para admirar q,ue. jÁ detendo o per
der de iniciativa, possa o executivo conseguir o de não só 1Dlpedir a passagem
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de uma parte do projeto, mas ainda de propor modificação" ("Poder de Veto"
- pág. 333)

Afranio de Melo Franco ao examinar o veto oposto por Epitácio Pessoa à
resolução do Congresso Nadanal que fixou a despesa da República assinalou que
o Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, mas com a Sanção do
Presidente aa República (Navarro de Brito - "O veto legislativo" pág. 66; 
J. J. ChevalHer - "De la distinctíon établie par Montesquieu entre la faculté
ôe statuer et la faculté d'empêehe,r" Mélanges Maurice Hauriou Sírey - Paris,
1929 - pág. 137). J. V. Tichleu (Le President de la République et le Probleme de
I'État" pág. 183) configura o veto como ato de intervenção do Poder Executivo
na elaboração da lei (vide Ch.uJes Bacard - American Government and Po
lítics 8í!- 00, pág. 166; Hamilton - "O Federalista" - capo LXII). Cooley acen
tuou que o poder de vetar é um poder extraordinário concedido ao Executivo
como salvaguarda indubitável contra tôda a legislação produzida às pressas e
irrefletidamente ou que envolva usurpação de autoridade de outro ramo (''Di~

reito Constitucional" pág. 197).

O veto está integrado na contextura da iniciativa da lei. Muito se discutiu
s8bre a convalidação da falta de iniciativa da lei, através da sanção, O S.T.F.
exprimiu em sua súmuTa n.9 5: "A sanção do projeto supre a falta de iniciativa
do Poder Executivo" - (R.E. 60151 - R. T .J. 50/115).

A elaboração da lei, portanto, não se encerra no âmbito legislativo.
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1. O SISTEMA REPRES~NTA TlVO E AS DOUTRINAS
POllTlCAS DA REPRESENTAÇÃO

O sistema representativo no mais amplo acepção refere-se sempre o um conjunto
de instituições que definem uma cerfo maneiro de s"er ou de organiZCIção do Estado. (l)

Tocante 00 têrmo representaç·ã~, ocorrem reiterad!ls rixas feóricas, em geral
decorrentes de posições doutrinários ou ideológicas que reduzi!m aquela expressão o
um juizo de valor, Com o propósito dI! alcançarmos o clareza possível na matéria,
portiremos de uma breve alusóo ao teor lingüístico da. palavra representação.

(1) Nessa acepção é que Carl Schmidt pôde C'~crever judiciosamente que "não há Estado
sem representação", porquanto, acrescenta êle, r.cnhum Est.ado existe sem for
ma. estatal. Em todo E~tlido. afirma o constitucionalista alemão, haverá sempt·e
homens que poderão dizer: "L'Etat c'est nous" (nós somos o Estado). ~ óbvio que
nesse estudo tra~amos sempre de representação. poliUca, a representação de um
sistema. Quanto à qualificação poUtiCll. da representação, faz~se mister lembre.r a
êsse propósito que a representação deixa de ser de dir€ito privado, e se politiza,
segundo Friedrich Olum, desde que· seus ·fins transcedam os fins e interésses
individuais (F, Glum, "Begriff und Wesen der Represaentation" in "Zur Theorle und
Gesehichte der Repraesentation und Repraesent.ativverfassung", herausgcgeben von
Heinz Rausch, Darinstadt, 1968, pág, ·108).

Aliá.s uma referência expressa à distinção entre representação no direito privado
e representação politica, de direito público, 'fôra feita. já no século passado por
BluntschU com uma> precisão que mereceu louvores de Carl Schmidt: "A rcprc~

sentaçáo de direito p'.íblico é inteiramente distinta da representação de direito
privado, Portanto, os princípios fundamentais desta não podem ser aplicados àquela"
("Dle staatsrechlUche Repraesentation 1st von der privatrechtllchen stcllvertretung
voclllg .•'erschleden. Daber duerfen die Grund~aetze. oie VO:l dlcser geIten, nicht
ll.uf jene angewnde~ werden"}, Veja-se Bluntschli, "Allgemeinen Staatsrecht", l,
p. 488, bem como Carl Schmlrlt, "Verfassungslehre", (reedição de 1954, Dunücr
& Humblot, Berlim, pá.g. 209,)

Entre os autores franceses ha uma clareza de lom'ar a i~sse respeito. Publ1clstas
como Laferrlêre, BarLhColemy e Duez. ou civilistas como Colin e CaIlít.ant, fixam o
conceito de representação no direito privado. onde ·aliás éle se gerou, e o fazem
Com tal.rigor, que apagam Umas as dúvida.'1 de sua eonfusiio com a idéia repre
sentativa qllando esta se traslada para o domínio do díreito público, onde outras
sQo suas características, n. despeito das crescentes analogias de último assinaladas,
desde que, debaixo da inspiração técnica privatista; e em virtude do advento
da sociedade de m~ssas, o mandato poliMco nos sistemas representativos se .tornou
cada vez mais imperativo e cada vez menDS representativo.
, Escreve ·Laferri(:re: "Em direito privado. o fenôrr.eno da representação se

vincula à existência de uma relação de direito legal ou convencionRl entre o repre
sentante e o representado, Quando a representação de um i::ldivíduo por outro não
é organizada mediante. lei, como a representação do menor pelo' tutor. tem ela
·sua fonte num contrato,· habitualmente um contrato de mandato, Cria l!ste entre
as partes uma relação jurídica que explica que os atos do mandatário produzam os
mesmos efeitos como se emar.assem diretamente do mandante" ("En drolt llrivé,
le phénom€me de la rcprésentation est rattaché à l'existence entre le représentant
ct lc l'epréscníé ]'un rapport de droit légal ou convenUonnel. Lorsque la. représen
tation d'u]] individu par un autre n'est pas organisée par la loi, comm!! la repré
sentaLlon du minel.'r par lc tuteur, elIe a sa surce dans un contrat, habituellement
un contrat de mandato Celui~c1 crée entre les parties une· relation juridique qui
e:JtpUque que les actes du mandataire produisent les m6mes effets que s'ils émanaient
d1rcctment du mandat") ,.. Julien Laterriere,· "Manuel· de· Droit Constitutionnel",
2." ecllção, Paris, 1947, pág, 400. . ..

Quanto à idéia de representação propriamente àita. escrevera antes o mesmo
autor; "Para satisfazer a necessidades práticas, o direito privado elaborou li teoriA da
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representação, que consiste essencialmente nisto: às manifest.ações de vontade
de uma pessoa. o representante. serão consideradas como tendo o mesmo valo:- e
produzirão os mesmos efeitos jurídicos como se emanas..gem de outra pessoa. o repre
sentado. Com a condição de manter-se r.cIS l~mites de seus podê:es, o representante
é considera.<lo como exprirrjndo a von:ade mesma do representado, e o ato po:- êle
cumprido produz os mesmos efeitos jurídicos como se fôra feito pelo representado".
("Pour satlsfajre à des nécessités pratiques; le dron prive a élabOré la théorie
de la représentation, consistant essentiellement en ceci: qt:.e Ies ILanlfestatlons de la
volonté d'une persor.ne, le représentan:, seront considérées commeayant la. même
va.Ieur et produiront les mêmes effctS juridiques que si eHes élT.analent d'une nutre
perso:me. ~e représenté. Aoonditio:l de se tem:- dans les limites de ses pouvoirs, le
représentant est consldéré c.omme exprimam la ·volonté même du représenté,
et l'Bcre acoomplt par lui prodwt les mêmes effets de droit que s'ü étalt fait par le
représenté" (Laterricre, ob. cit., pãgs. 396;7).

Ainda em tkrmos estritamente civilistas, a representação é assim· concebida
por Colin e Capita:lt, com illna precisão admirâ-vel, tendo Laferriêre se mlld:o
também dessa citação: "Hã representação quando um ato j'Jliàlco é conprido por
uma pessoa, por conta. de outra, em condições tais que os efeitos desse ato se p::cdu
zam direta e imediatamente sôbre a cabeça do representado, corr..o se 'êle mesmo o
houvera cumprido" ("11 y a. représent"at:on lorsqu-un acte jur1dique (lst accompll
par une pcrs:mne pour le compte d'une autre, dans des conditlons telles' que les
ef!e~s de cet acte se produisent directemen~ et iI:lmédiatement sur 'la téte du repré
senté coome si lul-même l'avalt accompll" (Colin· e Gapitant, "Droit ,c:vU",
7." edição, tomo l, pág. 91).

Os dicionaristas e publicistas qL'ando se ocupam dêsse ,vocábulo. coincidem em
'incicar que rr.ediante a representação se foz (<Im que ':algo qL'e nõo estejo presente
se ache de nÔvo. presente" (2). As indicações que ordinõria:nente· conéuzem a (liscre
pânc;as resultam porém no r:1óximo parte de saber" 'se há "d:.Jplicidad~" ou "identi
dade" C011 a presença.e ação do represe1tante, corro a interveni~ncia de sua vontade.(3)

Da "dupl;cidadell se tem caminhado para.a .elaboração de todo o modetnó sistema
representativo, nos sues roízes constitucionais, que ass:nalcm o advento do Estado
liberal e c supre11acia histórica, flO r lar~o .per:odo, ·do classe burguesa na sociedade
do o:idllnte. Com efeito, ta ma-se <:lí o representante pollticcmente por nova pessoa,
portadora de uma vontade distin1a daquela do representante, e do mesmo passo,
fértil de iniciativa e reflexijo e poder crio dor.. Senhot obs~luto de suo· capacidade

( 2)

( 3)

Veja-se a êssc respeito John A. Pairlie, qt:.ando escreve que do p::mto de vista et1mo
lógico o signlfieado l!teral de representar é "apresentar novan:ente", daqui se
chegando ao sentido de "apresentar em lugar. de outrem". Com mais clareza. o
pub:tcista alemão Friedrich Gl=: "A essência da representação consiste EUltes
r.1sto, elT. fa.zer através de um ser que se veja, verdadeiramente presente. embora
ês.se alguém não seja então concretamente vlslvcl" ('ODas Wesen der Reprasen·
tlltior. besteht vielmehr darin, dass ein zwar vorr.ant'!enes, aber fuer die Monschen
nícr.t konkret sichtbares Se1n durch ein sichtbares Sein gegenwaert1g gemacht
;vtrd" (Friedrich Glon. "Bregrlff und Wesen der Repra.esentation", in "Zur Theorle
und Gerchichte der Repraesentation und RepraesentnLivverfa..<;sung", ob.. cit.,
pág. lD5). :s de recomendar também a leitura do trabalho de John A. Fairlle. acêrca
da representação polltica, e intltuladó "The Nature of Political Representattcn",
o· qual foi estampado pela pr~meira vez em "The American Political Sclence Rev~ew".

vaI. 34, 1940.

A acepção em que vamos, com' nossa tenninologla, desenvolver os conceitos de
"duplicidade" e "iêentidade", C0r.10 dO'Jtrinas políticaS da representação, tem com
o sentido em que o::; empregou Carl 8chmidt, in "Verfas..9ungslehre", r;;uando lT.uito, a
analogia de um ponto de partida. 011 simples analcgia vocabula:-, porquEUlto são do
todo distintos os efeitos extraídos do uso dessas palavras, nas reflexões a que dare-
mos seqUência. . .



12 REVISTA DE INFORMAÇÁO LEGISLATIVA.

decis6ria, volvido de modo permanente - na ficçõo dos instituidores da moderna
idéia representativa - para o bem comum. faz-se êle 6rgão de um corpo político
espiritual - a nação. cujo querer simbOlicamente interpreta, quando exprime sua
vontade pessoal de representante.

Dessa contepçõo se extraem com invejável perfeição lógica todos os corolórios
do sistema representativo que tem acompanhado os formos políticos consogradas ou
chanceladas pelo velho constitucionalismo liberal: a total independência do repre
sentante, I) sufrágio restrito, a índole manifestamente adversa do liberalismo aos
partidos políticos, Q essência do chamado "mandato representativo" ou IImandato
Iivrell

, a separação de podêres, a moderação dos governos, o consentimento dos
governados. Tudo isso em contraste com as tendências contemporâneas da sociedade
de massas, que se inclinam a cercear as faculdades do representante. jungi.las a
organizações partidárias e profissionais ou aos grupos de interêsses e a fazer o
mandato cada vez mais imperativo.

Tais conseqüências se apoiam teoricamente nos fundamentos da representaçõo
concebido segundo o regra do "identidade", que em boa 16gico retira ao representante
todo o poder pr6prio de intervenção política. animada pelos estímulos de suo vontade
autônoma, e o acorrento sem remédio à vontade dos governados, escravizando-o por
inteiro o um escrúpulo de "fidelidade" ao mandante. l a vontade dêste que êle em
primeiro lugar tem o dever <le "reproduzir", como se fôro fita magnético ou simples
fôlha de papel carbono.

Partindo-se da l'identidode", cuja valoração o sistema representativo - sobrevi·
vente, mas objeto já de considerável reforma - teria por escopo levar a cabo na
organizaçõo política do Estado contemporâneo, resultam de todo claro certos pontos
relativos à prevalência de "componentes plebiscitáriosll na estrutura polftica cons
titucional do Estado partidário e democrótico, que veio em substituição do Estado
liberal.

A "identidade", põsto que impossível - conforme veremos em digressões sub
seqüentes, com apoio te6rico na obra de Rousseau - pode, todavia, ser tomada como
um símbolo ou juízo de valor, já para excluir o moderno sistema representativo,
consoante faz aquêle publicista, já para autorizar, autenticar e legitimar as mu
danças que se vão operando no âmago das instituições representativas, desde suo
implantaçõo.

2. A DOUTRINA DA "DUPlICIDADE", ALICERCE DO ANTIGO SISTEMA
REPRESENTATIVO NA tPOCA DO LIBERALISMO

A tItulo de recurso ou expediente didático na explanação tanto das origens como
do advento do sistema representativo, qual êle tem sido praticado desde o século
XVIII, compendiaremos. debaixo da designação genérica de doutrina da "duplicidade",
tôdas aquelas posições teóricas que tiveram por desfecho a implantação de uma
organização liberal da sociedade. Nessa organização, os representantes se fizeram
depositários da soberania, exercida em nome da nação ou do povo e puderam, livre
mente, com sólido respaldo nas regiões da doutrina, exprimir idéias ou convicções,
fazendo-as valer, sem a preocupação necessária de saber se seus atos e princípios
estavam ou não em proporçõo exata de correspondência com a vontade dos repre
sentados.

Vejamos na Inglaterra, França e Alemanha as reflexões de alguns escritores
políticos, dentre os melhores nomes portadores de contribuição teórica à edificaçõo
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do moderno sistema representativo. Atendendo aos moldes doutrinários que êles
c~ereceram, êsse sistema se apresenta como criaçóo tipicamente moderna, distinta de
tudo quanto dantes conheceu a sociedade clássico e depois a sociedade medievo.

Insiste pois tôda a velha doutrina do sistema representativo numa idéia capital;
a independência do representante em face do eleitor.

Dentre os autores políticos de lingua inglêsa, John Milton é dos primeiros que
batetll1am por sem~lhante posiçã01 quando entende que1 depois das eleições, os
deputados já nóo são responsóveis perante os eleitores. Expôs Milton a tese. segundo
Foirlle, em 1660, no seu projeto de instituição de um parlamento con1Ínuo. (4)

Em 1698, Algemon Sidney. na obra "Discourses on Government", desenvolveu
igual ponto de vista, quando afirmou que os membros do Parlamento não sóo sim
ples emissários desta ou daquela circunscrição eleitoral, mas possuem competência
para atuar em nome de todo o reino.

No século XVI/l o tese se robusteceu, conforme anota Fairlie, com o refôrço que
lhe deram pensadores da envergadura de Blackstone e Burke. Os membros do Parla
mento, segundo Blackstone, representam o reino inteiro e não um distrito eleitoral
particular.

Com Burke, o princípio cardial do sistema representativo logrou no Inglaterra sua
formulação mais célebre, por enseio do famoso discurso de Bristol, pôsto que o Autor
haja sustentado noutros escritos posições vacilantes ou até contraditórias.

Disse ali Burke que o govêrno e a legislação nõo sôo negócios vocacionais, mos
de razóo e discernimento. E acrescentou que emitir opiniõo é direito de todos. Sendo
o dos constituintes opinião grave e respeitável, cabe 00 representante dar-lhe sempre,
jubiloso, audiência, e considerá-lo com a máxima atenção. Afirmo porém que seriam
"coisas extremamente desconhecidos 00 direito do nosso País", e resultantes de um
"êrro fundamental" acêrca de "nosso Constituição", admitir que do eleitor derivassem
instruções "imperativas" e "mandatos". bastantes para compelír o Deputado a segui
los cegamente, dando-lhes obediência, voto e argumento, ainda que contrários as
mais claros convicções de seu juízo e consciência, (5)

Em harmonia com êsse ponto de vista, prossegue Burke: "O Parlamento não é
um congresso de embaixadores de inferêsses 110stis e diferentes; interêsses que coda

(4) Jobn A. Fairlie, "Das Wesen politischer Repraesentation", tradu:ddo para o alemão
por Claus Sprick. in "Zur Tl1eorie und Geschichte der Repraesentatian und Re
praesentativverfassung". ob. cit., pág. 29.

(5) Do discurso de Edmund Burker aos eleitores de Brístol: "I! govemment were a
matter of wlll upon any side, yours. without question, ought to be superior. But
govermnent and legislation are matters of reason and judgment, and not of incli
nation; anti what sort 01 reason is that. in which the determination precedes the
discussion; in which one set of men deliberate, and another decide; and where
those who form the conclUSlon are perhaps three hundred roUes distant from
those who hear the arguments?

To deliver an apinion, i5 thll right of a11 men; that af constituents
15 a. weighty and re~pectable opinion. which· a repl'esentative ought always to
rejo1ce to hear; and which he Ought always most seriously to consider. But
authoritative Instructions; mandates issued, whiCh the member is bound blind1y
and 1mpllcitly to obey, to vote, and to argue for, though contrary to the clearest
conv1ction of bis jlldgment anà conscience, - these are things utterly unknown to
the laws of this land. and which alise from a fundamental mistake of the whole
order and tenor of our cQnstitution" (Edmund Burke, "Speech to the ElectoTs
of Brtstol", in "Speeches and Letters on American Aflairs", Londres, 1956, pág. 73).
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qual deva manter como agente ou advogado contra outros interêsses e advogados.
mas a assembléia deliberativa de uma 56 noção com um 56 interêsse, o do todo,
guiada niío por objetivos nem preconceitos locais, mas pelo bem comum, que resulto
da razão geral da coletividade. Vós escolheis um Deputado, mas ao escolherdes, deixa
éle de ser o Deputado de Brístol para ser o Deputado do parlametlto". (6)

De Burke, a doutrina inglêsa do sistema representativo passa a Bentnam, cujo
"Código Constitucionol" e'Constitutional Code"}, não obstante algumas contradições,
inculca fá os princípios novos do sisfema representativo, baseados na livre reflexão
e inteira autonomia do representante.

Esereve Benttlam~ "Separada ou coletivamente, os eleitores de um membro da
legislatura poderão a todo o tempo comunicar ao seu Deputado o que cuidam mais
adequado: Mas à medida que o bem da comunidade, tomada como um todo,
se constitui em obieto principal de seus cuidados, nenhuma obediência a um interêsse
particular há de ser prestada por êle, em detrimento daquilo que se lhe afigura o
interêsse geral. Acima do seu dever partidário se coloca em tôdas as ocasiões o seu
dever para com a coletividade". (7)

O fil6sofo utilitarista vai táo longe que chego ao paradoxo de justificar Q con·
tradição de um Deputado cujas palavras apoiem determinado ato, para assim exprimir
fidelidade Õ. '4'<mtade do!> constituintes, e cuio voto, no entanto, seja contrário ao ato
defendido. Senão vejamos a fonte textual dêsse pens<lmento: /lSe um deputado, depois
de falar em apoio de uma medida, que na opinião de seus constituintes vem contrariar
o interêsse particular dêstes, der seu voto contra tal medida, não houve nesse pro
ceder nenhuma incoerência efetiva. Porquanto. diz o publicista, pela sua ,clllIYnI
cumpriu seu dever paro tom o público e pelo seu voto o dever para com seus cons
tituintes". (8)

(6) ''Pe.ru.~ent ,"S not &~ of amba.ssadors from d1fferent 6nd hostDe intereats:
wbich interests each must malntain, as an agent and advocate, against otber agenta
s.nd e.dVOC'iJ.te.~ but parUament 1s a c1eUbe.ratlve a.ssembly of one natlon, wtth oue
interest, that of the whole; where, not local purposes, not loc~l prejudices, ougbt to
guW.e, but the general good, resulting from the general reason of the whole. You
choose a member lndeed; but when you have chosen hUn, he ia not member of
Bnr.t01, but he 18 a member of parliament", (Edmund Burke, ob. clt., pé.g. 73).

(7) "SeplU"ately or collectively, the constituents ID a member of the leg1slature wfll at
aU t1mes, as Buch, make to Buch their deputy what communication they tb1nk
tit: .. , But in BO tar as the good of the community, taken in the aggregate, 15 tbe
paramount obJect of bIs cate, no obedience w1ll he pay to any sucb partlcuJar
W11l, to the detrhnent of what appears to h1m the universal lnterest. Paramount
to hVJ duty to a party is, in every occasion, h1s duty to the whole" eBentbam.
"ConsUtut1onaJ Code", apud "ZUl" Theor1e unó Geschichte der Repraesentatlon
und 'Repraesentatlvverfassung", ob. cit., pág. 39).

(8) "Ir a deputy, after sPealdng in 8Upport of an arrangement, wbich in the op1n1on
of bis const1tuents Ls contrary to thefr particUlar intere8t, gl.ves bis vote ap.1nst
that same arrangement, in such conduct tbere 1s not any real lnconsfBtency. By
h1s speeeh, bis duty to the public is fulfilled by bis TOte, h1s duty to bis constl
tu!!nts" (Bentham, "Constltutional Coóe", apud ob. cit" pAg. 39). Um caso curl.oso
de mandato imperativo, em q"ue o representante vota contra suas convicções Pa.r&
satisfazer os tnterêsses da clientela, eleitoral, numa conformidade Uustr8tiva da
hipótese aventada por Bentham ocorreu em 1828, no Senado dos Estados Unidos,
quando o Senador Rowansend, do Kentucky, após haver proferido extenso discurso
contra uma tarifa a.duaneira, no seu entender lesiva. aos interêsses de. UniM,
embora favorecesse os de BeU Estado, acabou votand() favoràvelmente à medida
por êle antes impugnada, ,chegando a es~ conclusão: "Mas como meus ele1tGres
me deram mandato para votar por eSBa tarifa, eu votarei a favor."
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Dessa orientaçóo nóo discrepo Somuel Boiley, no século XIX, 00 opontar em
"The Rationa1e of Politica1 Representation" a índole das relações que se devem esto
belecer entre os representantes e seus eleitores:

"O dever dos eleitores é designar um Deputado à suprema legislatura para re
gular os negócios da comunidade; e exercem êles sôbre as deliberações daquele órgão
fõda a influência que se acho implícita na capacidade de escolher alguém cujos
opiniões estejam de acôrdo com as suas. Dever do representante é fazer uso da auto
ridade de que se acha investido, em conf.ormidade com seu próprio critério de aferi·
ção do bem comum; e 00 cabo, quando houver expirado o prazo dessa investidura
de confiança, devolver aos eleitores o pronunciamento da sentença acêrca da maneira
como se houve, daqui resultando renovação ou retirada de confiança ou quaisquer
outras manifestações de opinião, que em determinado enseio se façam necessórias.
Do poder de escolher primàriamente um homem de iguais pontos de vista, de exami
nar-lhe cada ato cumprido no desempenho de sua missão e de afastar-lhe a confiança
depositada, 00 término do período para O qual se elegeu, têm os eleitores tôda a
segurança admissível de que êle se guiará tendo em conta unicamente o bem comum,
ou, deixando-o atuar debaixo dessas restrições, extraem daí a vantagem de ter uma
inteligência superior, qual se acho esta implfcita na posição e na oportunidade que
foi conferida ao representante", (9)

De lord Braugham temos, em 1843, no obra "Political Philosophy", uma análise
à natureza do princípio representativo, que abona tôda a ordem de idéias já expostas,
tocante aos laços que prendem (J representante aos seus eleitores, Diz lord Broughom
que o membro do parlamento "representa o povo de tôda a comunidade, profere seu
voto acêrca de tôdas os medidos, recebe livremente os manifestações de seus consti·
tuintes e não se acho vinculado pelos instruções que venham êstes a expedir, bem
que se ache sujeito o afastamento por não haver sido reeleito. em virtude de impor.
tante e irreconcilióvel discrepância de opinião", (lO)

Posição não menos clara a de um dos mais insignes teoristas do sistema repre·
sentativo, o clássico John Stuart Mill, autor de "O Sistema Representativo" ("Repre
sentative Government", 1861), Dep~is de definir o govêrno representativo como aquêJe
em que "fodo o povo ou parte considerável dêste exerce, através de Deputados por
êle periodicamente eleitos, o poder derradeiro de contrôle que em tôdo constituição

(9) ''The ofnce of the electors is to appoint a deputy to the supreme legislature, to
regWate the concerns of the community; and they have a11 the inflUence over
the dellberations of that body, wh1ch 1s iroplled in the power to choose a man
whose oplnions are in accordance with their own. The duty af the representative
is to use the authorfty thus reposed in him, llccording to his own judgment of the
public good; and lastly, when the tenn of the trust !las expirad, it devolves on
tàe electors to pronounce sentence on the manner in which it has beeo diseharged,
by renewing or withdrawing the trust at the tennination af the period for wh1ch
ne Js elected, they have a11 the security which the case admits, that he w:lll be
guided by a single regard for the public good; while, by leaving him to act under
these restraints, they derive tbe advantage of that superior intelligence which bis
position implies and his opportuniUes confer", (SlImuel Bailey, "The Rat10nale
af Political Representation", 11335, pág. 143),

(lO) "Represents the people of the whole cammunity, exercises his awn judgment upan
aJl measures, receives freely the communicatlons af his constituents, and is not
bound by their instructions, though llable to be dismissed by not being reelected
1n case the difference Df opinion between them is irreconcilable and important",
Lord Brougham, "Polítical Philasophy", 1843,
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há de residir em alguma partel/, (U) Stuart MíII, reportando-se ao representante,
noutro lugar de seu ensaio, diz que "um homem de consciência e conhecida habilidade
deve insistir na inteira liberdade de atuar conforme, em seu entendimento, cuidar
melhori e não deve consentir em servir senõo debaixo dêsses têrmosu • (12) Mais vale
ao eleitor ser representado por alguém dotado de elevado calibre e superioridade
mental, que saiba, quando necessário, divergir do que por outrem que esteja quase
sempre tl professor oc6rdo com suas opiniões. (lS)

Aliás outra coisa não fêz MiII senão prosseguir na trtldição inaugurada por Burke
e que fõra igualmente a doutrina dos autores do "Federalistall

• Um dêstes, Hamilton,
escrevera: "Pode perfeitamente acontecer que a voz pública, proferida por represen
tantes do povo, seja mais consentânea com o bem geral do que se viesse do povo
mesmo, congregalkl para ésse fim". (14) ~ certo que o proposição se atenua porém
quando Hamilton assevero depois que o efeito inverso pode também acontecer.

Essa corrente de idéias segue um curso que se não interrompe nos melhores
autores da segunda metade do século passado e alguns ainda diste século. Haja
vista Theodore Woolsey:

"Um representante leva consigo os direitos políticos, podêres e deveres daqueles
que o constituíram tomo tal. Distingue-se éle de um delegado, a quem seus supe
riores assinam certos deveres especificas e que jurIdicamente não se podem desviar
de suas instruções. Teoricamente, estó êle s61to de quaisquer peias de seus consti
tuintes, e pode atuar a seu livre arbítrio, de conformidade com os esclarecimentos
que infere de uma assembléia composta de pessoas semelhantes .•. Deve, em pri-
meiro lugar, cada representante tomar em consideração todo o Estado Pode,
por conseguinte, juridicamente, colocar-se fora de todo compromisso ou instrução, em
ordem a obrigá-lo". (lú)

(11) "The meaning of representative government Is, thll.t the whole people, ar tIODl8
numerous portion of them, exerc1se through deputies periodicaUy e1eeted br
themselves the ultimate controlllng power, which, In every constltution, must reBlde
somewhere", (John stuart Mill. ·'Utilitartan1sm; On Oovernment; Representattve
Govemment", Everyman's Library, Londres, 1960, pág. 228).

(12) "A man of conscience and known ability sbouId insist on fui} freedom to Il,Ct as he
in bis own Judgment seems oest; and should not consent to serve on l1oi11 other
terms" (Jobn Stuart M1ll. ob. cit., pág. 322).

(13) "and that it 18 of mueh greater 1mportance to themselves to be represented b:v
such a man than by one who professes agreement in a greater number o! the1r
oplnions" (John Stuart MUI, ob. cit., pág. 323).

<14,) "it may well ha.ppen tha.t the pubUc voice, prOI1OlU1ced by representattves Of the
people, Will be more consonant to the pubUc good than U pronounced by the people
themselves, convened for that purpose" (Hamilton, no "FederaHst").

(15) "A representative carries with h1m the PQUtlcal rtghts, powen, and dutles ot those
wbo have constltuted him as SUch. He dUfers from a deputy who 18 assigned. to
certain spec1flc duties tor hJs principaIs, and cannot rightfUUy dev18.te from.
bis instructions. He ia thus untrammelled in theory by any orders from bis const1
tuents, and ean eat at bis discretion according to the llght wh1ch he gathers 1n an
assembIy composed of similar persoM... Eaeh representative iB to consider tbe
whole state first... He can, therefore, lawfuI1y place h1mself under no pledges ar
tnstructions whJch are bindíng upon him; ... " (Theodore Woo1seY. Pol1t1cal Bc1enee,
I, 1886, pá!. 294 e seguintes).
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Do mesmo posso, Ernest Barker. Após admitir a união do prmclplo democrático
com o princípio representativo, concebido êste à maneira socrática e plotônica de
govêrno dos melhores e mais sábios, assevero que os representantes deveriam for
ceior pDr traduzir não somente o que o povo quer, senóo também o que deveria êle
querer, (16)

Dos franceses, foi Montesquieu, sem dúvida, o primeiro que apresentou na Europa a
versão c<lntinental do sistema representativo, doutrinando que a maior vantagem
dos representantes é que êles, em substituição do povo, são aptos a discutir os
neg6cios. Dos eleitores, no entender de Montesquieu, bastava o representante trazer
uma orientação geral. Nada de instruções particulares acêrca de cada assunto, como
se praticava nas dietas da Alemanha.

Não obstante reconhecer que através do mandato imperativo a palavra dos Depu
tados exprimiria melhor o sentimento da nação, não hesita aquêle publicista e filó
sofo francês em reconhecer as dificuldades que advíriam dêsse mandato, ponderando
que nas ocasiões mais criticas tôda a fôrça da nação poderia ser embargada por um
capricho. (17)

A incapacidade do povo para debater a coisa pública ou gerir os negócios cole
tiyos., atuando como poder executivo, foi ressaltada vigorosamente por Montesquieu
em vórios lugares de sua obra capital - "Do Espírito das leis", No sistema repre
sentativo cabe ao povo tào-somente escolher os representantes, atribuição para a
qual o reputa sobeiamente qualificado. (18)

Com a Revolução, na sua primeira fase, a doutrina do sistema representativo
se aperfeiçoa tocante a sua essência, compreendido, em primeiro lugar, na absoluta
independência poHtica do representante, capacitado a querer em nome da nação e
sem mais vínculos ou compromissos com os colégios eleitorais, cuia função se esvazia
de todo com a operaçõo eleitoral, simples instrumento de designaçõo. Os Estados
Gerais, quando se vão converter em assembléia nacional com podêres constituintes,
se achavam ainda profundamente marcados pela insopitável revolta contra os antigos
"cahiers", aquelas procurações que assinalavam a competência restritiva otribuída

(16) Sir Ernest Bark.er, "The Political Thought oI Plato and Aristotle", 1906, pág. 89.

(17) "Le grand avantage des reprêsentants, c'est qu'ils sont capables de discuter les
affaires. Le peuple n'y est point du tout propre; ce qui forme un des grandes
inconvénlents de la démocratie.

n n'est pas nécessaire que les représentants, qui ont reçu de ceux qui les ont
choisis une instruction générale, en reçoivent une particuliere sur chaque atfaíre,
conune cela se pratique dare les dietes d'Allemagne. 11 est vrai que, de cette
man1êre, la parole des députés seroit plus l'expression de la voix de la nation; mais
cela jetteroit dans des longuers infinies, rendroit cbaque député le maitre de tous
leso autres, et dans les occasions les plus pressantes, toute la force de la natíon
purroit être arrêtée par Wl caprice" (MonteSQuieu, "De L'Esprit des Lois", Livro XI,
Capitulo 6, "Oeuvres Completes", Tome n, Bibliotheque de la Pléiade, pág. 4(0).

(18) "n y ava1t un grand Vice dans le plupart des a.nciennes répubHques; c'est que le
peup1e avait le droit d'y prende àes résolutions actives et qui demandent quelque
exécution, chose dont il est entierement incapable. 11 ne doit entrer dans le gouver
nement que pom choisir ses représenta.nts, ce qui elilt tres à sa portée" (Montes
qUleu, ob. clt., pág. 40(1).
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oos delegados, Dêsses I'cahiers", às vésperas da Revolução, partiam os anseios de uma
nova constituição para a sociedade franceso l consoante ressaltou, iá na constituinte,
Clermont-Tonnerre. (19)

Pondo ênfase nos podêres constituintes de que se cuidavam investidos e na
inteira independência tom que entrariam no debate da matéria constitucional. os
primeiros nomes da famosa assembléia revolucionâria deixaram claros testemunhos
dessa disposição, que se lhes afigurava inabdicável. Palavras de Mounier, segundo
Prélot, uma das vozes mais acatadas do terceiro estado: 1I0S Deputados são convo
cados a estabelecer a constituição francesa em virtude dos podêres que lhe foram
cometidos ~Ios tidadoos de tadas as classesll• (20)

O Relator Thouret, da Baixa Normandia, não fôra menos incisivo: liA nação pode
exercer o poder constitucional, quer por seus representantes, quer por si mesma, Os
atuais representantes receberam podêres completos de seus c~mitentesll. No Sessão
de 10 de agôsto de 1791 1 Barnave assim se exprimia: UNa ordem e nos limites das
funções constitucionais, o que distingue o representante daquele que não é senão um
funcionário público é ser êle incumbido, em certos casos, de querer pela nação, '00

passo que o mero funcionário tem apenas a incumbência de atuar para ela", (lIl)

\9UO\ seqüência de idéias deparamo-nos neste excerto oratório de Sieyes, em
presença da mesma Assembléia constituinte: (r~ para a utilidade comum que os cida
dãos escolhem representantes, bem mais aptos que êles próprios a conhecerem o
interêsse geral e a interpretor sua próprio vontadell

, Tempo e instrução. são as
deficiências que o abalizado tribuno do terceiro estado vê nos cidadõos, inabili
tando-os ao exercício imediato do poder e justificando a adoção das formos repre
sentativas. falta-lhes, portanto, segundo Sieyês, instrução paro compreender os pro
jetos de lei e lazer para estudá-los.

Depois de afirmar que "0 povo só tem a gonhor metendo em representaçõo todos
os gêneros de poder inerentes tl instituição pública", insurge-se Sieyés contra a mó
xima restritiva dos que entendem que o povo sàmente deve delegar aquêles podêres
q,ue êle mesmo não é capaz de exercê-Ios. Veemente, diz a êsse respeito:

II~ como se se quisesse, por exemplo, provar aos cidadãos que têm necessidade
de escrever para Bordéus, que guardariam melhor sua liberdade l se reservassem o

(19) 't.sse mesmo Clermont~Tonnerre, quando da abertura da Assembléia. Naclone.l,
besitava diante de seus pares em votar as novas leis politlcas, manifestando o AnImo
de volver primeiro a sua circunscrição eleitoral para auscuJtar a op1D.160 de seus
eleJtores. Veja-se no tocante o que eSCl'eve R. RedskJb, "nte Sta.a.tstheorlen der
tranzoeslschen Nationalvrsamm]ung von 1789", Leiptig, 1912, pág, 109 e seguintes.

(20) "r.es députés sont appe1és à établir la conatitutlon françalse eu vertu des pouvofr8
qUi 1eur ont été oonfiés par les citoyens de toutes les classes", <Marcel Prélot,
Paris, "Institutions Polltlques et DroU Constitutionne1", 2.- edição, Dalloz, 1961,
pâg, 2B6}.

(21) "Ia Nation peut exercer le pouvoir constitutlonnel so1t, par ses représentants, soU
par elle-même. Les représentants actuels ont reçu compétermment ~ pouvo1r de
Ieurs commettants" (Thouret) e "Dana l'ordre et les limites des fonctlons constitu
U<ln,neles. ce quJ d1st1ngue ]e representant de celui qUi n'est que simples fonctiOnnaire
public, c'est QU'U est Chargé dans certa1ns cas de vcndoir pa.r la. natloa, t&ndJs
que le simple fonctionnaire n'est JamaiS chargé que d'arir' pour elle" (Bamave).
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direito de levar êles mesmos suas cartas, visto que poderiam fazê-lo, ao invés de
cometê-Ias à repartição público competente." (2~)

~sse mesmo Sieyes asseverava ademais, incisivo; "Se os cidadãos ditassem suo
vontade, iá não se trotaria de Estado representativo, mas de Estado democrático".

Em palavras de igual energia, a mesma tese desponta nos discursos politicos de
Mirabeau: "Se fôssemos yjnw!ados por instruções, bastaria que deixássemos nossos
cadernos sôbre as mesas e volvêssemos às nossos casos". De modo idêntico, Condorcet,
no Convenção: "Mandatário do povo, farei o que cuidar mais consentôneo com seus
;nterêsses_ Mandou-me êle expor minhas idéias, nDo as suas: o absoluto independência
das minhas opiniões é o primeiro de meus deveres para com o povo".

No século seguinte, passada a tormento revolucionário, O sistema representativo
se institucionalizo. Benjamin Constont, expoente da doutrino liberal, escreve; "0 sis
tema representativo outra coisa nõo é senão uma organização, mediante a qual a
Nação incumbe alguns indivíduos de fazerem aquilo que ela não pode ou não quer
fazer por si mesma". E pr()ssegue, aclarando o conceito dêsse sistema; "O sistema
representativo é uma procuração dado a certo número de pessoas pela massa do
povo, que deseja que seus interêsses sejam defendidos e que nem sempre tem temjW
de defendê-los por si mesma". (28)

Da mesma época, aproximadamente. o comentário político de Madame de 5tael,
quando~ analisando os principais acontecimentos da Revolução Francesa, asseverou
que os mandatos imperativos eram forma ultrapassada, unicamente compatível com
o sistema representativo quando este se achava ainda na infôncia. Ao se reunirem
porém as três ordens, às vésperas da Revolução, conforme aconteceu, constituíam
entraves à deliberação. fsses mandatos, redigidos pelos eleitores, impunham aos
Deputados - acentua a escritora - a obrigação de se conformarem com a vontade
de seus comitentes acêrca das principais matérias de que devia ocupar-se o assem
bléio. Acrescento que oquêles mandatos eram possíveis quando a opinião pública
ainda nâo exercia nenhum influxo, ou as comunicações interprovinciais se apre·
sentavam difíceis, não havendo imprensa cem que propagar notícias e idéias.

(22) "c'est pour l'utUité commune qu'i1s nomment des représentants bien plus cllpllbles
qu'ew::-mê1lles de connaitre l'interêt gênéral et d'interpréter à, cet égard leur
propre volonté" e "C'ést comme si l'on voulait prouver aux citoyens qui ont
besoin d'écrire à Bordeaux par exemple, qu'ils conserveront bien mieux toute leur
liberté s'ils veulent se réserver le droít de porter Ieurs lettres eux-mêmes, Cal' 118
le peuvent, au lieu d'n confier le soin à cette partie de rétablissement public qui
en est chargée" (Sieyes). Buscando também afastar o povo da tomada imediata de
decisões, Barnave dizia: Le peuple est souverain, maiJ5 ses représentants peuvent
seuls agir paur lui, parce que son propre intérêt est presque tou,iours attaché
à des vérités politiques dont il ne peut pas avoir la connaissance nette et profonde"
ou, tirando em vernáculo: "O povo é soberano, mas somente seus representantes
podem atuar por êle, visto que seu próprio interêsse se acha quase sempre prêso
a verdades políticas, cujo conhecimento claro e profundo lhe escapa" (Barnave,
citado por R. saint Girons, .oManuel de Droit Constitutionnel", segunda edição,
Paris, 1885, pág. 11 e por Laboulaye, "Questions constitutionneIles", pág. 173).

(23) "Le systeme représenta.ti! n'est autre chose qU'une organisation à, l'aide de laquelle
une nation se décharge sur quelques indlvidus de ce qu'elle ne peut ou ne veut pas
faire elle-méme"., , "Le systême représentatif est une procuration donnée à an
certain nambre d'hommes par la masse du peuple, qui veut que ses intérêts soient
défendus, et qui néanmoins D'a pas le temps de les défendre toujours Iul-même"
(Benjamin Constant. "De la Liberté des Andens comparée à celle des modernes"
in "Cours de Polítique Constitutionnelle", Tomo Ir, Paris. 1861, págs. 557/8).
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p~ ~I\tüo O seguinte remate a essas reflexões: liMas querer obrigar, em nossos
dias, os Deputados a nõo se arredarem em coisa alguma dos "cahiersJl redigidos em
suas circunscrições, seria fazer dos estados gerais uma assembléia de homens tão-so
mente com o direito de depor petições sôbre a mesa. Em vão a discussõo viria ilumi
ná-Ias, porquanto lhes era defeso alterar as injunções que lhes havia sido imposta de
antemão. foi com base nessas instruções imperativas que se prevaleceram os nobres
sobretudo para impugnar a deliberação individual", (U)

A doutrina francesa que preconizou o sistema representativo da idade liberal
teve enfím com Guizot um de seus mais altos e abalizados corifeus, Entende êsse
tlóss.\to do constitucionalismo francês que o govêrno decorrente daquele sistema se
opoia em três fundamentos: a divisõo de podêres, a eleição, e a publicidade. Discorre
largamente sôbre a importância de cada um dêsses esteios.

A propósito dos representantes, escreve Guizot que êles recebem de seus eleitores
lia misS«G de examinar e a de decidir conforme a sua razão", Acentua que os eleitores
"devem confiar-se às luzes daqueles que foram escolhidos". (25)

A doutrina alemã do sistema representativo nas bases clássicas postas pelo
liberalismo flui claramente das afirmações de 8luntschli, que reproduz a invariável
posição adotada por tõda o frente de escritores políticos adeptos das teses liberais.
Qualificou o Deputado de representante do Estado e não de um grupo ou corporação
dizendo que nõo estava êle prêso às instruções de seu eleitorado nem tampouco obri·
gado a prestar-lhe contas de seu procedimento.

Distinguindo a constituição corporativa medieval da moderna constituição repre
sentativa, disse Bluntschli que os modernos representantes têm sempre em vista,
bàskamente, o interêsse comum do povo e do Estado, ao passo que os antigos dele·
gados de corporações eram primeiro que tudo delegados dos interêsses particulares
de suas classes. (26)

(24) "A teutes les entraves qu'appartoit Ia délibérBtion en trois omes, n faut ajouter
~ \lU'on appeloit les mandats Im.perBt1fs, c'est·à-dire, des mllI1dat8 rédigéa par lea
électeurs, qui imposoient a.ux députés l'obllgatíon de se conformer Ao 1& volonté
àe le\1ts commetants, sur les prtnctpaux objets dont fi devo!t être que$t!on dana
l'assemblée. Cette forme surannée ne pouvoit convenir qu'au temps ou le gouverne
m~nt TeprésentatU était dans son enfance. L'OpiniQn publique n'avcit guêre ascen
dant, lorsque Ies communications d'une province à !'e.utre étoint pau facnes. et
1IUl'Ul-ut lorsque les joume.ux ne répandoient encare ui las nouveUes ni les idées.
Mais vouloir contralndre de nos jours les députés à ne s'éearter en rim de8
ea.hien l'édigés dans leurs bailllages, (l'etoit falte des éte.ts générBux ~e réunlou
d'honunes qui aurolent eu seulement le drolt de déposer dei> pétit10ns sur 1& table.
En V'Mn la. discussion les eut~eUe éclatrés, puisqu'U ne leur étoit perm1.s de rten
changer aux 1njonctions qu'l1s avoient reçues d'avance. C'est pourtant sur C88
Cll.bien m,.pérattis que las nobles se fondo!ent plincipalement pour réfuser la
déllbération par tête" (Madame de StaeI, "Considérations sur les prtnclpaux
évé~m~nts de la Révolution Franç.otse", 1818, I, pág. 194 e seguintes).

(25) Veja-se Guizot, "Histo1re des origines du Gouvernement repl"ésentaW" etc, quarta
ediç~, Pi\rts, 1880, vols. I e U, pe.rticularmente as lições 1.-, 9.-, do segundo tomo
ti 1.·, 5.-, 7.· e 8.- do primeiro tomo.

(26) "nU. i&t ~erade der charakteristische Unterschied. der modernen Repra.esentat1v V01l
der mittlela.rterlichen staendlschen Verfassung, dB.ss die modernen Repraesentante
'1Gf ~n Dingen die Einheit des VoIltes und des Staats und die getneinsllonlen
Interessen vor Augen haben muessen, waehrend die w,ten st8endischen. Vertreter
ZUNBt die besondern Interessen 1hrer Staende vertreten batten" (Blunstscbli. "Deusts
<lhes Staats·Woerterbuch", 8.0 Volume, Stuttgart e Lelpzig, 1864, verbête ''Repraesen
tattTlmMS1lIlg", pàg. 586).
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De último, a doutrina de um sistema representativo sem laços com o imperoti
vidode do mandato apareceu com tõda a clareza no obra de Carl Schmi1f, "Teoria
da Constifuição", quando êsse constitucionalista alemõo, exprimindo também seu
entendimento sõbre a matério, ponderou:

"Assim é que, de um conceito tão universol e sistemâtico como a representação,
o que enfim parece haver ficado na c<lnsciência da Teoria do EstadQ é que o represen·
tante niío se acha suieito às instruções e diretrizes de seus eJeitores." (27)

Deplora todavia o constitucionalista de Weimar (e depois ào nacional-socialismo)
que não tenham sido empregados maiores diligências no sentido de lograr-se uma
explicação sistemático acêrca dessa "independência" e sua conexão específica com o
conceito de representação_ (23)

Afirma Schmitt, outrossim, em observações que decerto contrariam as ten
dências contemporâneas observados com vistas à sustentação e legitimação de um
mandato :mperativo, nóo haver dúvida que, sem embargo de tô<Ías os deformações no
uso da palavra "representaçãoJl

, o significado essencial da noção, a saber, seu teor
político sempre se manifesto. (29) A representaçõo só se pode conceber como um todo
Que se exprime necessàriamente através da unidade política. Só tem parte na repre
sentação" quem governa" e Q representação longe de ser um processo ou um método.
é olgo existencial, sendo adernais a luta pela representação uma batalha que se trava
sempre 00 redor do poder político. (30).

Acha Schmitt que o representante é independente, e por conseguinte, não se
trato de um funcionário, agente ou comissário. Ressalta, aliás, a c/areza da Cons
tituição francesa de 1791 a êsse respeito. E acrescenta, abonando essa tese - a
mesma nos velhos concepções representativos perfil/lOdos pelo liberalismo - que, se
o representante fõsse tratado apenas como agente, que cuidasse dos interêsses dos
eleitores por fundamentos práticos (impossível, diz Schmitt, todos os eleitores sempre
e simultôneamente se congregarem num determinado lugar), nenhuma representação
aí existiria. (81)

3. APOGEU E DEClfNIO NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONA.l
DA DOUTRINA DA "DUPUCIOADE"

Está claro que pela doutrina da "duplicidade", conforme a expusemos, duos von·
tades legitimas e distintos atuavam no sistema representativo e lhe emprestavam o

(27) COSo ist es wohI gekommen, dass von einem so umfassenden und systematischen
Begrilt wíe Repraesentation schliess1ich fuer das Bewusstsein der StaatsIehre nichts
mehr uebrtg zu bleiben scheint, alI dass der Repraesentant an Instruktionen und
Anweisungen seiner Waehler nicbt gebunden ist", <Carl Sclunitt, "Verfassungsehre",
00. cit., pág. 209).

(28) Cul Schmitt, ob. cit., pág. 209.
(29) "Trotz aUer VerwirrUng, die sich in dem Gebrauch des Wortes "Repraesentation

zetgt, le.esst sich die zentrale politische Bedeutung des Begriftes immer erkennen",
<Carl 8clunitt, ob cit., pág. 211).

(30) "repraesentíert wird die politiscbe Einhelt ais Ganzes... Nur wer regiert, ha.t
0011 tlU der Repraesentation ... Der Kampf um die Repraesentation 1st immer ein
Kampf um die politische Macht" (Carl Schmitt, ob. cit., pág. 212L

(31) "Der Repraesentaant 1st unabhaenglg, daher weder Funktionaer, noch Agent, noch
Kommissar". •. "Wenn der Repraesentant nur aJs ein Vertreter behandelt wird, der
aus praktischen Gruenden (weü unmoeglich alIe Waehler immer und zu gleicher
Zelt an emem Ort zusammenkommen k.oennen) die Interessen der Waehle~

wahrniJnmt, /;0 1st keine Repraesentatton mem vorhanden", (Carl 8chmitt. ob. cit.,
págs. 212/3),
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matiz eoracterlstico. E assim aconteceu desde que 6sse sistema pôde na idade
moderna identificar-se por forma de todo nova e genuína de organização do poder
político: a vontade menor e fugaz do eleitor, restrita à operação eleitoral, e o vontade
autônoma e politicamente criadora do eleito ou representante, oriunda aliás daquela
operação.

Tanto na prática como na doutrino do sistema, pelo menos como êle em França
se desenvolveu, a idéia representativo, do ponto de vista da democracia ou de uma
aspiraçõo à democracia, significava tão-somente que nenhum exercício de poder se
foria sem o assentimento do povo. ReconheciQ-" ~ra 6sse efeito a distinção entre
governantes e governados, distinção de máxima importância, portanto bem com
preendida na teoria, obstaria a que se fizesse confusão entre representaçáo e demo·
cracia, como se veio a fazer depois com sensível dano para a clareza dos conceitos.

O liberalismo e os parciais da idéia representativa, mais chegados à doutrina
liberal, não haviam delineado com perfeíto discernimento a distinção entre oquile$
conceitos (representação e democracia). Afigurava.se·lhes fora de tllda a dúvida que
num govêrno jiberal-democrótico e representativo governava-se com o povo ou em
nome do povo (1l2). E não, necessàriamente, consoante se pretendeu depois e em
verdade foi causa de todo o subseqüente desenvo~vimento do sistema representativo,
"pelo povo", como na democracia semídireta, debaixo de suas técnicas imediatas de
contrôle, fiscalização ou destituição de representantes.

Orgão da vontade nacional, o representante era o s{mbolo poderoso e augusto do
nação, tanto quanto o rei. Governantes e governados não se "identificavam" ainda,
pois a doutrina da identidade de vontades, entrando dialêticamente no prindpio demo
crático que o liberalismo acolhera por contradição, minaria depois as instituições
representativas, inspiradas por matriz distinta, ou seja, fundadas no princfpio cardial
do diferença entre governantes e governados, entre govêrno e povo.

a sistema representativo da concepção dualista exibe certidão de idade - o
século XVIII, e exclui o caráter representati'lo dns instituições medievais, bem como
os supostos rudimentos de instituições representativas que pesquisadores da antigui
dade clássico afanosamente buscam no organização política dos povos da Grécia e
Roma. Com afirmações enfáticas e não raro pretensiosas procuram êles, em vão,
naquelas antigas civilizações, O berço do sistema representativo.

A independência do representante é o conceito-chave dessa doutrina, 00 redor da
qual gravitam certas teses que o liberalismo 00 estabelecer-se, do século XVIII 00
século XIX, forcejou por tornar vólidas: a publicidade, o livre debate !lO plenário das
assembléias e o bem comum fortalecido pelas inspirações da razão, da verdade e da
justiça. Do ponto de vista das classes sociais, isse sistema representativo afina admí
ràvelmente com uma ordem polltica aristocrática, e o teor aristocrático da repre
sentação ressalta não apenas daquelas máximas de sabor platônico e socrático, que

(32) Kant, filósofo polft1co do liberalismo alemão, não trepidou em fazer a coDeZlo do
Il1stema representativo oom o povo. DisBe êle: "AlIe ws.hre Republik aber 1st und
kaDn nicbtB anderes sem a1s em repraeaentatlves sJStem des Volkflll, um Im Nameu
de8BelbeD (grtto nosso), durch alle Btaatsbuerger vereinigt, vermitte1st Jbrer Abge
ordneten (Deputierten) fure Rechte zu besorgen" ("RechtsJehre". I 52). Em ver
nAculo, Quer dizer: "TOda república verdadeil'a é, e outra coisa nio pode Bar senAo
um IilItema u-presentativo do pOVo, para em. Dome do povo (grifo nosSO) euid9.r de
seus direitos, através da união de todos os cldadãos, e por intermédio de seus
deputadoa."



ABRil A JUNHO - 1970 83

mondam entregar o govêrno aos mais capazes e dotados de mais luzes no discernir
o verdadeiro bem comum, senõo da firmeza e determinação com que os teoristas
dêsse sistema se empenham em arredar o povo do exercício imeefiafo do poder, me·
diante iustificações copiosas acêrca de sua incapacidade para fanto.

Quando se retira do poder local ou da circunscrição o vinculo da representaçõo
para colocá·lo no reino ou em a nação. em suma, para fazer o representante repre·
sentativo não de interêsses distritais ou particuloresf mas da coletividade e do bem
comum, dá-se importantíssimo senão decisivo posso no edificoçõo do sistema repre·
sentativo em tôda SUa indole aristocrática.

Assinara Fairlie que Algernon Sidney, em 1698. nos seus IIDiscourses on Gover·
nmenf", já sustentava a tese de que os membros do Parlamento não são delegados de
colégios eleitorais particulares (Kent, Sussex, lewes ou Maidstonet, mas representantes
investidos de pleno competência poro atuor em nome de todo o reino. Acrescento que
imbuídos dessas idéias, os "tories" assim procederam em 1701, 00 discutirem a "Ken
tischen Pefition" e da mesma maneira os "whigs" com respeito ao "Septennial Act",
de 1715, e à moção que o revogava em 173S. (aa)

Com o triunfo do princípio liberal na Revolução franceso, todo constitucionalismo
europeu subseqüente caiu debaixo da influência dos novos dogmas de orgonização do
poder político, elaborados em nome da unidade naciona! e da quebro de antigos
privilégios aristocróticos. O sistema representativo traduzia índole burguesa das
instituições nascentes. A institucionalj:zoção rápido do idéia representativa nos moldes
do doutrina da "duplicidade", que tão bem otendia e resguardava a autonomia do
representante, se propagou da Constituição francesa de 1791 a outros Constituições.
na França como nos demais Estados postos sob o influxo revolucionário.

Com efeito, o artigo 2.° daquela Constitlfição dispunha: /IA Constituiçõo francesa
é representativa e representantes são o corpo legislativo e orei". A seguir: "Os
representantes designados nos departamentos, não serão representantes de um de·
partamento particular, mas da nação inteira e nenhum mandato lhe poderá ser dado"
(Título /li, Capo I, Secção UI do art. 7.°), Os publicisfas têm chamado a atenção para
o modo como o legislador disse: os representantes designados nos departamentos e
não pelos departamentos, como se até mesmo nesse pormenor de redoção quisesse o
constituinte assinalar o laço que prende o representante à naçõo e não ao deparo
tomento.

A Constituição do Ano 111 (calendário da Revolução) se mantém rigorosamente fiel
àquêle principio: "Os membros da Assembléia nacional são representantes. nõa do
departamento que os escolhe, mos de tôdo a França" ("les membres de \'Assemblêe
nationale sont les représentants, non du département qui les nomme, mais de la
France entjere"),

A mesma distinção é explicitamente acolhida pela Constituição belga, artigo 32:
"Os membros das duas câmaras representam a nação e não unicamente a província
ou Cf subdivisão de provincia que os designou" e'Les membres des deux Chambres
représentent la naticn et non uniquement la proyjnce ou lo subdivision de province
qui les a nommés"}. Aqui há umo pequena variação, conforme se infere do texto:
(I representante nâo o é s6 da nação, como no entendimento da doutrina francesa,
mas também da regiáo que o escolheu.

(33) Veja-se no tocante P. A. Gibbons, "Ideas of Polltical Representation in ParUament,
1660/1832", 1914, ettado por Jobn A. Fairlle.
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De idêntico teor, o Estatuto Fundamental Italiano. de 1848, no artigo 41: I/Os
Deputados representam o noção em geral e não apenas as províncias pelas quais
foram eleitos" e, ainda êste sétulo, o (<Instituição de Weimar, de 1919, artigo 21,
quando afirmava que "os Deputados são 00 representantes de todo o povo".

Essa autonomia do representante se completava do ponto de vista jurídico com
as provisões constitucionais contrárias <.\0 mandato imperativo, havendo como houve
Constituições que, taxativamente, vedaram essa forma de mandato, no que andaram
aliás em louvável harmonia com os princípjo~ liberais, inspiradores do nova organi
zação política da sociedade.

Já nõo era a doutrina unicamente que se volvia contra o mandato imperativo,
solapador da autonomia do representante, mas os textos ;urldicos produzidos debaixo
da inspiração revolucionária. No regu\amen1o de convocaçõo dos Estados Gerais, em
França, o rei, cedendo talvez aos reclamos do terceiro estado, declarava que os
Deputados cuja eleição se pretendia não poderiam receber nennum mandato ou ins
trução.

Em refôrço dessas disposições regulamentares, emitiu-se a declaração do trono, de
23 de junho de 1789, que tinha por "inconstitucionais" 05 cláusulas imperativas dos
"cohierslJ

, "simples instruções cometidos oconsciência e à livre opinião dos Deputados".
Não tardou pois que a própria Assembléia dedarO$sse nu\os todos os mandatos, o que
fêz a 8 de julho do mesmo ano.

Enumeram ainda vários historiadores pGliti<:.os daquele país outros atos, mediante
os quais a Assembléia constituinte da Revolução patenteou suo aversão ao mandato
imperativo, consociodo na memória dos representantes ôs mais atrozes recordações
do período absolutista. Assim, por exemplo, a 8 de janeiro de 1790, na instrução
ocêrco do formaçõo dos assemMéias \egishrtivos e o 13 de ;unho de 1791, na lei de
organização do poder legislativo.

Conforme vimos. o artigo 7.0 do títuto terceiro, capítulo I e seção 3.Q do Cons·
tituição de 1791 ínterditava o mandato imperativo, o mesmo ocorrendo tocante à
Constituição do Ano 1/1, no seu artigo 52 ("Les membres du eorps législatif ne soot
pas représentants du déportement qui les a nommés, mais de la nation entiêre, et
iI ne peut leur être donné aucun mondat"). '9uo' proibição se repete com o artigo 35
da Constituição de 1848, que diz que os rellrtsenfantes da Assembléia nacional não
podem receber mandato imperativo ("1/5 ne peuvent recevoir de mondat impérat;f").

Sem embargo do silêncio guardada pela Constituição de 1875, tivemos no século
passado, em concordância com a tradição política da França. a lei orgânica de 20
de novembro de 1875, cujo artigo 13 declarava: J/rado mondato imperativo é nulo e
de nenhum efeito" ("Tout mandat impératif est nul e de nul effet"). Anota Laferriere
que esso lei recebeu 582 votos contra 4\, tendt> Noguet significativamente declarado.
na sessão de 30 de novembro. que o artigo 13 se lhe afigurava a negação lu....
mental da democracia.

No direito constitucional europeu, influenciado ainda pelo doutrino francesa do
sistema representativo, a regra dominante é a interdição 00 mandato imperativo.
Assim, a Constituição Federal da Sulça, de 1874: "Os membros dos dois conselhos
votam sem instruções" (art. 91). Oe modo mais categórico, a Constituição alemã de
1919: "Os Deputados sôo os representantes de todo o povo. não obedecem senão a
sua consciência e nõo se acham presos a nenhum mandato" (art. 21). A mesma ênfase
!famas deparar na Constituição portuguesa de 19J1, cujo artigo 15 asseverava que o
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voto dos Deputados é livre e independente de tôda instruçõo ou injunção, não importa
qual seia.

Observo-se ademais que até no século XX, várias Constituições ainda professavam
manifesta adesão à doutrina da "duplicídade", através de adesão formal à autonomia
plena do represenfante cu mediante vedação constitucional do mandato imperativo.

~ de ressaltar contudo que desde (J Constituição de Weimor já disposições con·
traditórias e conflitantes começam a abalar e debilitar aquela doutrino. As Cons
tituíções se mostram cada vez mois relutantes e híbridas, acolhendo princípios que
oferecem claros indícios da mudança prccessada no âmago da representação.

A Constituiçõo alemã de 1919, qve proibira o mandato imperativo, era a mesma
que trazia o sensível novidade dos instrumentos da democracia semidireta, e sabe-se
quão alto é a dose de imperatividade inerente a essa forma de organização do poder
democrótico, e como ela se aparta de um sistema de govêrno autênticamente repre
sentativo, pelo menos segundo os moldes habituais do liberalismo, semente doutrinória
dos modernas instituições representativas.

Não vamos longe. Vejamos o exemplo de coso, com a Constituição brasileira de
1967 e sua emenda constituci-ona/ de 1969, que golpearam fundo a tradiçõo repre·
sentativa das Constituições antecedentes.

Com efeito, abriu-se ali largo espaço o adoção eventual do Estado partidório e
seus anexos plebiscitórios. Haja vista, de uma parte. a introdução do principio do
disciplina partidória, munido da sanção de perda de mandato do representante trâns
fuga, e doutra, o estreitamento das imunidades parlamentares. que retirou ao repre
sentante aquela tradicional esfera de autonomia de palavra e expressão no uso dos
prerrogativas de seu mandato, deilCnndo-o daqui avante à mercê de uma imperati·
vidode, menos dos eleitores talvez do que dos organizações partidárias e dos podêres
oficiois (o Estado); êstes últimos, sim, efetivamente dotados de meios constitucionois
com que moldar ou enfreor, segundo seus interêsses, O comportamento do repre
sentante.

A seguir, examinaremos fi doutrino do "identidade", ensejo em que doremos con
tínuídade a essa ordem de reflexões acêrca do declínio do representação, concebido
em têrmos de "duplicidade". Fora farar a verdade o doutrino do plena autonomia
representativa parece haver entrado já no cemitério dos noções constitucionais de
direito positivo.

4. A DOUTRINA DA "JDENTIDADE" E SUAS ORIGENS
ANTIREPRESENTATIVAS

Não é possível compreender a doutrina da "identidade", que tão profundas alte·
rações imprimiu ao sistema representativo na idade c<lntemporânea, se nôo fizermos
mençõo pormenorizada das idéias políticas expostas por Rousseau, tocantes à demo
cracia e à representaçõo.

Oêsse famoso filósofo político derivo talvez a justificação ou, pelo menos, a
inspiração mais coerente para os princípios que de último se impuseram, e, conforme
iá dissemos, resultaram em alteração substancial da ordem representativa qual se
gerou no seio de demo-liberalismo.

Quanto à democracia, Rousseau parte do ceticismo, numa daquelas reflexões
paradoxais, que deixam o leitor do "Contrato Social" de todo atônito. Com efeito,
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diz Ale: "A tomar Q tArmo em sua acepção rigorosa, jamais houve e jamais haveró
verdadeira democracia". Essa passagem se completa nesse fAcho de extremo pes
simismo: "Se houvesse um povo de deuses, Asse povo se governaria democràticamente.
Um govêrno tão perfeito não con\lém a seres humanos". (34)

Se a democracia lhe parece tão remota, muito mais longe se lhe afigura a forma
representativa de govAmo. Com ambos, porém, Rousseau transigirá, quando, de um
ponto de vista utilitário, busca fazer aplicação dêsses princípios, em ordem a alcan
çar-se no sociedade politica o menor teor possível de imperfeições, como govêrno
mais convizinho da obsenlôntio do "vontade geral",

A solução democrática, no limite do possível, é a fórmula cujo segrêdo Rousseau
intentará desvelar no "Con1n~lo Sodal", sem embargo daquela proposição liío ornar·
gamente contraditória, da democracia, governo de deuses. Escreve o filósofo: "Achar
uma forma de associação que defenda e proteia com tõda a fôrça coletiva a pessoa
e os bens de coda membro, e pela qual cada um, unindo-se a todos, todavia não
obedeça senõo a si mesmo & permoneço ademais tôo livre quanto antes - , o proble
ma fundamental a que o Contrato Social traI solução". (ali)

Essa forma de associação resultará num corpo moral e coletivo, numa pessoa
pública, numa cidade, segundo a linguagem dos antigos, numa República ou Estado,
ou corpo político, ou soberania, no dizer dos modernos, com os seus membros formando
coletivamente o povo, &, portituloTmente, no medido em que participam da autoridade
soberana, os cidadãos, e à medida em que se sujeitam às leis do Estado, os súditos. (86)

A seguir, Rousseau se reporta ti uma vontade geral, único capaz de fazer com
que o Estado atenda ao fim paro o qual foi institufdo, a saber, o bem comum. Dando
iá os troços essenciais de uma soberania que êle reputa inalienável e indivisfvel,
Rousseau faz no "Contrato Socia'" sua primeira acometida contra o sistema repre·
sentativo:

"0 soberano pode com efeito dl'ter~ "Quero 00 presente o que aquêle homem quer,
ou pelo menos o que êle diz que quer", mas não pode dizer; "O que aquêle homem
quiser amonhã, eu também hei de querer", porquanto é absurdo que a vontade se

(34) "A prendre le terme dana la rigueur de l'acceptiOl1, 11 n'a jamais ex1sté de vérltab1e
démocratte, et U D'en existe!:&. !amal.~' ... 8'11 avolt un peuple de d1eux, fi se gouver
nerait démocratiquemant. Un gouvernemant si parfait ne convient pas à des
hommes" (J. J. Rousseau, ''Du, Contrat Social", Classiques Garn1er. Paria 8/d,
págs 280 e 281),

(55) "TrouVer une forme d'assocfBtlon qui détende et protêge de toute la force oommuno
la personne et les hiena de chaque associé, et par laQ.ue11e chacun, s'unlsBant t.
tous, n'obé1sse pourtant qu'à lui-même. et reste aUSS1 libre qu'auparavant". Te!
est te probleme fondamental dont le CODtrat socIal donne la solution" <Rousseau.
ob. clt., pAgo 243),

(36) "A l'instant, au lleu de Ia personne partlcuUêre de ehaque contractant, cet aote
d'association prodult un carps moral et collectl1, composé d'autant de membrea
que l'assemblée a de volX. leque! reçoit de ce même acte son unJté. son moi oommun,
sa Vie et sa volonté. cette personne publique, qUi se forme atns1 par l'lUúon de
toutes les autres. prenoit au~fo1s le nom de elté, et prend ma1ntenant ceIui
de répabUqae ou de COl'pS poUtIque, lequeJ est appelé par ses membres tiat quand
II est passlf, souverain Quand fi est act!t, puissance en le comparant à ses sembla
bIea. A I'égard des assoc1ées. JIs prenneut c.ol1e1:t1vement le nom de peqple, et
5'appellent en parUcuI1er e.toyens, comma parUcfpant à I'autorité souveraine,
et sajets, comme &Oun118 aux loil; de l'-a:te.t" (Row;seau, 00. cit., págs. 244/5).
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encorcere a si mesmo tocante 00 futuro e uma vez que nõo depende de nenhuma
outra vontade consentir em algo contrário ao bem da pessoa que quer. Se o povo
pois (1ramete simplesmente obedecer, êle se dissolve mediante êsse ato, perdendo
suo qualidade de povo; no instante mesmo em que toma um senhor, deixo de ser
soberano, e desde então o corpo político se destrói". (37)

Ma!i a veemência com que Rousseau fulmino os Deputados ou representantes e,
em conseqüência, todo o sistema representativo em seus fundamentos, aparece noutro
lugar, num capítulo completo daquela obro, onde se lêem excertos como êste: "Tanto
que os serviços públicos deixam de ser o principal negócio dos cidadãos e entram
êstes a prezar mais a bôlsa que a si mesmos, iá o Estado se acho à beira da ruína.
Faz-se mister combater? Ei·los que pagam trapos e ficam em casa; urge deliberar?
Eí-los que escolhem Deputados e permanecem em casa. À poder de preguiça e dinheiro,
têm enfim sofdados para escravízar o pátria e representantes poro vendê-to", (38)

Do mesmo pensador:

liA soberanía não pode ser representada pelo mesma razão que não pode ser
alienada; consíste ela essencialmente no vontade geral e a vontdde não se represento:
ou é era mesma ou algo diferente; não há meio têrmo, Os Deputados do povo nõo são
nem podem ser seus representontes, êles nõo sõo senõo comissários; nado podem
concluir em definitivo. Tôda lei que o povo nõo haja pessoalmente ratificado, é nulo;
não é lei. O povo inglês cuida que é livre, mos se engona bastante, pois unicamente
o é quando elege os membros do parlamento: tanto que os elege, é escravo, não é
nada, Nas breves momentos de liberdade, o emprêgo que dela fêz bem merece que
a perco:' (39)

Prosseguindo, assinala Rousseau o caróter de novidade que o moderno sistema
rertresentativo significa. liA idéia de representantes, afirma éle, é moderna: deriva
do govêrno feudal, dêsse iníquo e absurdo govêrno no qual a espécie humana foi
degradado e que tanto fêz cair em desonra o nome do ser humano. Nos antigas

(37) "Le souveram peut bien dire: "Je veux actuellement ce que veut un teI homme.
ou du moins ce qu'il dit voulo1r"; mais il ne peut pas dire: "Ce que cet homme
voudra demain, ie le voudral encore", puisqu'il est absurde que la. volanté se
donne des chaines pour l'avenir, et pUísqu'U ne dépend d'aucune volonté de con
sentir à. rien de contraíre au bien de l'être qui veut. Si dane le peuple promet
simplement d'obéir, il se (W;sout par cet acte, li perd sa qualité de peuple; à
l'instant qU'U y a uu maitre, il n'y e. plus de souveraln, et des 10rs le corps politique
est détrUit" (Rousseau, ob. cit., pág. 250),

(38) "Sitôt que le service DubUc cesse d'être le principal affaire des citoyens, et qu'ils
aiment mieux servil' de leur bourse que de leur personne, l'l!:tat est déjà pres de se.
rutne. Faut-U marcher au combat? ils payent des troupes et restent chez eux. A
torce de paresse et d'argent, ils ont enfin des soldats paur asservír la. patrie, et des
représentants pour la vendre" (Rousseau, Capo XV, Livro II!, ob. cit., pág. 301>,

(39) "La oouveralneté ne peut étre représentée, par la. même raiscn qu'elle ne peut
être allénée; elie consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté
ne se représente point: elle est la même, ou elle est autre; 11 n'y a. point de milíeu.
Les députés du peuple ne sont dane ni ne peuvent être ses représentants, ils ne
sant que ses commissaires; ils ne peuvent rien condure définitlvement. Toute 101 que
le peuple eo persoone o'a pas ratifiée est nulle; ce o'est point une 10i. Le peuple
anglois pense être libre, 11 se trompe fort; i1 ne l'est que durant l'élection des
membres du parlement: B1tõt qu'ils sont élus, 11 est ~cla.ve, n n'est rien. Dans les
courts moments de sa l1berté, l'usage qu'il en falt mérlte bien qu'il la perde"
(Rouseau, Capo XV, Livro lII, ob. cit., pág. 302).
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r~~úQlk(l,S, e até nas monarquias, jamais teve o povo representantes; ignorava-se tal
palavra". (40)

Com igual ênfase: "Limito-me apenas· (l dizer os razões por que os povos modero
nos, que se crêem livres têm representantes e porque os povos antigos não os tinham.
Seio como f6r. na ocasião em que um povo institui representantes êle jó não é livrei
deixa· de existir", (41)

Se no região da doutrina Rousseau é tão severo, veremos no entanto que o seu
pensamento antirepresentativo se abranda em presença da necessidade de auto-orga·
nização que o Estado moderno trouxe, daqui nascendo transigências que doutra forma
não se explicariam.

Em pr\meiro lugar, estabelece êle uma distinção entre o poder legislotivo e o
poder executivo, tocante à representação. 0\1 que no primeiro, relativo à lei, e à decla·
ração da vontade geral, o povo não pode ser representado. ao passo que no segundo.
que outra coiw nóo é senão a fôrça aplicada à lei, o povo não sOmente pode como
deve ser representado. (42)

Mas foi nas "Considerações sabre o Govêrno da Polônia" ("Considérations sur le
Go\,)vernement de Pologne") que Rousseau, em face de !!ma forma positiva de orga
nização constitucional, exarou parecer, com os remédios concretos apontados à solu
ção ou atenuação dos inconvenientes que as instituições representati'Vos acarretam à
p\enit\,)~ de um poder soberano, estendo no princípio daquela "volont6 générale",
indivisível e inalienável,

Querendo, como sempre, guardar coerêncio com suas teses, não obstante o
enorme teor de contradições em que se enredam, Rousseau lastima que nos grandes
Estados. um de seus piores inconvenientes seja o poder legislativo não manifestar-se
por si mesmo, daí resultando a corrupção. presente oos corpos representativos.

Contra "êsse mal terrível da corrupção", que faz do órgão da liberdade um
"i"stru~l\t() de servidão", indica Rousseau dois meios eficazes de atalhá·lo: o reno
vação freqüente das assembléias, encurtando-se o mandato dos representantes e a
submissão dos representantes às instruções de seus constituintes, a quem devem
prestar estreitas contas de seu procedimento nas assembléias (mandato imperativo).

Senão veiamos tOda essa progressão do pensamento rousseauniano, em que as
teses expostas no "Contrato Social" acêrca do sistema representativo se apresentam
Clgora meis tl1enuodas ou menos rígidos:

"Um dos maiores inconvenientes dos grandes Estados, de todos aquêles que
fazem mais difícil conservar a liberdade, é que o poder legislativo não pode mani·

(40) "L'ldée des représentants est moderne: elie nous vient du gonveruement féodal,
de cet unique et absurde gouvernement dana lequel l'espêce humaine est dégradée.
et ou le nom d'homme est en déshonneur. Dans les andennes répub11quea, et
même danB les monarch1es, jamais le peuple n'eut das représent&nts: ou De
cona1sso1t pas ce mot-lã" <Rousseau. Capo XV, Livro m, ob. dt., pág, 302).

(41) "je dis seuJement les raisODS pOurquol les peuples modernes qui lIe crolent llbres
ont des représentants, et pourquoi les peuples anelem o'en avo1ent pas. Quol qu'1l
en solto à l'lnstant qu'un peuple se donne des représentants, U u'est plua 11bre; 11
o'est plus" (Rousseau, Capo XV, Livro m. ob. cU., pág. 303),

(42) "La 101 n'étant Que la décIaration de la volonté générale, n est clalr que, dana
1& P\\iSSa.nce législatlve, le peuple ne peut étre représenté; mais fi peut et dolt
l'être dana la pU1SSance exécutlve, qui n'est que la. fott.e ap~quêe 11; 1& 101" <Rol1&
sea.u, capo XV. Livro m, Ob. clt., pág. 3(2),
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festar-se por si mesmo e somente pode atuar mediante deputação. Isso encerro
vantagens e defeitos, mais defeitos do que vantagens, Uma ossembléio tôda é impos
sível de corromper-se, porém fácil de enganar-se. Seus representantes dificilmente se
enganam, mas se corrompem fãcilmente e é raro que se não corrompam, Tendes
debaixo de vossas vistos o exemplo do parlamento da Inglaterra e pelo liberum veto
o de vossa noção mesma". (43) Em seguida:

"Vejo dois meios de coniurar êsse terrível moI da corrupção, que faz do órgáo
da liberdade o instrumento da servidão,

Consiste o primeiro, como iá disse, na freqüência de dietas, que amiúde varíem
de representantes, fazendo mais djfjcjJ e custoso suo sedução. Nesse ponto, vosso
constituição vale mais que o da Grã-Bretanha; e quando se houver abolido ou modi·
ficado o liberullt velo, não vejo nenhuma mudança mais, solvo acrescentar algumas
dificuldades ao envio dos mesmos núncios a duas dietas consecutivos e impedir que
êles seiom eleitos um grande número de vêzes. Tornarei logo mais a êsse artigo.

O segundo meio é o de sujeitar os representantes a seguirem exatamente suos
instruções e a prestar contas severas o seus constituintes do procedimento que tive·
ram no dieta. Nõo posso aqui deixar de manifestar meu espanto ante a negligência,
a incúria e. ousa dizer, a estupidez da noção inglêsa que, após haver armado seus
Deputados com o supremo poder, não lhes acresceu nenhum freio com que regular
o uso que dê/e poderão fazer nos sete anos totais de duração de sua comissão". (44)

Com o declínio da doutrina da soberania nacional, o amolecimento do poder
político da burguesia, o queda de prestígio das instituições parlamentares organi
zados em moldes aristocróticos, a ascensão política e social da classe obreiro, (] crise
cada vez mais intensa deflagrado nas relações entre o capital e o trabalho, a pro
pagação paralela e nôo menos influente dos teses do igualitarismo democrático da
Revulução Francesa, o ideário nôvo do participação aberto de todos - fora de quais-

(43) "Uu des plus grands inconvenients des grands :ttats, celui de tous qui y rend la.
llberté le plus difflcile à conserver, est que la puissanca législative ne peut s'y
montrer ene~même, et ne peut agir que par députation. Cela a son mal et son
b1en, mais le mal l'empDl'te. Le legislateul' eu corps est impo.ssible à. corrompre,
mais facHe à tromper. Ses représentants sont difficUement trompés, mais aisément
corrompus, et 11 arrive ral'ement qu'ils ne le soíent paS. Vous avez sous les yeux
l'exemple du parlement d'Angleterre, et par le Ubel"lun veto ceIU! de votre propre
nation" (Rousseau, Capo VII de "Considérations SUl' le Gouvernement de Pologne").

(44) "Je vois deux moyens de prévenir ce mal terrible de la corruption qui, de l'organe
de la. liberté, fait l'instrument de la servitude.

Le premier est, comme je I'aí dit, la fréquence des dietes qui, changeant souvent
les représentants, rend leur séduction plus coúteuse et plus difficile. Sur ce point,
votre constitution vaut mieux que celle de la Grande~Bretagne; et quand on aura.
õté ou modifié le libel'Um veto. je n'y vOis aucun autre changement à faire, si ce
n'ast d'ajouter quelques difUcUltés à l'envoí des mêmes nonces à deux diétes
consécutives, et d'empêcher qu'ils ne soient élus un grand nombre de fois. Je re~

viendrai cl-aprê:s :sur cet artiele.
Le second moyen est d'assu.íettÚ' les représentants à suivre exactement leurs

instructions, et fi, rendre un compte sêvere à. leurs constituants de leur conduite
fi, la diête. Là-dessus je ne puis qu'admirer 18, négligence, l'incurie, et j'ose dire la
stupidité de la nation angloise qui, aprês a.voir armé ses députés de la suprême
pui5sance, n'y ajoute aucun freiU pour régler l'usage qu'ils en pourront faire pendant
~ept ans entlers que dure leur commission" (Rousseau, "Considératíons sur le
Gouvernement de Pologne", Cap, VII, oh. ciO.



90 llEVIST~ DE iNFORMAÇÃO LEGISLATIVA

quer requisitos de berço, fazenda. capacidade e sexo - a pressão reivindicante das
massas operárias, e a expansiva catequese dos ideólogos socialistas, minou-se, lenta e
irremedicl'~e1mente, o sistema representativo de feição Iibera/.

Arrancado de um imobilismo crônico, onde intentou resistir às transformações
impostos, veio êle todavia a perecer. Mas onde acolheu as mudanças ditadas pela
necessidade, sobreviveu debaixo de nôvo semblante politico.

Tôdes os variações que se prendem ao sistema representativo e aos novos moldes
que êle ostenta 00 presen1e porlem, sem grave fratura de unidade e congruência.
resumir-se num feixe de doutrinas. cuja aspiração básica consiste essencialmente em
estabelecer a identidade e suprema harmonia' da vontade dos governantes com a
vontade dos governados, em fazer, com máximo acatamento dos princípios demo
cráticos, que aquelas vontades coincidentes venham, a rigor, apagar traços distintivos
entre o sujeito e o objeto do poder polftico, entre povo e govêrno. De modo que
o soberania popular, tanto na titularidade como no exercido, seja peça única e
monolítica, sem a contradição e contraste dos que na sociedade mandam e dos que ,
nessa mesmo sociedade são monOOdos.

O número de esforços tendentes a acomodar o sistema representativo ao Estado
social na idade das massas se foI. mais fãci\ de conhecer e explicar mediante o
doutrina da "identidadell

, têrmo de uma aspiração e um procedimento democrático
completos.

A nidentidade" não se concilia por exemplo com o doutrino francesa da sobe
rania nacional (doutrina dos constituintes de 1791). Chega o ser incompath,el até
com seus corolários, um dos pr'mc',pais, com respeito à representação, fôra o de
proclamar a essencial independência do representante.·

Mos se harmoniza admirõ'Ielmente com a doutrina rousseauniana da soberania
popular, Quando Rousseau afirmou que a soberania está para o cidadão assim como
dez mil para um e que admitida essa proporção cada membr~ do Estado náo possui,
por sua parte, senão a décima milésima parte da autoridade soberana, sua doutrino
da soberania popular abrira lõgictJlmin'e Q porta ao advento de um sufrágio universal,
que o liberalismo, com não menos ·congruência, iria tenazmente opugnar.

Sufrágio universal e mandato imperat\'4o, sementes colhidas no "Contrato Social"
e nas "Considerações sôbre o Govêrno da Polônia", e plantados nas charnecas do
liberalismo, iriam dor árvores de frutos amargos poro a velha doutrina do sis'ema
represen'ativo,

A adoção constitucional dêsses institutos cêdo desmascarou uma das escamo
teações teóricas do liberalismo~ 43 seu cons6rcio com o democracia, a Iiberal-dema.
cracia, como verdade única de um govêrno constitucional e democrático. A crítica
de juristas e soci61ogos políticos mostrou com clareza que longe de idêntico ou pelo
menos análogo. o liberalismo e a democracia na essência eram distintos, senão opostos.
oposição mais sentida e identificada na medida em que os principias liberais buscavam
por objeto supremo atender à sustentação de privilégios de dasse, numa sociedade
classista, onde o burguesia empalmara o poder político desde a Revolução franceso.

O nôvo sistema representativo, qual o vemos na sua fisionomia contemport'mea,
só se faz inteligível, por conseguinte, se conservarmos as vistas voltadas para a crise
que determinou a passagem de Um<! concepção aristocratica, vigente, no século XIX
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e tocante às instituições representativos, para uma concepção democrática. Ali se
punha tôda o ênfase no bem comum com sacrifício freqüente - e até algumas vêzes
professado - do ideal de fazer coincidir sempre a vontade e interêsse dos repre
sentantes com a vontade e interêsse de seus eleitores.

A vontade popular, o par de tôdas suas conseqüências, começou de ser valo
rada em têrmos absolutos. Mas o curioso e irônico é que essa vontade não se impôs
à representoçõo como um todo, quol seria de desejar, e como ocorreria com a vontade
da naçâo, pefo seu órgão - (1 representante, nos melhores tempos do liberalismo. A
imperatividade do mandato entrou nos seus efeitos em paradoxal contradição com
o sufrágio universal. A vontade una e soberana do povo, que deveria resultar de
um sistema representativo de índole e inspiração tot(llmente popular, se decompôs
em nossos dias na vontade antagônico e concorrente de partidos e grupos de pressão.
Na socíedade de massas abolo-se de maneiro violento a acomodação dos interêsses
econômicos políticos e sociais, cada vez mais antagônicos e cu[o equilíbrio ainda
precário, jornais poderá ser adequadamente atendido pelas velhos estruturas do sistema
representotivo.

Até mesmo o cidadão que Rousseau fizera rei na ordem político, como sujeito
da titularidade de um poder soberano e inalienável, acabou se alienando no partido
ou no grupo, a que vinculou seus interêsses.

Dessa abdico~ão de vontade, imposta pelas condições diferentes da sociedade
industrial de nosso século. resultou um enorme predomínio das categorias interme·
diárias, aquelas precisamente que Rousseou talvez com genial intuição precursora se
aporfiara, obstinado por eliminar de tôda interferência na organização de um poder
democrático. Vendo nelas a "volonté de tous", o genebrês percebia COOI acuidade a
contradição básica em que se achava com a "volonté générale". Mos, com tôda a
ironia presente a essa transformação, aflige-nos ver de uma porte como o sistema
representativo se socorre da inspiração democrótica e eleva a democracia ao primeiro
de seu valõres, buscando, do ponto de vista teórico e também das técnicas que
institui, fazer eficaz ao móximo a vontade popular, e como, doutra parte, essa
vontade todavia se false;o, conforme é possível averiguar quando se presta atento
exame à ação usurpatória dos grupos de pressão.

fm alguns sistemas sóo êsses grupos mais importantes que os partidos políticos
e se fazem portadores verdadeiros e inevitáveis daquela vontade, convertida, através
de atos legislativos, em suposta expressão do "bem comum" da "vontade popular",
do "inte rêsse ge ra I".

Busca-se portanto o "identidade", proclama-se suo importância para atestar o
legítimo caráter democrático das instituições representativas, mas quando se põe
em movimento a operação política que há de captá-lo, o que se colhe é frustrotivo
dêsse empenho. Não falo o vontade popular. não falam os cidadãos soberanos de
Rt:Wsseau, fala, sim, a vontade dos grupos, falam seus interêsses e suas reivindi·
cações.

Com a presença inarredável dos grupos, o antigo sistema representativo padeceu
severo e profundo golpe. Os grupos não pertencem a uma só classe. Exprimem, se a
sociedade é democratica. um pluralismo de classes. Em conseqüência, acarretam
também um pluralismo de interêsses, perturbador do caráter representativo das ins
tituições herdadas à nosso sociedade pelo liberalismo e seus instrumentos de repre
sentação, que serviram preponderantemente o uma s6 classe. O que resto da "iden-
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tidade", concebida em têrmos metafísicos e contemplada do mesmo passo como
expressõo de unidade da vontade popular, é unicamente o contínua esfôrço que se
vem fazendo para fazer a vontade dos "representantes" no sistema representativo
contemporâneo de equivalência fiel à vontade dos grupos, de que êsses representantes
são meros agentes.

Em sumo, o princípio da "identidade", tão caro à doutrino democrática, foi
"instrumentalizado" - aqui com surpreendente eficácia - para colher sem deforma·
ções os interêsses prevalentes dos grupos que estão governando a chamada sociedade
de massas e lhe desmentem a vocoçáo democrática. O têrmo representação paSsOu
pois PQr aquela "depravação ideológica" a que se refere Hans J. Wolff (411) e o sistema
representativo culmina numa depreciação progressiva da independência do represen·
toMe, cada vez mais "comissário", cada vez menos "representante".

No campo da doutrina os publicistas dêste século quando examinam os limites
da autonomia do representante, refletem o reconhecimento da mudança que se tem
operado no sistema representativo. Haja visto lord Bryce, 00 analisar distintas posi
ções acêrca da natureza e dos deveres do representante. Um dêsses deveres seria
o de constituir-se num porta-voz do partido, 00 redor do qual se formou u'a maioria
eleitoral. O mesmo autor, conforme observa Fairlie, já se mostrava sensível e atento às
tendências observadas na Inglaterra, mais que em França, no sentido de fazer dos
membros do Parlamento menos um representante do que um simples delegado. (46)

Autor igualmente moderno e dos mais abalizados na ciência política inglêsa,
por nome R. M. Me/ver, após escrever no seu "The Modem State" que a delegação
implica no escolho de pessoas, e a representaçõo, nóo s6 na de pessoas como
também de medidas. afirma sintomàticamente que "o representante é eleito com
base numa político gerol a que êle empresta seu apoio". O eleitor, por sua vez, voto
numa política e J)õo em medidas individuais, e o representante se acho obrigado a
uma causo, um movimento, um partido, e não a "uma série de projetos individuais",
podendo exercer livre julgamento, na medida em que fôr fiel à causa. (41)

Nota-se que os pontos de vista dos autores políticos começam a arredar·se da
tradição ortodoxa do liberalismo do século XIX, quando entram no tema da repre
sentação em face da realidade dos partidos. Farcejam entôo por conciliar a Quton~

mia do representante com a obediência às causos partidárias, à política das agre
miações que aspiram ao poder ou nêle procuram conservar-se. Fazer (I vinculação
do representante ao seu partido é sem dúvida o primeiro passo que se dá pora
assentor a imperatividade do mandato.

Tôda uma questõo fundamental se reabre desde êsse ponto: a quem deve o
representante fidelidade? Ao povo, à nação, 00 partido, à circunscrição eleitoral?

(45) Hans J. Wolff. "Die Repraesentation" in "Zur Theorie und Gesch1chte der R&o
praesentat10n und Repl'aeaentativverfassung", ob. cit., pág. 123.

(46) Lord B1'yce, Capitulo V de "Modem Democracies", 1921.

(~'1) "Delegat!on involves the choice of men, but representation involve5 also the cboice
of measures..... "The representative Is elected on the ground of a general pol1cy
wh1ch he supports. The elector expresses bis attitude toward tha.t lI011<:.y, not
toward individual measures. Apart from such particular pledges as he may give,
the representativa 15 bound to a cause, a rnovement, a party, not to a wholll serias oi
indiVidual projets. So ]ong as he ls faithfuI to the cause, he mUllt exerclse h1s
own jUdgment" (R. M. Mclver, "The Modem state", 1926, Capitulo 6).
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Até onde deve ir sua independência e conseqüente copacidade de divergir de seus
eleitores e de sua agremiação partidário? (48)

Aqui desponta no horizonte político o fórmula da democracia semidireta, um
nôvo grau no evolução dos instituições democráticas e representativas. ~ com essa
modalidade nova nas técnicos de organização do poder político pelo consentimento
que se intenta coteiar o antigo sistema representativo e assinalar-lhe as profundas
transformações experimentados êste século. -

A dialética democracia-representação entra agora no fose histórica mais agudo,
em que os componentes plebiscitários se introduzem no organismo das instituições
representativas e alteram o equi[ibrío e o quadro das relações de poder entre o
eleito e o eleitor (êste entendido menos como O eleitor individual que coletivo, o
saber, partido ou o grupo de pressõo funcionando como máquina eleitoral). Daqui
resultam tôdas as variações observadas no mandato, quando de representativo passa
a imperativo e de restrito se universaliza, irreprimlvelmente.

Hoje, uma análise do sistema representativo que descure os aspectos históricos
e sociof6gicos que acompanham a mudança das instituições e o comportamento dos
representantes nos parlamentos, em seus laços com os colégios eleitorais, nunca chega
ria a um satisfatório reconhecimento da natureza da formo de govêrno. A representa
çôo e os 90vernos são apenes a superfície que oculta as fôrças vivos e condicionantes
do processo governativo, fôrças que jazem quase sempre invisíveis 00 observador desa
tento. Tâda razão tem Charles E. GHbert, quando sustenta que de último os mais
importantes problemas da representaçõo provàvelmente se acham no interior dos gru
pos e não dos governos, com sede nos cnamados "grupos de pressão". (49)

A doutrina constitucional é a que menos progresso tem feito relativamente 00

reconhecimento consumado da "sociedade de grupos", que é politicamente o forma
imposta pelas necessidades e problemas oriundos do sociedade tecnológica, onde ela
já se implantou ou pelejo por implantar-se.

~sse manifesto atraso com os fotos ocasiona o pouco coso que os juristas têm
feito dessa explosão nos fundamentos do sistema representativo, onde continuam êles
a valer-se de categorias tradicionais e obsoletas de raciocínio, sem nenhuma diligência
apreciável em prol da criatividade, em ordem a formar nova linguagem para melhor
compreensõo do processo de mudança em curso.

Como reflexo talvez da lentidão dos juristas, verifica-se igual atraso tocante à
institvcionalização da realidade representativa nos têrmos do pluralismo de grupos,
dentro do quadro coostitucional. Quando os partídos começam nas cartas políticas o
receber certidão de maíoridade e a ter sua participação iuridicomente explicitada, iá

(48) se se admite porém que o representante é livre no exercício do mandato eletivo,
o problema de saber quem êle re]Jresenta se simplüica. Representa a nação ou a
coletividade e é quanto basta. O problema se cOID]Jlica com a imperatividade, sendo
licita então a indagação: representa o eleitor, o Estado ou o partido? Tanto mais
lícita quanto na moderna sociedade de massas, tão característica do nosso século,
o pluralismo Ilolítico ocidental desintegrou por inteiro a vontade popular soberana,
mito ou ilusão já desfeita, desde que a sociologia. com brutal rigor cientifico,
apontou para o caráter classista de tôda. a organização sodal, cuja estrutura e
dinâmica, se pretel"idas, tornariam de todo ininteligivel o fenômeno do poder.

(49) Veja-se concernente a êsse ponto o estuda de Charles E. Gilbert, intitulado "Opera
tive Doctrines of Representation", que apareceu primeiro no "The American Poli
tical Science Review", Vol. LVII, 1963, pâg. 604/618 e foi depois reproduzido numa
tradução alemã de Tony Westermayr pelo organizador da coletânea "Zur Theorie
und Oeschichte der Repraesentativverfassung", ob. cito
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êJes mesmos se acham em parte obsoletos, em virtude do avanço que fazem os grupos
de interêsses, êstes naturalmente ainda mais distantes de alcançarem o reconheci·
me()to formol do legislador.

A represento~ão só é concebível e explicavel contemporôneamente, se a vincular
mos com a dinâmica daqueles grupos, com os interêsses políticos, econômicos e sociais
que ê\es agitam tenazmente, buscando-lhe a prevalência, via de regra, em nome de
posições ideológicas, cuia profunda análise o constitucionalista jamais poderá eximir.
se de levar a cabo.

Tendo passado ió a época de indiferença constitucional aos partidos, é de
esperar que no futuro fõda reforma da constituição volva também suas vistas para
a disciplina dos grupos de interêsses, cuja ação política incide de modo decisivo na
feição dos governos e no comportamento dos governantes, sendo êles, sob o aspecto
da importância de último granjeado, um dado sem dúvida fundamental ao bom
entendimento do sistema representativo.

"Em varias países, do ponto de vista das instituições representativas, a linguagem
constitucional quase não varia quando se refere aos órgãos representativos e ao seu
funcionamento. Deixa-nos a impressão pelo texto de que ()s mecanismos parlamentares
muam do mesma maneiro que otuaram no ero do Estado liberal. Em larga parte isso
é verdade, embora estejam presos Q umo realidade política e social de todo distinta,
cuias efeitos Il'KIdificaram bàsicamente a índole dos órgãos legislativos. A mesma
móquintl funtiona paro fins diferentes, eis em suma o que ocorre.

Mas. o entrada de ingredientes plebiscitários, típicos de uma eventual guinada
paro o constitucionalismo da democracia de massas e por inteiro estranhos à natureza
de um sinema representativo puro, qual o vimos esboçado nas teses do Estado liberal,
verificou-se já em algumas Constituições do nosso tempo. Haja vista, entre outras, no
âmbito ocidental, a lei Fundamental de Bonn, a mais expressiva nesse toconte. Acolhe
a (ollstituiç6.o da Alemanha Ocidental dois principias distintos, onde se documentam
duas idades doutrinárias do sistema representativo. Como se fôra possível harmonizá
los e tolher efeitos, necessàriamente contraditórios, doi advenientes, conforme apontou
com brilhante perspicácia o célebre publicista Gerhard leibholz. (50)

Reza ali O artigo 38, parágrafo primeiro, que os deputados são "representantes
de todo o povo e não se acham vinculados a ordens e instruções, mas sujeitos
unicamente a sua consciência", o que vale por firme adesão aos postulados clássicos
do sistema representativo tradicional, cujas bases temos já minudentemente inves
tigado, ao inicio dêste ensaio,

Mtls, tm1es, no artigo 21, parágrafo primeiro, o mesmo constituinte dispusera:
"OS partidos concorrerão para a formação político do povo" e a lIordem interna dos
partidosll deve corresponder "aos princípios democráticos", (n) Scheuner menos agudo
que Leibllolz. t\ô,G percebeu aqui nenhuma incompatibilidade técnica nem doutrinária.
A verdade estó porém com aquêle, ao assinalar Q contradição que necessariamente
existe entre um Estado partidário, como é o Estado social no século da massificação,

(50) Consulte-se o ensaio de Gerhard LelbhoIz. "Partelenstaat und Repraesentattve
Demokratle, eine Betrachtung zu art. 21 und 38 des Bonner Gnmdge.se(;zes",
DentBches VerwaltungsblBtt, n.o 66, 1951, pâgs. 118.

(51) "Vertreter des ganzen Voltes, a.n Auftraege und WeLsungen nlcht gebunden und
nur fhrem GeWissen unterworfen" (Artigo 38. § 1.°) e "dte Partefen bel ter pol1
t!Bchen WllIensbUdung des Volkes mitzuw1rken haben"... bem como "die innere
ordnung der Parteien demok.ratischen Grundsaetzen entsprechen mus" (Artigo
21. I 1.°).
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de inspiração democrático-plebiscitária, e um Estado representativo, de teor aristo
crático, como foi o antigo Estado liberal, onde o representante podia cômodo mente
acolher·se ao remanso da consciência e do reflexão, poro daí extrair, com tôóas os
IUles da entendimento, e no gôzo do mais imperturbável liberdade, os preceitos que
cuidasse, de todo consentâneos, com a "vontade geral" e o "bem comum".

A recente reforma constitucional que se fêz no Brasil trouxe à Carta de 1967
um acréscimo plebiscitário da máxima relevância e que não deve passar desper
cebido pelos necessárias repercussões no índole do nosso sistema representativo.

Efetivamente, 00 modificar-se o artigo 149, referente aos partidos políticos,
estabeleceu-se como refôrço à fidelidade partidária, que perderá o mandato de
deputado o representante que se desviar da linho dêsses deveres, com a mudança
de legendo, tão freqüente nas práticos antecedentes de nosso vida política, Aliás, a
Constituição de 1967, conforme temos acentuado em outros trabalnos, foi a que mais
energicamente se decidiu, de maneira format pela instituição de um Estado partidário,
servindo o seu capítulo sôhre os partidos políticos de excelente documento à compro
vação dos mudanças já entre nós operadas no caráter da sistema representativo.

A Constituição Brasileira, estabelecendo pela Emenda Constitucional de outubro
de 1969, aquilo que, solvo melhor qualifícação técnica, nós denominaremos "recall"
partidário para o representante que mudar de partido ou se opuser às diretrizes par·
tidárias (ar1. 152), adotou com tóda a cloreza uma técnica mais compativel com a
democracia semidireto e plebíscitária, do que com a democracia representativa tra·
dicional; enfim, optou claramente por aquelas novas formas políticos de representação,
cujo empenho máximo é o de estabelecer a identidade de vistas do eleito com o eJeitor,
propiciando a êste os meios eficazes de aproximar-se tanto quanto possível daquele
alvo.

Essas reflexões sôbre as alterações havidas no sistema representativo com o
advento da sociedade de grupos pedem enfim que se faça menção do trabalho teórico
de Hegel. admiràvelmente precursor das tendências de idéias mais em voga neste
século e que compeliram o Estado constitucional a transitar da representaçõo de
indivíduos poro a representaçõo de grupos.

Com efeit<l, já no parágrafo 311 dos "Fundamentos da Filosofia do Direito" o
insigne pensador asseverava que a representação não devia ser do indIvíduo com
seus interêsses, mas antes das "esferas essenciais da sociedade" e seus "grandes
interêsses". (52)

5. A DECOMPOSIÇÃO DA VONTADE POPULAR E A CRISE DO SISTEMA
REPRESENTATIVO: DO PRINC1PIO DA REPRESENTAÇÃO PROFISSIONAL

AOS GRUPOS DE PRESSÃO NO ESTADO CONTEMPORÂNEO

Disse o publicista alemão Carl J. Friedrich que o representaçõo profissional foi
a única idéia nova e significativa que apareceu no domínio da representação política

(52) O lugar da obra de Hegel onde se faz essa rel1exão é o seguinte:
"Wenn die Abgeordneten aIs Repraesentanten betrachtet werden, so hat dies

einen organisch vernueenftigen Sinn nur dann, dass sie nícht Repraesentanten
aIs von Einzelnen, von einer Menge seien, sondem Repraesentanten einer der
wesentlichen Sphaeren der Gesellschatt, Repraesentanten ihrer grossen Interessen".
Em vernácwo: "Se os deputados hão de ser considerados representantes, isso sômente
terá sentido orgâ.níco e racional, se forem tidos por representantes, não de individuos
nem de uma multidão, mas dos círculos fundamentais da sociedade e seus grandes
interesses" (Hegel, "Recbtsphilosoph1e" § 310.
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desde a introdução, há mais de cem anos, do sistema de representação proporcio
naI. fi~)

Assinalando a importância dessa mesma representação, afirmou Friedrich que
a despeito do emprêgo abusivo feito pelos fascistas com suas câmaras corporativas,
subsiste inalterável a verdade de que as organízações profissionais e os sindicatos
constituem a mais efetiva forma de comunidade de que o homem moderno participa,
mormente nas grandes cidades. (54)

A representação profissional como idéia e como técnica tem sido largamente
preconizado por meio único de debelar a crise do govêrno representativo que, no
entender de vários autores, seria em primeiro lugar a crise da representação polltita,
fundado na repartição territorial ou geográfica do eleitorado, com evidente sacrifício
da corrente de interêsses sociais e econômicos mais relevantes no interior da sociedade.

Outros, como Prélot, entendem que o que entrou em crise não foi o sistema
representativo como tal, mas uma modalidade de representação. Em virtude do maiô
gro da representação profissional, vê Friedrich por única saída para os esforços
empregados na reforma ou renovação do sistema representativo de govêrno a des
coberta de novas e satisfatórias formas de representação. Mas, acrescento tom mani·
festo pessimismo: "Até agora, nem a teoria nem a prática trouxeram na Europa uma
só idéia nova e relevante ou umo descoberta nesse importante dominio". (M!)

A decomposição da vontade popular em vontade de grupos. frustrando assim o
implantação plena de uma vontade geral ("volanté générale") soberana, e em estreita
harmonia com os interêsses coletivos, experimentou iá. vista do 6ngulo histórico,
três fases consecutivas. '

A primeira se revelou tom a adoção da técnica do sistema de representação pro
porcionai, mediante a qual O Estado partidário da sociedade de massas se apresentou
com todo o seu mosaico de tendências políticas fielmente retratadas num espelho
veridico. Nen~uma técnica eleitoral permite identificar melhor a sociedade de classes
em sua exteriorização política do que a representação proporcional.

(53) A representação politlca, segundo Bagehot, citado por Carl J. FrIedrich. significa,
em última análISe, apenas um meio para alcançar um fim, no caso partieuIar Jng1ês
escolher o partido que formuá. o govêrno. Essa tese conduz & implantaçAo de um
govêrno responsável, eSSência contemporânea. do prmclpio representativo para
alguns autores, aUãs, excessivamente presos, pelo A.nguIo poUtlco e Jur1d1co, à
concepção de governo representativo. A tese, antes de chegar ao presente efeito,
que é simples desdobramento histórico, podia também vàlidamente compadecer-se
com todos os fundamentos dualistas do velho sistema. repreaentativD da ideologia
liberaI.

Quanto à. representação proporcional, esposada por Stuart Mill, tl'ome esta,
em verdade, algo nOvo, que abalou dialeticamente a concepção individualista do
liberalismo e seu sistema de representação pOlftica, porquanto uma conseqüência
imediata da nova técnica fol a de sublinhar a importância dos grupos e atribulr
lhe a. parcela eficaz de influência a que fazem. jus na direção polftica da sociedade
{Veja-se Carl J. Friedrich, "Representation and Constitutional Refonn in Europe"
In "'lb.e Westem Polittea.l Quarter]y" 1, 1948, pàgs. 124/130>, bem como êsse mesmo
trabalho na versão alemã, apUd "Zur Theorte und Geschichte der Repraesentation
und Repraesentativvertassung", ob. clt. páSs.. 2OO/221L

(54) Cul J. Frtedrtcb, ob. cit., va'são alemã., pág. 220.

(55) Car1. J. Friedrtch, ob. clt., versão alemã, pág. 221.
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Reconhecida a presença de interêsses e de grupos, fazia-se mister apelar poro
suo prevalência. A representaçõo proporcional atada à base geográfica nâo lhes dava
a plena satisfação almejado. Passou-se poro a segundo fase: a do representaçõo
profissional.

Teoristas ardentes dessa modalidade de representação logo surgiram com longos
e copiosas justificações doutrinárias. A idade média, com seu sistema de organização
corporot;Yfl, se não lhes oferecia subsídios diretos, pelo menos lhes ministrava uma
fonte de inspiração, e como fonte de inspiração trazia tôdo a fôrça que os tradições
ressuscitadas podem porventura inspirar ou proporcionar.

O argumento doutrinário ponderava, por exemplo, que o divisão geográfica nõo
podia iamais identificar-se c()m uma opinião ou interêsse particular (Coker) e que,
como disse êsse último Autor, a representação acabava sendo de um só oU de alguns
dos mais poderosos interêsses dentre quantos entravam em competiçõo econômica e
social, arvoradas pejos distintos grupos minoritários. (56)

Com idêntica energia, a tese de Cole: lIA verdadeira representação, tanto quanto
a autênti<:a tlssociação, é sempre específica e parcial, iamars geral e inclusiva. O que
se represento nóo é nunco o indivíduo, mos sempre determinados propósitos o que
se afeiçoam grupos de indivíduos. A teoria da representação baseada na idéia de
que os individuos podem ser representados como um todo é falsa teoria, solapadoro
dos direitos pessoais e do bem·estar sociol". (57)

O descrédito da representação profissional, pondo têrmo a essa segunda fose,
aclveio sem dúvida da vinculação ideológica com o doutrina político do fascismo.

Mas o influxo do representaçâo profissional nos Constituições do primeiro pós
guerra se manifestou com intensidade em alguns países. Haia visto o Brasil, onde
nos moldes da Constituição republicana de 1934 nosso país conheceu em seu Congres
so umo representaçõo profissional. a bancada classista, recrutada nos organizações
trabalhistas e patronais, foro do critério politiC<l tradicional de seleção pelo sufrógio
popular.

A introdução dessa bancada porém em nado concorreu paro o aperfeiçoamento
do sistema representCltivo e melhor funcionamento do Congresso. Antes pelo contrório
debilitou a representação nacional. mercê de seu caróter híbrido e de enxertio, que
a consciência política da noção repulsova.

A terceira fase. enfim, é c do época contemporâneo, em que a representação
profissional na suo antecedente formulação foi de todo abandonada naqueles países,
cuio sistema representativo nasceu no berço do liberalismo.

(OO) "ma.lntain tbat the present system is nonrepresentative ~nà misrepresentative of
the intere5ts and views af the people. A territorial region they hold, i5 never
ídentífied whit a partícular jnterest or opinion; each district i:; the habitation
of groups of such various confliceting economic and sacia} needs and views that no
clear mandare for the supposed representative can be fused out of them, 50 that
what is realIy represented is simply one or few of the stronger among the nume~

TOUS minority groups" CF. W. Coker, in "The American PoJitical Science Review",
vol. 15, pág. 200, 1915).

(57) "True representation. 1ike true a8Sociation, is always spectlic and partial, and never
general and inclusiVe. What i5 represented is never man, the individual, but
always certain purposes conunon to groups of individuais. The theory of repre
sentation which is based upon the idea that individuaIs can be represented as a
whole is a faJse theory and destructive of pe1'S(InaI rights and social well being.'"
<C. D. H. Cole, "Social Theory", 1920).
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~sse abandono em larga parte se ~e'l& à mócula de suspeiçóo ideol6gica, em
virtude da aliança daquela modalidade de representaçõo com o modêlo fascista e sua
impiedoso e radical impugnação de todo o sistema representativo etóssico. Acontece
porém que êste não poderia prescindir de uma legitimação e autenticação nos fontes
profissionais, nas categorias obreiros e empresariais e padecendo, em conseqüência,
a fortíssima pressão das ordens 'nterm~diórias, cuja importância não se eliminou com
o mera eliminação daquele tipo de representação (profissional), acabou cedendo ao
influxo cada vez mais decisivo dos distintos grupos de interêsses.

Chega-se assim à presente fase: a dos grupos de pressão, que acometem o sistema
representativo tradicional e as casas eletivas, buscando talvez institucionalizar-se
através de vias que ainda nõo foram claramente localizadas pela teoria. em patente
atraso com êsse nõvo tipo de orgoniloçiio político dos interêsses sociais.

6. UMA NOVA TEORIA DA REPRESENTAÇÃO POLlTICA. DE FUNDAMENTO
MARXISTA: A REPRESENTAÇÃO COMO SIMPLES RELAÇÃO ENTRE

GOVERNANTES E GOVERNADOS (SOBOLEWSKO

São inumeráveis no campo teórico os esforços que se fazem por aclarar o
conceito de representação, sobremaneira abalado com as mudanças operadas na
índole do Estado moderno, desde que as ideologias propagaram o fermento revolucio
nório de revisão da sociedade e seus fundamentos.

A assinalado indigência de resultados obtidos, conforme patenteou Friedrich, atua
precisamente no sentido de intensificar aquelas diligências, dos quais constitui recente
e apreciável amostra essa que nos cheg<\ ~ um publicista polonês, Sobolewski. Se mais
merecimento não tiver, serve ao menos de indicar no quadro polêmico que se esboço
do lodo do ocidente a posição de um pensador socialista, cujo realismo no matéria
traz ao debate posições inspiradas nas raízes marxistas de seu pensamento.

Demandando nova interpretação, assinala Sobolewskt antes de mais nada, o
malógro dos velhos c1óssicos do liberalismo, como Burke e Sieyes, cuias teses êle
reputa de manifesta insuficiêncio, não obstante se conservarem ainda gravadas nos
constituições e na teoria constitucional.

Do mesmo modo não lhe sotísfazem as correntes contemporâneas, cuja critica e
reforma do conceito de representação se ~renó9 ainda às interpretações tradicionais,
como aquela encabeçada na Alemanha por Leibholz. ou que obstinadamente se empe
nham em substituir o conceito de representação. (58)

(58) São escassas as análises sociológicas ao conceito de representação. A matéria tem
sido versada com mais freqüência por juristas. Aliás, Hans J. WoJtf chamou desde
muito a atenção para êsse fato, encare~ndo a. necessidade de aprofundar-se a
investigação do ponto de vista sociológico. As contribuições de direito públlco feltas
com Animo mais cientifico do que doutrinaria, fora de laços poUticQ8 e ideológicos,
só recentemente foram incrementadas, salvo os trabalhos precursores estampados
na Alemanha. Dentre êstes é de justiça fazer menção àqueles surgidos em época
anterior à. segunda Grande Guen'\!o. Mundial, como por exemplo as contribuições
clássicas de Carl Schmitt (as reflexões contidas in "Verfassungalehre", 1928),
Le.ibholz, com "Das Wesen der RepraesentatJon". 1929, havendo dêsse mesmo trll.'
balho uma nova edição; EmU Gerber oom. "Der staatstheorettsche begrtf! der
Repraesentation in Deutschland zw1schen Wiener Congress und Mael'Ue'Volut1on",
1929 e, enfim, ainda do mesmo ano, a de Rudol1 Smend, cujo "Verfas.sung und
Verfassungsrecht" foi também há alguns ano.s ree<Utll.do na Alemanha.



ABRIL A JUNHO - 1970 99

~ êsse conceito que Sobolewski diz haver achado em suas investigaçõesr tomando
por princípio de tôdas as reflexões a tese sociológica de que a noçõo de representação
tem por ob;eto bósíc:o determinar o caráter das relações que ocorrem entre gover
nantes e governados. Rende o cientista polonês homenagem àqueles publicistas fran
cesesr asseverando que para chegar ao sobredito conceito partiu do modêlo de Duver
ger e Burdeau. Entendem êstesr segundo êle r que o representação importa em estabe
lecer correlação ou concordância entre as decisões políticos da elite governante e a
opinião públic(l, compreendida esta último como as opiniões mais fortes imperantes
na comunidade.

Apontam-se então formos mediante as quois se exprime o opinião de governantes
e governados: eleições, referendar petições, comícios, natos oficiais e declarações de
governantes etc'r bem COIOO os instrumentos técnicos e organilotórios que consentem
uma expressão sistemática da opinião~ meios de comunicação de massas (imprensa,
rádio, televisâo etc:.t partidos políticos e grupos de interêsse. (59)

Professa o Autor que sua nova concepçõo se alicerço nos fundamentos da teoria
marxista do Estado classista e do caráter de classe de todo poder político. Assevera
que cada Estado é uma representação dos interêsses objetivos da classe dominante e
que debaixo dêsse princípio geral é que se hó de investigar como os cidadãos e os
massas podem eventualmente influir em determinadas decisões estatais. Mostra
ademais que as possibilidades dêsse influxo continuem obertos às massas, cabendo·
lhes valer-se de circunstâncias favoráveis com que adiantar, onde fôr possível, a
transiçõo pacifica paro o socialismo. Afirma por último que seu presente trabalho,
estudando de modo minudente os problemas da representação, aspira àquele fim, (641)

Das conclusões a que chega Sobolewski urge destacar portanto algumas, a nosso
vêrr mais importantes. Em primeiro lugar, afigura-se-lhe apenas admissível uma
representação que se analise como processo, em seu aspecto dinâmJco.

Contra o modêlo sociológico dos autores franceses já referidos, declara que a
representação nõo se define pelo estado de narmonío ou correspondência da opinião
com a política governante, mas como protesso de assimilação da política e das opiniões,
com vistas (J mútua aproximação. Vê o estado de completa harmonia apenas como
ideal poJitico, colocad<l, à maneira de todos os ideais políticos, no reino da utopia.
Assinalo que a representaçâo, considerada fenômeno político e traço característico
de um sistema de govêrnor deve antes ser definido tomo processo que adapta o
essência dos decisões políticas às opiniões entretidas pelos 90vernodos.

Colhe-se ossim o conceito de Sobolewski sôbre representação política: liA repre·
sentação é um processe, isto é, uma acomodação contínua que se estabelece entre as
decisões políticos e os opiniões". Acentua porém o Autor que o grau de intensidade e
eficácia dêsse processo, não só vario no tempo como é modificável. Recusa·lhe caráter
automático, admitindo, por conseguinte, interferência dos particípantes, com planífi.
cação social. f esclarece: "o representação é um processo organizado ll

•

(59) Marek Sobolewski. "Politische Repraesentation im modernen staat der buerger
lichen DemokraUe", in "Zur Theolie una Ge.schichte der Repra.esentation und
Repraesentativverfassllng", pág. 422.

(60) Marek Soboleweld, ob. cit., pág. 420.
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Prossegue Sobolewski tornando a dizer que ti representaçõo é sobretudo processo,
e consiste numa ação reciproca entre as opiniões dos governados e dos governantes.
De modo que cada uma dos respectivas opiniões, igualmente justificada, é "legitima"
e necessária. Crítica todavia o ;rrealismo de pretender-se aquilo que seria sem dúvida
ótimo: a acomodação de todo decisão política às opiniões dos governados. Mas não
recusa a possibilidade de lograr-se essa adaptação, fôdo vez que as decisões hajam de
recair sôbre determinados assuntos de elevado interêsse geral. (61)

A relação que Sobolewski estabelece entre governantes e governados p<lro quali
ficar o conceito de representaçõo política não há de ser de necessidade uma relação
direta. A representação política, observa êle, sendo uma relação entre governantes
e governados, nõo consiste apenas de relações tliretas entre êles, mas também, de
moneira concomitante, de relações entre os cidadãos e as distintas organizações inter
mediórias, que servem de porta-vozes à opiniõo. (62)

Diz ainda o publicista polonês que o processo de representação é mera técnica
aplicado ao processo de govêrno, com limites qUti são ditados pela estrutura das
relações de poder. O princfpio de representação, em conseqüência, e apesar de regu
lar relações entre governantes e governados - acentuo êle - nenhuma modificação
pode trazer às relações de poder, nenhuma substituição da c/asse dominante. (6S)

A êsse respeito, explica: O processo de represel'\taç1Ío é portanto, preliminar
mente, processo de adaptação da substância das decisões políticas às opiniões e
pareceres dos grupos interessados e em larga escala às opiniões e pontos de vista
que preponderam na classe dominante. (84)

Tratando da representação sempre tomo um processo, o teórico marxista trans
mite assim (l conceito às formas diversas de govêrno representativo: Devemos, por
isso. diz êle, considerar representativo todo sistema de govêrno, em que funcione
um sistema de correlações e onde nas questões importantes e no decurso de largo
espaço de tempo não se procedo contra 05 desejos dos interessados. (611)

A. certa altura esclarece que a definição de representação como fenômeno social
deve servir de fundamento à definição do essência do princípio jurídico e constitu
cional da representaçiío, e que os conceitos jurídicos precisam de corresponder os
relações sociais efetivamente existentes. (66)

A conclusão derradeiro do Autor, coroando t6das as suas investigações, cifra-se
em propor o formulação de um único conceito de representação, aplicável tonto às
pesquisas ou indagações sociológicas como à teoria constitucional. (G7) Eêsse conceito,
fundamentalmente sociológico, se resume em ostentar os traços essenciais acima
expostos.

(61) Marek Sobolewsk1, ob. dt., pág. 430

(62) Ma.rek Sobolewsk1, ob. cit., pág. 431

(63) Marek Sobolewsk1, ob. cit., pág. 433

(64) Marek SObolewsk1, ob. cit., pág. 433

(65) Marek Sobolewsk1, ob. cit.) pág. 434

(66) Marek SOboJewsld, ob. clt., pág. 435

(87) Maret sobolewsld, ob. clt., pág. 441
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DA APL!CAÇAO DA LEI PENAL

Princípio de lega.lidade

Art. 1.° - Não há crime sem lei anterior
que o defina. nem pena sem prévia comina~

çáo legal.

r - Anteprojeto de Código
Penal Militar (*)

Lei supresslva. de incriminação

Art. 2.0
- Ninguém será punido por fato

que lei posterior deixa de considerar crime,
cessando. em virtude dela. a própria vigên-

cia. de sentença condenatória transitada em
julgado, salvo quanto aos efeitos de natu

relia civil.

Retroatividade de lei mais benigna

§ 1.° - A lei posterior que, de qualquer
modo. favorece o agente, aplica-se retroatI

vamente, ainda quando já tenha sobrevindo
sentença condenatória irrecorrlvel.

Apuração da. maior benignidade

§ 2." - Para se reconhecer qual a mais
favorável, a lei posterior e a anterior devem

ser consideradas separadamente, cada qual
no conjunto de suas normas aplicáveis ao

caso vertente.

Ivo D'AQUINO

Medidas de segura.uça

Art. 3.° - As medidas de segurança. .regem
se pela lei vigente ao tempo da sentença.
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prevalecendo, entretanto, se divetsil., il. lei
vIgente ao tempo da. execução,

Lei excepcional ou temporá.ria

Art. 4.0 - A lei excepcional, ou temporária,
embora decorrido o perlodo de sua duraçAo.
ou cessadas as circunstâncias que a determi
naram, aplica-se ao fato praticado durante
sua vigência.

Concurso aparente de normlUl

Art. 59 - Quando a um mesmo fa
to podem ser aplicadas duas ou mais
normas penais militares, atende·se ao
seguinte, a fim de que s6 uma pena
seja imposta:

a) a norma especial exclui a norma geral;

b) a norma relativa a crime que passa a
ser elemento constitutivo ou quallflcativo de
outro, é exclufda pela norma atinente a êste;

e) a norma incrIminadora de um fato que
é meto necessário ou normal fase de prepa
ração ou execução de outro crime, é excluída.
pela norma a êste relativa.

Parágrafo único - A norma penal que pre
vê vários fatos, alternativa.mente, como mo
dalidades de um mesmo crime, só é apli
cável uma vez, ainda quandO os 6itos tatos
são praticados, pelo mesmo agente, suceSSi
vamente.

Tempo do eriule

Ar*- 6.· - Salvo disposição em oontri.1'io. o
crime se entende praticado no momento da
ação ou omissão, l1.inda. que outro seja o
momento do resUltado.

Lugar do crime

Art. 7f/ - Aplica.se a lei penal mio
litar, sem prejuízo de convenções, tra
tados e regras de direito internaclonal,
ao crime cometido, no todo ou em
parte, no território nacional, ou fora
dêle, ainda que, neste caso, seja o
agente processado ou t~mha sido jul·
gado pela justiça estrangeira.

Território nacional por e:densio

§ 19 - Para os efeitos da lei penal
militar consideram-se como extensão
do território nacional as aeronaves e
navios brasileiros, onde quer que se
encontrem, ainda que de propriedade
privada, desde que estejam sob co
m~ndo militar ou militarmente utili·

zados ou ocupados por ordem legal
de autoridade competente.
ApUea.çio a navios ou aeronaves~

§ 2q - ~ também aplicável a lei
penaI militar aos crimes praticados a
bordo de aeronaves e navios estran
geiros, desde que em lugar sujeito à
administração militar, e o crime aten·
te contra as instituições militares.

Extraten'ltoriaUdlMle

Art. 8.0
- A pena. cumprida no estranp1ro

núnora, de um a dois terços, a pene. imposta.
no Brasil pelo mesm() crime, quando cUver
sas, ou nela é computada, quando ldênticaa..

Crimes mllit&rH em tempo de pu

Art. 9~ - Consideram-se crimes mio
litares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata êste
Código, quando definidos de modo
diverso na lei penal comum, ou nela
não previstos, qualquer que seja o
agente, salvo disposição especial;

11 - os crimes previstos neste Có
digo, embora também o sejam com
igual definição na lei penal comum,
quando praticados:

a) por militar em situação de ativi·
dade ou assemelhado, contra militar,
na mesma situação ou assemelhado;

b) por militar em situação de ativi·
dade ou assemelhado, em lugar sujeito
à administração militar, contra mili·
tar da reserva, ou reformado, ou as
semelhado, ou civil;

c) por militar em serviço, ou em for
matura, ainda que fora do lugar sujei
to à administração militar, contra mio
litar da reserva, ou reformado, ou as
semelhado, ou civil;

d) por militar durante o período de
manobras ou exercício, contra militar
da reserva, ou refonnado, ou asseme
lhado, ou civil;

8) por militar em situação de ati·
vidade j ou assemelhado, contra o pa
trimônio sob a administração militar,
ou a ordem administrativa militar;



AstUt. Â JUNHO - 7970 '03

f) por militar em situação de ati
vidade ou assemelhado que, embora
não estando em serviço, use de armas
de propriedade militar ou de qualq~er

material bélico, sob guarda, fiscaliza
ção ou administração militar, para a
prática de ato ilegal.

111 - Os crimes praticados por mi
litar da reserva, ou reformado, ou por
civil contra as instituições militares,
considerando-se como tais não só os
compreendidos na alínea I, como os da
alínea lI, nos seguintes casos:

a) contra o patrimônio sob a admi
nistração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;

b) em lugar sujeito à administração
militar contra militar em situação de
atividade ou assemelhado, ou contra
funcionário pertencente a Ministério
militar ou à Justiça Militar, no exer
cício da função inerente ao seu car
go;

c) contra militar em formatura, ou
durante o período de prontidão, vigi
lância, observação, exploração, exer
cício, acampamento, acantonamento
ou manobras;

d) ainda que fora do lugar suje~t~

à administração militar, contra mlh·
tar em função de natureza militar, ou
no desempenho de serviço de vigilân
cia, garantia e pres~rvação ~a .o~~e;m

pública,administratIva ou. JudlClana,
quando legalmente requ~~lta~o para
aquêle fim, ou em obedlencla a de·
terminação legal superior.

CriDles militares em tempo de guerra.

Art. 10 - Consideram'se crimes mi
litares, em tempo de guerra:

I - os especialmente previstos nes
te Código para o tempo de guerra;

11 - os crimes militares previstos
para o tempo de paz;

lJJ - os crimes previ~tos neste Có
digo, embora també~ o sejam com
igual definição na lel penal comum

ou especial, quando praticados, qual
quer que seja o agente:

a} em território, nacional ou estran
geiro, militarmente ocupado;

b) em qualquer lugar, se compro
metem ou podem comprometer a p!e.
paração, a eficiência ou as operaçoes
militares, ou, de qualquer outra for·
ma, atentam contra a segur.-ança ex
terna do País ou podem expo·la a pe
rigo.

IV - os crimes definidos na lei
penal comum ou especial, embora nã?
previstos neste Código, quando prati
cados em zona de efetivas operações
militares ou em território estrangeiro,
militarmente ocupado.

Militares estrangeiros

Art. 11 - Os militares estrangeiros,
quando em comissão ou ~s~ágio, na~

fôrças armadas, ficam SUJeItos ~ }el
penal militar brasileira, sem preJillzo
de convenções, tratados e regras de
direito internacional.

Militares da. reserva. ou refortna.dos

Art. 12 - O militar da reserva ou
reformado, empregado na administra
ção militar, equipara-se ao militar ~m
situação de atividade, para o efeIto
da aplicação da lei penal militar.

Art. 13 - O militar da reserva, ou
reformado, conserva as responsabili
dades e as prerrogativas do põsto ou
graduação, para o efeito d~ aplicação
da lei militar, quando pratIca ou con
tra êle é praticado crime militar.

Defeito de incorpora.çáu

Art. 14 - O defeito do ato de in
corporação não exclui a aplicação da
lei penal militar, salvo, ~e alegad<:> ou
conhecido antes da pratIca do cnme.

Efeitos da aplica.ção da lei penal no tempo e
no espaço

Art. lS - O tempo de guerra, para
os efeitos da aplicação da lei penal
militar, começa com a declaraçao ou
o reconhecimento do estado de guer-
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ra, ou com o decreto de mobilização
se nêle estiver compreendido aquêle
reconhecimento; e termina quando
ordenada a cessação das hostilidades.

Parágrafo único - O estado de
guerra estende·se aos navios ou aero
naves em missão oficial fora do terri
tório nacional; e, dentro dêste, a
quaisquer veículos de transporte ou
comunicação terrestres, marítimos,
fluviais, lacustres ou aéreos, ~IO de
sempenho de missão daquela nature
za.

Contagem de prazo

Art. 16 - No cômputo dos prazos, penal~

mente relevantes, inclui-se o dia do comêço.
Contam-se 06 dias, os meses e os anos pelo
calendário comum.

Parágrafo úldeo - Despreza-se, na pena
privativa de liberdade, a fração de ãla.

Legislação especlal

Art. 17 - Às regras gerais dêste
Código apUcam-se fatos incriminados
por lei militar especial, se esta não
dispõe de modo diverso.
Aplieação tio Código aos crimes praticados

em prejub;o de país aliado

Art. 18 - Ficam sujeitos às dispo
sições dêste Código os crimes prati
cados em prejuízo de país em guer·
ra contra país inimigo do Brasil:

I - se o crime é praticado por bra
sileiro;

11 - se o crime é praticado no ter
ritório nacional, ou em território es
trangeiro, militarmente ocupado por
fôrça brasileira, qualquer que seja o
agente.

Infrações dlscip1bulres

Parágrafo único - Este Código não
compreende as infrações dos regula
mentos disciplinares.

Titulo n
DO CRIME

Relaçio de causalidade

Art. 19 - O resultado de que depende a.
existência do cr1me é Imputável a. quem lhe

deu causa. Considera-se causa. a ação ou
omissão sem a. qual Q resultado não terI.a
ocorrido.

§ 1.· - A OIn18sio é relevante como caUlla,
quando quem omite devia. e podia agir para
evitar o resultado, decorrente êsse dever seja
da lei, regulamento, instrução ou ordem legal,
seja de perigosa situaçfí,o de tato criado pelo
próprio omitente, ainda. que sem culpa.

§ 2." - A superveniência de causa indepen
dente, ainda. que relativamente tal, exc11Ú a
imputação qUll.ndo, por si SÓ, produziu o resul~

tado; os fatos anteriores, entretanto, impu·
tam-se a quem os praticou.

Tentativa

Art. 20 - Quem, com o fim de c0
meter um crime, começa sua execução,
com atos idôneos e inequívocos, mas
não vem a consumá-lo por cireunstln
cias independentes de sua vontade, se
rá punido pela tentativa, salvo disp0
sição especial, com a pena corres
pondente ao crime, diminuida de um
têrço até a metade.

Desistência. voluntária e arrependilllento
eficaz

§ 1." - O agente que, voluntàr:lamente.
desiste de prosseguir na execução ou impede
que o resultado se produza, .só responde pe
los atos já praticados.

Tentativa de criUle impossível

§ 2." - Quando, por ineficácia absoluta do
meio empregado ou por absoluta improprie
dade do objeto, é impossIvel COD.l!umar~se o
crime, nenhuma pena é apllcáveJ.

CuIpabWdade

Art. 21 - DiZ~se o crime:

I - dolOSO, quando o agente quis o resUl~

tado ou assumiu o risco de prodUZi-lo;

n - culposo, quando o agente, deixando
de empregar a atenção OU ãll1gência ordiná
ria, ou especial, li que estava obrigado em
face das circunstãncias, nAo prevê o resUltado
que podia prever ou, prevendG-o, supõe le
viaruunente que não se realiZarIa ou que
poderia evitá-lo.

ExcepclonaUdade do crime calposo

Parágrafo ÚIÚCO - Salvo os casos expressos
em lei, ninguém. pode ser punido por fato
preVisto como crime senão quando o pratica
dolosamente.
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Não há pena. sem culpa.billdade

Art. 22 - Pelos resUltados que agravam
especialmente as penas só responde o agente
quando os houver causado, pelo menos, cul~

posamente.

Erro de latlt. Descrilnina.nte puta.tiva.

Art. 23 - Não age dolosamente quem, ao
praticar o críme, supõe, por êrro escusável,
a inexistência dé circunstâncias, de fato que
o constitui, ou a exlstência. de situação de
fato que tornaria. a ação legítíma.

Erro culposo

ti 1.° - Se o êrro deriva de culpa, a êste
título responde o agente, se o fato é punível
como crime culposo,

Erro provocado

§ 2.° - se o êrro é provocado lJC)r terceiro,
responderá êste pelo críme, a titulo de dolo
'ou culpa, conforme o caso.

Ignorância. ou mo de direito

Art. 24 - A ignorância ou a errada
compreensão da lei não eximem de
pena, mas esta pode ser atenuada ou
substituída por outra menos grave,
ou mesmo excluída, quando o agente,
salvo em se tratando de crime que
atente contra a hierarquia, a discipli~

na, a ordem, o serviço, o dever ou o
patrimônio militar, supõe licito o fato,
por escusável ignorância ou êrro acei.
tável de interpretação da lei.

Erro acidental
Art. 25 - Quando o agente, por êrro de

percepção ou no uso dos meios de execução
ou outro acidente, atinge uma pessoa. em vez
de outra, responde como se tivesse praticado
o crime contra aquela que realmente pre
te...dia atingir. Não as condições e qualidades
de vítima, senão as da outra pesooa 8e devem
ter em conta para configuração, qualificação
ou exclusão do crime, e agravação ou atenua
ção da pena.

1!;rrO quanto lW bem jurídico

§ 1.° - Se, por êrro ou por outro acidente
na execução, é atingido bem jurídico diverso
do visado pelo agente, responde êste por
culpa, se o fato é previsto como crime cUl
poso.

Duplicidade do l"esultado
§ 2.° - Se, no caso do artigo, é também

atingída a. pessoa viSada, ou, no caso do pa
rágrafo anterior, ocorre ainda o resultado
pretendido, aplica-se a regra do art. 68.

An. 26 - Não é culpado quem comete o
crime:

Coação hTeslstível

a) sob coação irresistivel ou que lhe
suprima a faculdade de agir segundo
a própria vontade;

Ordem de superior hierárquico

b} em estrita obediência a ordem
direta de superior hierárquico, em
ma téria de serviço.

Parágrafo único - Responde pelo crime o
autor da coação ou da ordem.

Coaçio física ou material

Arf. 27 - Nos crimes em que há
violação do dever militar, o agente
não pode invocar coação irresistível
senão quando física ou material.

Parágrafo único - Se a ordem do
superior tem por objeto a prática de
ato manifestamente criminoso, ou há
excesso nos atos ou na forma da exe·
cução, é punível também o inferior.

Inexigibilidade de outra conduta

Art. 28 - Também não é culpado quem,
pela necessidade de proteger direito próprio
ou de seu parente em linha. reta, irmáo ou
cônjuge, contra. perigo certo e atual que náo
provocou, nem de outro modo podia evitar,
sacrifica direito aJheio, ainda quando supe
rior ao direito protegido, desde que não lhe
era razoàvelmente eJt"iglvel conduta diversa.

Atenuação de pena.

An. 29 - Nos casos do art. 26. letras a e
b. se era possível vencer ou resistir a coação,
ou se a ordem não era manifestamente ilegaI;
ou, no caso do art. 28, se era razoàveIrnente
exigível o sacrifício do direito ameaçado, o
juiz, tendo em vista. as condições pes.soais do
réu, pode atenuar a pena.

Exclusio de ctilne

Art. 30 - Não há crime quando o agente
pratica o fato;

I - em estado de necessidade;
11 - em legitima defesa;

111 - em estrito cumprimento do
dever legal ou no exercício regular de
direito.

Estado de necessidade

Art. 31 - Considera-se em estado de ne
cessidade quem pratica um mal para pre-
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servar de perigo certo e atual, Q.ue nAo pro
vocou, nem podia de outro modo, eVitar, d1
relto seu ou alheio, desde que o m&.1 causado,
pela sua natureza. e importâncfa, é consJderà
vebnente inferior ao mal evitado, e o agente
não era legalmente obrigado a arrostar o
perigo.

Legítima defesa.

Ari. 32 - Entende-se em legitima defesa
quem. usando moderadamente dos meIos ne
cessários, repele injusta agressão, atual ou
iminente, a. direito seu ou de ou~.

Exee8110 cuIpGlIG

Art. 33 - O agente que, em qualquer dos
casos de exclusão de crlme, excede culposa~

mente os limites da. necessidade, r~nde
p~lo fato, se êste é punfvel a tftulo de culpa.

Ell:Cle8S0 escusável

§ 1~ - Não é punível o excesso
quando resulta de escusável surprêsa
ou perturbação de ãnimo, em face da
situação.

Excesso doJoso

II z.. - Ainda quando punfvel o fato por
excesso doloso, o juiz pode a.tenuar a. ~na.

Art. 34 - O comandante de navio,
aeronave ou praça de guerra, na imi
nência de perigo ou grave calamida·
de, pode compelir os subalternos, por
meios violentos, a executar serviços e
manobras urgentes, para salvar a uni
dade ou vidas, ou evitar o desânimo,
o terror, a desordem, a rendição, a
revolta ou o saque.

Titulo m
DA RESPONSABILIDADE PENAL

Irresponsáveis

An. 35 - Nio é penalmente responsável
qU~m, no momento da. ação ou onlisdo, nlt:>
possui, em virtude de mórbida perturbação
mental, de desenvolvimento incompleto ou
retardado ou de outra grave anomal1a psfqUi
ca, a capacidade de entender o caráter ilfclto
do fato ou de governar a própria conduta..

Beduçáo laClultativa da pt!II&

Parágrato ÓDiClo - Se a perturbação, defi
ciência ou anomaUa pSl.cJ.uica nlío suprime,
mas diminUi considerAvelmente a capacidade
de entendimento da ilicitude do fato ou a. de
autogovêrno, não fica exclu!da 8. responss.b\.
llda.dll, mas a pena pode ser atenuada, sem
pl'eju1zo do disposto no art. 100.

Emoçio e ptisio. Emb11a(ues

Art. 36 - Não excluem a responsa
bilidade penal:

I - a emoção ou a paixão;
11 - a embriaguez, voluntária ou

culposa, pelo álcool ou substância de
efeito anãlogo, ainda quando comple
ta.

§ 1'? - t isento de pena o agente
que, por embriaguez completa, prove·
niente de caso fortuito, fraude ou
fôrça maior, era, ao tempo da ação
ou da omissão, inteiramente incapaz
de entender o caráter illcito do fato
ou de governar a própria conduta.

§ 29 - A pena pode ser reduzida
de um têrço até a metade se o agente,
por embriaguez, proveniente de caso
fortuito, fraude ou fôrça maior, não
possuía, ao tempo da ação ou omissão,
a plena capacidade de entender o ca
ráter ilícito do fato ou de governar a
própria conduta.

Menores

Art. 37 - O menor de dezoito anos
é penalmente irresponsável, salvo se,
tendo já completado dezesseis anos,
revela periculosidade, ou suficiente
desenvolvimento psíquico para enten·
der o caráter illcito do fato e gover·
nar a própria conduta. Neste caso, a
pena aplicável é diminuída de um têr
ço até a metade.

Parágrafo único - Equiparam-se
aos maiores de dezoito anos, ainda que
não tenham atingido essa idade:

a} os militares;
b) os convocados, os que se apre·

sentam à incorporação e os que dis
pensados temporàriamente desta, dei
xam de se apresentar, decorrido o
praz.o de licenciamento;

c:) os alunos, de colégios ou outros
estabelecimentos de ensino, sob dire·
ção e disciplina militares, que já te·
nham completado dezessete anos.
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Art. 38 - Os menores entre oito e dezes
seis anos, bem Como os menores de dezoito
e maiores de dezesseis não responsáveis, fjC$lm
5ujejtos às medidas educativas, curativas ou
disciplinares determinadas em legislação es
pecial.

Título IV

DO CONCURSO DE AGENTES

Co-autoria

Art. 39 - Quem, de qualquer modo, concor
re para o crime incide nas penas a êste co
minadas.

Condições ou cÚ"cUDSÜncias pessDais

li 1." - A punibilidade de qualquer dos con
correntes é independente da dos outros, não
se comunicando, outrossim, as c1rcunstã.ncias
de caráter pessoal, salvo quando elementares
do crime.

Ag.ravaçio de pena

II 2." - A pena é agravada em relação ao
agente que:

I - promove ou organiza a cooperação no
crime ou dirige a atividade dos demais agen
tes;

11 - determina a cometer o crime alguém
sujeito à sua autoridade, ou não pun1vel, em
virtude de condição ou qualidade pessoal.

Atenuação especial

§ 3.° - Se algum dos concorrentes desde
que não se trate de superior de qualquer dos
outros, quis participar de crime menos grave
a pena, em relaçãQ Elo êle, é diminuida. de um
terço até a metade, não podendo, entretanto,
ser inferior ao mínimo da cominada ao crime.

Cabeças

§ 49 - Na prática de crime de au~

toria coletiva necessária, reputam-se
cabeças os que dirigem, provocam,
instigam ou excitam a ação.

§ 59 - Quando o crime é cometido
por inferiores e um ou mais oficiais,
são êstes considerados cabeças, as
sim como os inferiores que exercem
função de oficial.

Elementos não constitutivos

Art. 40 - Deixam de ser elementos
constitutivos do crime:

I - a qualidade de superior ou a
de illferior, quando não conhecida do
agente;

II - a qualidade de superior ou a
de inferior, a de oficial-de-dia, de ser
viço ou de quarto, ou a de sentinela,
vigia ou plantão, quando a ação é
praticada em repulsa a agressão.

Casos de impunibilidade

Art. 41 - O ajuste, a determinação
ou instigação e o auxílio, salvo dispo
sição em contrário, não são puníveis
se o crime não chega pelo menos. a
ser tentado.

Título V

DAS PENAS

CAPíTULO I

DAS PENAS PRINCIPAIS

Enumeração

Art. 42 - As penas principais são:
a) morte;

bJ reclusão;
c} detenção;
d) prisão;

e) suspensão do exercício do pôsto,
graduação, cargo ou função;

f) reforma.
Pena. de morte

Art. 43 - A pena de morte é exe
cutada por fuzilamento.

Art. 44 - A sentença definitiva de
condenação à morte é comunicada, lo
go que passe em julgado, ao Presi
dente da República, e não pode ser
executada senão depois de sete dias
após a comunicação.

Parágrafo único - Se a pena é
imposta em zona de operação de
guerra, pode ser imediatamente exe·
cutada, quando o exigir o interêsse da
ordem e da disciplina militares.
Função finaJistica. das pena.:!; de roolllsáo e

detençáo

Art. 45 - A pena de reelusão e a de deten
ção, aquela sob regime mais rigoroso do que
esta, são cumpridas em estabelecimentos ou
em seções especiais do mesmo estabelecimen
to, ou em locais reservados para o cumpri-
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mento de cada. uma delas, e devem ser exe·
cutadas de modo que exerçam sõbre o conde
nado uma. individualizada. ~ão educacional,
no sentido de sua gradativa recuperação so
cial.

Mínbnos e má:s.im.os ~nê~

li I.· - O mmimo da. pena. de redusã.o é de
um ano, e o máximo, de quarenta anos; o
mínimo da. pena de detençãQ é de trinta. àias,
e o máXimo, de vinte an06.

Obrigação de trabalho

11 2.<> - O condenado é obrigado a traba
lhar na. medida de suas tOrças e aptidões.
Exercido durante o dia e em comum, o tra
balho é remunerado e deve obedecer à. fina
lidade de proporcionar ao condenado e.
aprendizagem ou o a.perfeiçoamento de um
oficio que lhe s1rva, de futuro, como meio
de vida honesto.

Isolamento celUlar

li 3.0 - O isolamento celular não é permi
tido fora das horas de repouso nClturn'3.

Separação dos sexos

11 4... - As mulheres cumprem pena em es
tabelecimentos especiais ou, na falta, em
seção adequada de estabelecimento penal,
comum, com inteira separ~ão da destinada
aos homens.

Menores de ~l anos

11 5.· - Os menores de vinte e um anos
cumprem pena inteiramente apartados dos
condenados adultos.
Pena menor de dois anos imposta 8. militar

Art. 46 - A pena de reclusão ou
de detenção por tempo até dois anos,
imposta a militar, é convertida em pe·
na de prisão e cumprida:

I - pelo oficial, em recinto de es
tabelecimento militar;

II - pela praça, em estabelecimen·
to penal militar, onde se observará o
disposto nos parágrafos 39, 49 e 59 do
art. 45, e a sua separação de presos
que estejam cumprindo pena discipli
nar ou pena privativa de liberdade por
tempo superior a dois anos.

Sepa,ração de praças e gn.d\l849l1.

§ 19 - Para efeito de separação, no
cumprimento da pena de prisão, aten
der·se·á, também, à condição das pra
ças especiais e a das graduadas, ou

não; a, dentre as graduadas, a das que
tenham graduação especial.

Nio S8Sf:Jmelhados

§ 29 - O assemelhado cumpre a pe
na confonne o pôsto ou graduação que
lhe é correspondente.

§ 39 - Para os funcionários não as·
semelhados e para os extranumerários
dos Ministérios da Marinha, da Guerra
e da Aeronáutica, que não tenham
honras militares, regula-se a corres·
pondência pelo padrão de vencimen·
tos.
Pena superior 8. dois alUIs imposta a milltar

Art. 47 - A pena privativa de libero
dade por mais de dois anos, imposta
a militar, é cumprida em penitenciária
milítar e, na falta desta, em peniten
ciária civil, ficando o recluso ou de-
tento sujeito ao regime do estabeleci·
mento a que seja recolhido.
Pena prtvatJva da liberdade, imposta a civil

Art. 48 - O civil cumpre a pena
imposta pela Justiça Militar em peDi·
tenciária civil, ficando sujeito ao re·
gime do estabelecimento a que seja
recolhido.

Cumprimento em penitenciária mUltar

Parágrafo único - Por crime mili
tar em tempo de guerra poderã o ci
vil ficar sujeito a cumprir a pena, no
todo ou em parte, em penitenciária
militar, se, em beneficio da seguran
ça nacional, assim o determinar a
sentença.
Conversão da pena de reclusio em detenção

Art. 49 - A pena de reclusão pode
ser, a pedido do condenado e a crité
rio do juiz, convertida em detenção,
com aumento até a décima parte.
Pena de suspensã.o do exercido do pôlIto,

&TBduaçio, (largo ou fun<lio

Art. 50 - A pena de suspensão do
exercicio do pôsto, graduação, cargo,
ou função consiste no afastamento,
agregação, licenciamento ou disponi.
bilidade do condenado, pelo tempo fi-
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xado na sentença, sem prejuízo do
seu comparecimento regular à sede do
serviço e execução de outros encar
gos compatíveis com o pôsto, gradua
ção ou cargo. Não será contado como
tempo de serviço, para qualquer efei·
to, o do cumprimento da pena.
Caso de reserva, reforma ou aposentadoria

Parágrafo único - Se o condenado,
quando proferida a sentença, jã esti
ver na reserva, ou reformado ou apo
sentado, a pena prevista neste artigo
será convertida em pena de detenção,
de três meses a um ano, se outra não
é cominada ao crime.

Pena de rerorma

Art. 51 - A pena de reforma sujei
ta o condenado à situação de inativida
de, com direito à percepção de um vin
te e cinco avos de sôldo, por ano de
serviço, não podendo, entretanto, re
ceber importância superior à do sôldo.

superveníênlJia de doença mental

Art. 52 - O condenado a que sobrevenha
doença mental deve ser recolhido a manicô
mio judiciário ou, na falta, a outro estabele
cimento adequado, onde lhe seja. assegurada
s custódia.

Tempo computá.vel

Art. 5X - Computam-se na pena priVativa
de liberdade o tempo de prisão preventiva
ou provisória, no Brasíl ou no estrangeiro,
e o de internação em hospital ou manicô
mio, bem como o excesso de tempo, reconhe
cido em grau de recurso ou revisão, ou em
habeas corpus, na pena cumprida por outro
crime, desde que a. decisão seja posterior ao
crime de que se trata.

Transferência de condenados

Art. 54 - O condenado pela Justiça
Militar de uma região, distrito ou zo
na, pode cumprir pena em estabeleci·
mento de outra região, distrito ou
zona.

CAPITULOn

DA APLICAÇAO DA PENA

Fixa.ção da Pena

Art. 55 - Para fixação da pena privativa
de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do

crime praticado e a personalidade do réu,
devendo ter em conta a maior ou menor ex
tensão do dano oU perigo de dano, os meios
empregados, o modo de execução, as circuns
tâncias de tempo e lugar, a intensidade do
dolo, ou grau de culpa, os antecedentes do
réu, sua maior ou menor periculosidade ou
capacidade de delinqüir, meio social em qU~

vive, e sua atitude de insensibilidade, indüe~

rença ou arrependjmento após o crime.

Limites lega.is da pena

§ 19 Salvo o disposto no art. 64, é
fjxada dentro dos limites legais a
quantidade da pena aplicável.

Determioll.Ção da pena.

§ 29 Se são cominadas penas alter
nativas, o juiz deve determinar qual
delas é aplicável.

Art. 56 - São circunstâncias que sempre
agravam a pena, quando não integrantes ou
qualificativa-s do crime:

I - a reincidência;

11 - ter o agente cometido o crime:

a) por motivo fútil ou torpe;

b) para facilitar ou assegurar a execução,
a ocultação, a impunidade ou vantagem de
outro crime;

c) depois de embriagar-se, salvo se
a embriaguez decorre de caso fortui
to, fraude ou fôrça maior;

d) à traição, de embo!;Cada, ou com sur
prêsa, ou outro J:"eCUrso insidioso que dificul
tou ou a tornou impossível a defesa da vi
tima;

e) com o emprêgo de veneno, fogo,
explosivo, asfixia, tortura, ou outro
meio inSidioso ou cruel, ou de que
podia resultar perigo comum;

f) contra ascendente, descendente, ínnão
ou cônjuge;

g) com abuso de autoridade, ou prevale
cendo-se de relações domésticas, de coabita
ção ou de hospitalidade;

h) contra criança, velho ou enfêrmo;

i) quando o ofendido estava sob a imedia
ta. proteção da autoridade;

j) em ocasião de incendio. naufrágio, en
calhe, alagamento, inundação, ou qualquer
calamidade pública, ou de desgraça parti
cular do ofendido;
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k} estando de serviço;

I} com emprêgo de arma, material
ou instrumento de serviço, para êsse
fim procurado;

m) em auditório da Justiça Militar
ou local onde tenha sede a sua admi·
nistração;

n) em país estrangeiro.

Parágrafo único - AJ3 circunstân
cias das letras c, salvo no caso de em·
briaguez pré-ordenada, k, I e n só
agravam o crime quando praticado por
militar.

Reincldêntlia

Art. 57 - Verifica-se a reincidência quan.
do o agente comete nôvo crime, depois de
transitar em julgado a sentença que, no Pa1a
ou no estrangeiro, o tenha condenado por
crime anterior.

Temporariedade d. reineidência

fi L· - Não se toma em conta, para efei
to da reincidência, a condenação anterior,
se, entre a data do cumprimento ou extinção
da pena e o crime posterior, decorreu perto
do de tempo superior a cinco anos.

Reineldência espe(liUca em erime doloso

§ Z.· - Se o crime anterior e o posterior
são dolosos e da mesma natureza, a reinci
dência importa a aplicação da pena restriti
va. de liberdade acima da metade da soma
do mfnimo com o máximo. Entendem-se por
crimes da mesma natureza os previStos no
mesmo dispositivo legal, bem como os que,
embora previstos em dispositivos diversos,
a.presentam, pelos fa.tos que os constituem
ou por seus motivos detenninantes, caracte
res fundamentais comuns.

Crimes não considerados para efeito de
reincidência

§ 39 Para efeito da reincidência,
não se consideram os crimes anistia
dos e os que tenham sido julgados,
em sentença definitiva, pela Justiça
Militar.

CJrcunstâneiall atenuante!!

Art. 58 - São circunstâncias que sempre
atenuam a pena:

I - ser o agente menor de vinte e um
ou maior de setenta anos;

11 - ter sido de SOmenos importância sua
participação no crime;

UI - ser particularmente meritório seu
comportamento anterior;

IV - ter o agente:
a) cometido o crime por motivo de rele

vante valor social ou moral;

b) procurado, por sua espontânea vonta
de e com eficiência, logo após o crtme, eVi
tar-lhe ou minorar-lhe as conseqtlênclas, ou
ter, antes do julgamento, reparado o dano;

c) cometido o crime sob li influência de
violenta emoção, provocada por ato injusto
da vitima;

d) confessado espontAneamente, perante a
autoridade, a autoria do crime, ignorada ou
imputada a outrem;

e) cometido o crime sob a influência da
multidão em tumulto, se, licita a reun1i.o,
nll.o provocou o tumulto nem é reincldente.

V - tratamento com rigor não per
mitido em lei.

Não atendimento de atenuantell

Parágrafo único - Nos crimes em
que a pena máxima é de mortet ou de
reclusão por trinta anos, ao jui~ é ~

cu1tado atender, OU não, às circuns
tâncias atenuantes enumeradas no ar·
tigo.

Agravantes especJal.&

Ar'. 59 - São circunstâncias agra·
vantes especiais no crime de deserção:

I - a ausência do desertor de uni
dade estacionada em fronteira ou país
estrangeiro;

11 - levar o desertor arma ou ins
trumento de serviço.

Atenuantes especial.&

Art. 60 - São circunstâncias ate
nuantes especiais:

I - no crime de deserção, a apre·
sentação voluntária, dentro do prazo
de sessenta dias, contados do dia da
ausência;

11 - no crime de insubmissão:
a) a ignorância ou a errada compr~

ensão dos atos da convocação militar,
quando escusáveis;
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b) a apresentação voluntária dentro
do prazo de um ano, contado do último
dia marcado para a apresentação.

Quantum da. a.gravação ou atenuação

Art. 61 - Quando a lei detennina a agra~

vação ou atenuação da pena sem mencionar
o quantum, deve o juiz fiJl;á~lo entre um
quinto e um têrço, guardados os limites da
pena commaàa ao crime.

Ma.ís de uma agravante ou atenua.nte

Art. 6% - Quando ocorre mais de uma
agravante ou mais de uma atenuante, o juiz
se limitará a uma só agravação ou a uma
só atenuação.

Concurso de agravantes e atenuantes

Art. 63 - No concuno de agravantes ou
atenuantes, se, conforme razoável aprecia
ção do juiz, preponderam as agravantes, são
consideradas inexístentes as atenuantes, se
ao contrário, preponderam estas, ficam ex
cluídas aquelas. Se há equivalência entre
umas e outras, é como se não tives.sem ocor
rido.

Majorantes e minora.ntes

Art. 64 - Quando a lei prevê causas es·
peciais de aumento ou de diminuição da pe·
na, não fica o juiz adstrito aos limites da
pena cominada ao crime, senão apenas aos
da espécie de pena aplicável (art. 45, § 1.°).

Parágrafo único - No concurso de causas
especiais de aumento ou de diminuição pre·
vistas na Parte Especial, pode o juiz lOOí
tar·se a um só aumento ou a uma. só dimi~

nuição, prevalecendo, todavia, a causa que
mais awnente ou diminua.

Pena-base

Art. 65 - A pena que tenha de ser au
mentada. ou diminuída, de quantiàade fixa
ou dentro Cie determinados limites, é a que
o juiz apIícaría, se não existisse a circuns
tância ou causa que importa o aumento ou
diminUição.

Criminoso habitua.l ou por tendência

Art. 66 - Em se tratando de criminoso
habituaI ou po!" tendência, a pena ou soma
de penas pode ser aumentada até o dObro,
salvo o disposto no art. 64.

Habitualidade presumida

§ 1.° - Considera-se criminoso habitual
aquêle que:

a) reincide pela segunda ve:1: na prática
de crime doloso da mesma natureza, puní
vel com pena privativa de liberdade;

Ha.bitualidade reconhecivel pelo juiz

b) embora sem condenação anterior, co
mete suceSSivamente, em período de tempo
não superior a cinco anos, quatro ou mais
crímes da mesma natureza, puníveis com
pena. privativa de liberdade, e demonstra,
pelas suas condições de vida e pelas circun~·

tâncias dos fatos apreciados em conjunto,
acentuada inclinação para tais crimes.

Criminoso por tendênCia

{i 2.° - Considera·se criminooo por ten
dência aquêle gue comete homicidio, tenta
tiva de homicídio ou lesão corporal grave,
e, pelos motivos detenninantes e meios ou
mOdo de execução, revela extraordinária tor·
peza, perversão ou malvadez.

Ressalva. do art. 100

§ 3'<' - Fica ressalvado, em qualquer ca·
so, o disposto no art. 100.

Habitua.lidade e tendêncía perante a Justiça
Militar

Art. 67 - Para a habitualídade, a
que se referem as letras a e b do § 19
do art. 66, consideram-se apenas os
crimes previstos neste Código; mas,
para a qualificação compreendida no
§ 29 do mesmo artigo, inclui-se, tam·
bém, o homicídio, a tentativa de homi
cídio ou a lesão corporal grave, ainda
que não reputado, qualquer dêles, cri·
me militar.

Concurso ne crimes

Art. 68 - Quando o agente, mediante
uma só ou mais de uma ação ou omissão,
pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
não, as penas privativas de liberdade devem
ser unificadas. Se as penas são da mesma
espécie, a pena única é a soma de tódas;
se de espécies diferentes, a pena única é a
mais grave, mas com aumento c<Jrresponden·
te à. metade do tempo das menos graves.

Crime continuado

Art. 69 - Quando o agente, mediante
mais de \Una açáo ou omi1;Sâo, pratica dois
ou mais crime/> da mesma espécie e, pelas
condições de tempo, lugar, maneira de exe
cução e outras semelhantes, devem os sub
seQuentes ser consiDerados como continua·
ção do primeiro, impõe~se-lhe, quanto às
penas privativas de llberdade, uma só den
tre ela.s, se iàênticas. ou a mais grave, se
djversas, aumentada, em qualquer caso, de
um sexto a dois terços.

Parágrafo único - Não ê reconhecível a.
continuação quando se trata de crimes ofen-
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sivos de bens jurídicos inerentes à pessoa,
saJ.vo se dirigidos contra a. mesma vitima.

LJmne da pena U!iifieada

Art. 10 - A pena unificada, salvo dispo
sição em contrário, não pode ultrapassar de
trinta anos, se é de reclU&io, ou de qUinze
anos, se é de detenção.

Graduação no caso de ~na de morte

§ 19 - Quando cominadas a pena
de morte como grau máximo e a de
reclusão como grau mínimo, aquela
corresponde para {} efeito de gradua
ção, à de reclusão por trinta anos.

Cálculo dA pena. aplicável à tentativa

§ 2<> - Nos crimes punidos com a
pena de morte, esta corresponde à de
reclusão por trinta anos, para cálculo
da pena aplicâvel à tentativa, salvo
disposição especial.

Ressalva do art. 66, 11 1.", letra ''b''

Art. '71 - Quando se apresenta. o caso do
ar-t. 66, § 1.", letra b, fica sem apUcação o
disposto quanto ao concurso material de cri
mes idênticos ou lW Cl'ime continuado.

Penas não privativas de liberdade

An. 'n - As penas não privativas de li
berdade são aplicadas dIStinta e integral
mente, &inda. que previl;tal'. 1)9.1'& um só dos
crimes concorrentes.

CAPíTULO lU

DA SUSPENSAO CONDWIONAL DA PENA

PreI1supostos de suspensão

Art• .,3 - A execução da pena de deten
ção não superior a dois anos ou, se o con
denado é menor de vmte e um anos ou
maior de setenta, também, a da. pena de
reclusão, não excedente do mesmo prazo,
podem ser SUSJ)etlS8.8, de dois a seis anos,
desde que:

I - não tenha. o l'éu $Ofrtdo condene.çãa
anterior por crime revelJidor de má. índole;

II - os seus anteee.dentel> e personali.da.
de, os motivos e circunstâncias de seu crime,
bem como sua conduta posterior a êste, in
dicativa. de e.rrependUnento ou do sincero de
sejo de repara.çáo do d.an.a, 8.utor1Zem a pre
sunçAo de que não tomará a delinqüir.

O que a SUlpen_ nio abrange

Parágrafo único - A suspensão não
se estende às penas previstas nas le-

tras e e f do art. 42. ou à pena aces
sória, nem exclui a aplicação de me
dida de segurança não detentiva.

ConcU9Õe9

Art. '14 - A sentença deve especificar as
condições a. que fica subordinada a suspen
são.

Revogação obrjll'a~ria da. BUSpensio

Ali. '16 - A suspensão é revogada. se, nO
cuno do prazo, o beneficiário:

I - é condenado, por sentença ir
recorrível, na justiça militar ou na
comum. em razão de crime, ou de
contravenção reveladora de má indo
le ou a que tenha sido imposta pena
privativa de liberdade;

11 - não efetua, sem motivo justi
ficado, a reparação do dano;

11I - sendo militaI, é punido por
infração disciplinar considerada grave.

Bevopçio tac1l1tatJva

t 1.0 - A suspensão pode ser também re
vogada., se o condenado deixa de cumprir
qualquer das~ constantes da. sen
tença.

Prorrogaq.io de prazo

t 2." - Quando t~U1ta.tWa a revogaçAo, o
juiz pode, ao invés de decreté.-ll1o, prOrrogar
o período de prova até o máXfmo, se êste
nã.o foi o fixado.

t 3." - Se o beneficiário está respondendo
a processo que, no callO de condenaçio, p0
de acarretar a re~, considera-se pror
rogado o prazo da suspensão até o julga
mento deflnltlvo.

Extintio da pena

Art. .,6 - se o prazo expira sem que te.
nha sido revogada. a suspensAo, nAo maJ8
se executa. & pena. privativa de Uberda.de.
Não~ da sU9penllio eOlldtcloDal ela

~

Art. 77 - A suspensão condicional
da pena não se aplica:

I - ao condenado por crime come·
tido em tempo de guerra;

11 - em tempo de paz:
a) por crime contra a segurança ex

terna do país. de aliciação e incita-
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mento, de violência contra superior,
oficial·de-lUa, de serviço ou de quarto,
sentinela, vigia ou plantão, de desres·
peito a superior, de insubordinação,
de insubmissão ou de deserção;

b) pelos crimes previstos nos arts.
148, 217, 275 e parágrafo único,
números I a IV.

CAPíTULO IV

DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Requisitos

Art. 78 - o condenado ã. pena de reclilliã.o
ou de detençáo por tempo igualou superior
a dois anos pode ser liberado condicional
mente, desde que;

I - tenha cumprido:

a) metade da pena, se primário;

b) dois terços, se reincidente;

c) três quartos, se criminoso habitual cu
por tendência;

11 - tenha reparado, na medida do pos~

sivel, o dano causado pelo crime;

III - SUa- boa conduta durante a eXe~

cução da pena, sua adaptação ao trabalho e
às circunstâncias atinentes à sua persona
lida.de, ao meio social e à sua vida pregressa
permitem supor que não voltará. a delinqüir.

Penas em concurso de infr~ões

§ 1.0 _ No caso de condenação por in
frações penais em concurso (arts. 6a, 69 e 25,
§ 2. 0 ), deve ter-se em conta a pena unüi~

cada.

Condenados menores de 21 anO$ ou maiores
de 76 anos

§ 2.° - Se o condenado é primário e me~

nOr de vinte e um ou maior de setenta anos,
o tempo de cumprimento da pena pode ser
reduzido a um térço.

EspecificaçáQ das condiçóes. Prelimina.res da.
concessão

Art. ')9 - A sentença deve especificar as
condições a que fica subordinado o livra~

mento.

Art. 80 - O livramento somente se
concede mediante parecer do Conse
lho Penitenciário, ouvidos o diretor
do estabelecimento, em que está ou
tenha estado o liberando, e o repre
sentante do Ministério Público Mili
tar; e, se imposta medida de seguran-

ça detentiva, após perida médica con
clusiva da nãD-periculosidade do li
berando.

Vigilância. do liberado

Art. 81 - Na falta de patronato oficial ou
particular, dirigido ou inspecionado pelo
Conselho Penitenciário. [ica o liberado sob
a vigilância da autoridade policial.

Revogação obrigatória.

Art. 82 - Revoga-se o livramento, se o
liberado vem a ser condenado, em senten
ça irrecOITível, à pena privativa de líber
dade:

I - por infração penal cometida durante
a vigência. do beneficio;

11 - por infração penal anterior, salvo
se, tendo de ser unificadas as penas, não
fica prejudicado o requisito do art. 78, n.à I,
letra a..

Revog~ão facultativa

§ lI? O juiz pode, também, revogar
o livramento se o liberado deixa de
cumprir qualquer das obrigações
CDnstantes da sentença ou é irrecorri.
velmente condenado, por motivo de
contravenção, a pena que não seja pri
vativa de liberdade; ou se militar, so
fre penalidade por infração discipli
nar considerada grave.
Infração sujeita à jurisdição penal comum

§ 29 - Para os efeitos da revoga
ção obrigatória, são tomadas, também,
em consideração, nos têrmos dos
números I e II dêste artigo, as infra
ções sujeitas à jurisdição penal co
mum; e, igualmente, a contravenção
compreendida no § 19, se assim, com
prudente arbítrio, o entender o juiz.

Efeitos da revog-ação

Art. 83 - Revogado o livramento, não
pode ser novamente concedido e, salvo
quando a revogação remlta de condenação
por infração penal anterior ao benefício, não
se desconta na pena o tempo em que estêve
sôlto o condenado.

Extinção da pena

Art. 84 - Se, até o seu tênno, o livra
mento náo é revogado, considera-se extinta
a pena privativa de liberdade.

Farágrafo único - Enquanto não passa
em julgado a sentença. em processo a que
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re&pond~ {> li'oe1"3ào por tnfraçã.o cometida
na vigéncia do livramento, deve o jUiz abs
ter-se de declarar a extinçá,(l da pena.

Não aplicação do livramento condicional e
perda do direito

Art. 85 - O livramento condicional não se
aplica 'M) crime cometido em tempo de
guerra.

11 1.0 - Em tempo de Ilaz, por crime con
tra a segurança. externa. do pais, ou de re
volta. motim, aIfcfaçá,(l e incitamento, vIo
lêncw. contTa l>uper~or, oficial-de-dia, de ser
viço ou de quarto, ou sentinela, vigia. ou
plantão, o llVl"attlento condicional SÓ !lerá
concedido apóS o cumprimento de dois ter
ços da pena, observado 1ÜDd8. o disposto no
art. 78, preAtnbUlo, seus números I, letra c,
II e III e parágrafos 1.0 e 2.°

11 2.° - O condenado por sentença. defini
tiva, que fugir, perde o direito ao livramento
condicional.

CAPiTULO V

DAS PENAS ACESSóRIAS

Quais sejam

Art. $6 - São penas acesSór1a&:

t - a perda de põsto e patente;
11 - a indignidade para o oficia~

lato;

111 - a exclusão das fôrças arma·
das;

IV - a perda da funçã<l pública., ainda
que eletiva;

V - a inabílítação para. o exercício de
função pública;

VI - a suspensão dos direitos pol1ticos;

VII - a. inabilitação pa.ra o exerc1Cio do
pátrio poder, tutela. ou curatela.

FUW1Ú "pública. equiparada

PlU"ágnLf<) Ú11k\o - Equipe.ra~se à fun
ção pública. a que é exercida. em entidade
paraestatal ou em sociedade de economia
mista.

P~n\a. de pôsto e pa.tente

Ano M - A perda de pôsto e patente re
sUlta da condenação à pena privativa de ll
berdade por tempo superior a d.ois anos, e
importa em perda de condecorações.

Parágrafo único - A perda do pôs
to e patente assegura à família do con·
denado o direito à herança militar, ao
montepio civil ou beneficio de íam!-

lia, como se o condenado houvesse
faleddo,

ln1\iJJd4a4e para oficialato

Art. 88 - Fica sujeito à declaração
de indignidade para o oficialato o mi
litar CQudenado, qualquer que seja a
pena, nos crimes de traição, espiona~

gem ou cobardia, ou em qualquer dos
definidos nos arts. 148, 222, 225, 227,
231, 236, 237, 289. 290, 295 e 296.

§ 19 - Se a pena aplicada não im~

porta perda de pôsto e patente, o mili
tar declarado indigno para o oficialato
será reformado, com os vencimentos
do põsto, mas sem outras quaisquer
vantagens, após cumprimento da pe
na.

§ 29 - A declaração de indígnidade
importa em perda de condecorações.

Excll1sio das fôrças aJ'JDIldaa

Art. 89 - A condenação de praça
à pena privativa de liberdade, por tem
po superior a dois anos, importa sua
exclusão das fôrças armadas.

Perda da fUDPo p6bUca

Art. 90 - Incorre na perda de fun·
ção pública o assemelhado ou o civil:

I - condenado à pena privativa de
liberdade por crime cometido com
abuso de poder ou violação de dever
inerente à função pública;

11 - condenado, por qualquer cri
me, à pena privativa de liberdade por
mais de dois anos.

Parágrafo unico - O disposto no
artigo aplica-se ao militar da reserva,
ou reformado, se estiver no exercício
de função pública de qualquer natu
reza.

lnabllttaçio l'U8o Q u.ereíclo de tunçio
públb

Art. 91 - Incorre na inabilitação
para o exercido de função pública,
pelo prazo de dois até vinte anos, o
condenado à reclusão por mais de
quatro anos, em virtude de crime
praticado com abuso de poder ou vio-
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lação do dever militar ou inerente à
função pública.
Inabilitação para. o pátrio poder, tutela ou

curatela

Art. 92 - Ao condenado à pena
privativa de liberdade por mais de
dois anos, seja qual fôr o crime prati
cado, fica suspenso o exercicio do pá
trio poder, tutela ou curatela, enquan·
to dura a execução da pena, ou da
medida de segurança imposta em subs
tituição.

Suspensão de direitos politko8

Art. 93 - Durante a execução da pena
privativa de liberdade ou da medida de se
gurança imposta em substituição, ou enquan
to perdura la inabilitação para função públi
ca, o condenado não pode votar, nem ser
votado.

Imposição de pena. a.cess6.ria

Arf. 94 - Salvo os casos dos arts.
87 e 90, nQ lI, e do artigo anterior, a
imposição da pena acessória deve
constar expressamente da sentença,
que lhe fixará a duração.

TêrIno inicial da.!i inabilitações

Art. 95 - O prazo das inabilitações tem
porárias começa ao término da execução da.
pena privativa de liberdade ou da medida
de segurança imposta em substituiçãD, ou da
data em que se extingue a pena pela pres
crição.

Tempo computável

Parâgt'afo único - Computa-se no prazo
o tempo de liberdade resultante da suspen
são condicional da pena ou do livramento
condicional, se não sobrevém revogação.

CAPíTULO VI

DOS EFEITOS DA CONDENAÇAO

Obriga.çáo de reparar o danll

Ar't. 96 - São efeitos da condenação:

I - tornar certa a obrigação de reparar o
dano resultante do crime;

Perda em favor da FaZ'enda NacilNlaJ

II - a perda, em favor da Fazenda Nacio
nal, ressalvado o direito do lesado ou de
terceiro de boa-fé:

aj dos instrumentos do crimEo, desde que
consistam em coisas cujo fabrico, alienação,

uso, porte ou detenção constitua fato ilí·
cito;

b) do produto do crime ou de qualquer
bem ou valor que constitua proveito aufe
rido pelo agente com a sua prática.

Título VI

DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA

Espécies de medida.s de segurança

Art. 97 - As medidas de segurança são
pessoais ou patrimoniais. As da primeira es
pécie subdividem-se em detentivas e não de
tentivas. As detentivas são internação em
manicômio judiciário e a internação em es
tabelecimento psiquiátrico anexo ao mani~

cômio judiciário ou ao estabelecimento pe·
nal, ou em seção especial de um ou de outro.
As não detentivas são a interdição de exer
cicio de profissão, a cassação de licença
para direção de veiculas motorizados, o exl
lio local e a proibição de freqüentar deter
minados lugares. As patrimoniais são inter
dição de estabelecimento ou sede de socie
dade ou associação, e o confisco.

Medidas de segura.nça impostas a militares

Art. 98 - As medidas de seguran·
ça sàmente podem ser impostas:

r - aos civis;
JJ - aos militares ou assemelhados

condenados por tempo superior a dois
anos, ou aos que de outro modo hajam
perdido função, pôsto e patente, ou
hajam sido excluidos das fôrças ar·
madas;

11I- aos militares ou assemelhados
absolvidos, no caso do artigo 35;

IV - aos militares ou assemelha·
dos, no caso do art. 102, com aplica
ção dos seus §§ lQ, 29 e 39,

Manicômio judiciário

Art. 99 - Quando o agente é penalmente
irresponSável (art. 35), mas oferece perigo à
segurança pública, o juiz determina sua in
ternação em manicômio judiciário.

li 1.° - A internação, cujo mmúno deve
ser fixado de entre um a três anos, é por
tempo indeterminado, perdurando enquanto
não fôr averiguada, mediante períeia médica,
a cessação de periculosidade do internato.

§ 2.° - A perícia medica é realizada ao
ténnino do prazo m1n1mo fixado à interna.
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ção e, não sendo esta revogada, deve ser
repetida de ano em ano.

Desinternação condicional

li 3.co - A desinternação é sempre condicio
nai, devendo ser restabeleclda a situ~ão

anterior, se o indivíduo, antes do decurso de
um ano, vem a praticar fato indlca.tivo de
persistênda de sua. periculosidade.

6 4.D - Durante o período de prova apli
ca-se o disposto no art. 8I.

Anexo ou se4;âo especial de manioôtnlo ou
esta.belecimento peD&1

Art. 100 - Quando o condenado se enqua
dra no parágrafo único do art. 35 e n~8
sita de especial tratamento curativo, a pena
privativa de liberdade é substitUída pela in
ternação em .estabelecimento psiqUiátrico
anexo ao manicômio judiciário ou ao esta
belecimento penal ou em seção especial de
um ou de outro.

Superveniência de cltta

fi 1.D - Sobrevindo a cura, não se dá a
transferência do internado para o estabele
cimento penal, mas não fica excluído o seu
direito a livramento condicional. como se
estivesse a cumprir a 8ubstituida pena pri
vativa de liberdade.

li Z.o - Se. ao término do prazo, persistir
o mórbido estado psíqUico do internado, con
dicionante, de pericUlosidade atual, a inter
nação passa. li. ser por tempo indeterminado,
aplicando-se o disposto nos §§ 1.0 a 4.° do
artigo anterior.

t.bl'ios habituais ou toxicômanos

§ 3." - A idêntica. internação para fim
curativo, sob as mesmas nonnas, ficam su~

jeitos os .condenados reconhecidos ~o
ébrios habituaIs 0\1 toxicômanos.

Regime de internação
Arl. 101 - A internação, em qualquer dos

casos previstos nos artigos precedentes, deve
visar não apenas ao tratamento curaUvo do
internado, senão também ao seu afeiçoamen
to a um regime educacional ou de trabalho,
lucrativo ou não. segundo o permitirem suas
condições pessoais.

cassação de licença para dirigir veiculos
mO«Jlizadotl

Art. 1~ - Ao condenado por crime come
tido na direção ou relaclonadamente à df
reção de veicules motorizados, na. Via. públi
ca, deve ser cassada a licença para tal tim,
pelo prazo minimo de um ano, se as circuns
tâncias do caso e os antecedentes do con
denado revelam a sua. inaptidão para essa

atividade e conseqüente perigo para a. inco
lumidade dos transeuntes.

§ lq - O prazo da interdição se
conta do dia em que termina a exe·
cução da pena privativa de liberdade
ou da medida de segurança detentiva,
ou data da suspensão condicional da
pena ou da concessão do livramento
ou desinternação condicionais,

i 2.0 - Se, antes de expirado o prazo es
tabelecido, é averiguada li cessação dI) perigo
condicJonante da interdição, esta é revoga~

da; mas pOr outro lado, se o perl.g<l persiste
ao término do prazo, prorroga~se êste en~

quanto não cessa aquê1e.

ti 3." - A cassação da licença deve ser de
terminada ainda. no caso de absolvição do
réu em razão de irresponsabilidade penal.

EsWo local

Art. 103 - O exUio local, aplicável quando
o juiz considera necessário como medida
preventiva, a bem da ordem pública oU do
próprio condenado, consiste na proibição de
que êste resida ou pennaneça, durante um
ano, pelo menos, na localidade, municlpfo ou
comarca em que o crime foi praticado.

Pará......,o ÚDico - O exiUo deve ser cum
prido logo que cessa ou é suspensa condlcio
nabnente a execução da pena privativa de
liberdade.

Pl'ofbição de freqüent'"' determinados luprea

Art. 104 - A proibiçio de freqUentar de
tetnúnados lugares consiste em privar o oon
denado, durante um ano, pelo menos, da ta
culdade de acesso a lugares que favoreçam,
por qualquer motivo. seu retomo à atiVidade
crim1nosa.

Parâgralo único - Para o cumprimento
da proibição, aplica-se o disposto no pará
grafo único do artigo anterior.

Interdic)áo de estabeleeDnento cOMeftial, 00
indUlltrial, ou de .uocfaçio

Art. 105 - Pode ser decretada a
interdição, por tempo náo inferior a
quinze dias nem superior a seis meses,
do estabelecimento comercial ou in·
dustrial, bem como da sociedade ou
associação, que sirva de meio, incen
tivo ou pretexto ou cuja sede seja uti
li2ada, de qualquer modo, para a prá~

tica de infração penal que atente con·
tra as instituições militares.
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§, 19 - A interdição do estabeleci
mento, sociedade ou associação, consis
te na proibição de exercer no local· o
mesmo comércio ou indústl'ia, ou a' ati·
vidade social.

li 2.~ - A sociedade ou a.s.sociaçiio, cHja
~ede é 'illterd it.ada, nfl.O, pode exercer em ou~
tro local. as suas atividades.

Transgressão, das medlda.s dos ~rts, 103, '104

Art. 106 - A transgressão de qua]~

quer dai medidas' previstas nos arti
gos 103, '104' e 105 cOllstitu"i éflme
contra a administração da Justiç'a Mi
litar.

Confisco

Ad. 107 - o juiz, embora não apu
rada a. autoria, ou' :aindaquando~'o
agente, não:é penalmente' responSável
ou não p,uníver, deve ordenar, o con
fisco' dos instrumentos e ,produtos. :do
crime;, desde que, consistam em ceii·
sas:

I - cujo fabrico, alienação, uso,
porte ou detenção constitui fato ilí
dto;

11 - que, pertencendo àsfórças ar,
madas ou sendo de uso exclusivo de
militares, estejam em poder ou uso
do agente, ou de pessoa não autoriza
da devidamente para 'tal;

III - abandonadas, ocultas ou de
saparecidas.

Parágrafo 6nico - Fo, WlS l'a:;'l~ dos
números] e m, ressalvado o direito
do 'lesado ou de terceiro de boa·fé.

hn1J'Osi~ão da medida de ~c~ur;m.ça

Art. ·1(18 - A medida de sc~rança é im
posta· nu sentença de condenaçã'o. ou de
abmlvição, que lhe fixará o prazo e cstabcle
cerá as condiçecs, nos iênnos da Je~ penal.

§ 19 - Dep'ois da sentença, pode
ser imposta durante a execução da
pena ou durante o tempo em que a
ela se furte o condenado, nos' casos
previstos na lei ,penal ,e se assim, em
prudente 'arbítrio, o entender o juiz.

§ 29 - A, imposição da medida de
segurança nao impede a' expulsão do
estrangeiro.

Titulo "VII

DA AÇAO .PENAL

Propositura da ação penal

Art. 109' - A ação perial é pública
e ,sõIl)~nte pode se r 'promovida por
denúncia do, Miilistério Público Mili·
tar.

Indivisibilidade da. açáo penal

Art. 110 -, A denúncia contra qualqL,;cr dos,
conhec:dos concorrentes para ,o crim~ esten
de-sc de pleno direito aus demais.

Oependii,ncia de requisição do Governo

Art. 111 - Nos crimes previstos
nos arts. 124 a 129 a açao penal de
pende de requisiçâo do Govêrno,

Titulo "'111

DA EXTtNÇAü DA PUNIBILIDADE

(;aUS:l!i extintivas

Art, '112 - Extmgue-se' a' punibilidade:

l' - pela. morte do agente;

J[ - pela anistia, graça ou Indullo;

. 111-·pela retroatividade da. lei pen aJ que
nâó mais considere o fato como criminoso:

IV -pela reabilitação;

V •.- pela prescrição:

\'1 - pejei rc&Sarcimenlo ,do dano', no pe
culato culposo.

Para!rl"afo único - 'A extinção da punibi
lidade do c::-1rne li pressupost.o, elemento cuns
titutivo ou circunstância, 'agràvante de ou
tro, n:"io ~,c 'cstende a ésie. Nos crimes cone
xos, a e:<tmção da p'JnjbÜidad~ de um ',deles
nã.o impede, quanlo aos oUtros. a agravação
da pena resultante da conexão~

Referência' da prescrição

Art. 113 - A prescrição refere-se à ação
penal ou á execução da I>cna:

Prescriçá~ da ac:ã.o penl\l

Art. IH - A prescrição da nçEio penal.
'salvo o dlsposto no ~'Lo. dést-e árligo. regula
se pelo máximo da pena privativa'de l:berda
de cominada aó 'crime, verificando-se:

I - em trinta. anos, se a pena. e de' morte;

11 - em vinte ll,no~. se o maximo da pena
e superior' a .doze;
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lU - em. dczesócis anos,. se o max:mo' da
pena é supericr fi oito e não t'Xcede. de doy.e:

IV - em clOZl} l~nos, :;e o máxII:1o da pcna
C &u~rior H, quatro c não clI:cede de oito;

V - em oito anos, se o mli.xlmo dn, pena
é superior n dois e nãC" excede a quatro;

V[ - em quatro anos .. I'e o mílxlmo da
pena é igual a um ano ou, sendo· s'"Jpcnor.
nlio excede a dois;

VII - em dois anos, se °mli.ximo da pena
f! inferiol' ri. um ano.

Sllperveni"-nda. de ~el'lteS\ça. rQlldcna.tórla de
que somente o réu recorre

.!:j 1.0 - Sobrevindo'sentença condenatória,
de que sômente o réu te-nllll, recorrido, a pres
erlção pa~sll, (I, regular-se pela pena imposta,
e deve ~er logc declaraQa, :;em prejuízo dü
andamento do rec t;.rso , se, entre a illtima.
causa int~rruptiva do curso da. 'presçriçãQ
O 5") c 3. sentença, jã decorreu tempo ::.ufi
ciente.

Têrmo inicial da Ilrescrlção da ação penal

l:i 2.0 - A prescrição da açiio penlll começa
J. correr:

;\1 do dia em' 'que o crime 5(! consumou;

bl no ca.so de tentativa, do dia em que
cc~-;ou Il IUiviclad.e criminosa;

e.t nos crimes permanentes, do dia. em
que ~essoa fi permnnênci[~:

dl nos de' falsidade ou alteração,
substituição ou sonegaç~o de registros,
assentamentos, livros ou outros quais
quer documentos; da data em que o
fato SG tornou conhecido.

Caso Cle concur~o de crimes ou de crime
continuado

!ii 3,0 - Ko ~1l$O de ('oncurso de crirries 011

í!e crime co'ntinuado, a prescrição' é referida,
não ti pena llnificada, mas ii. de cada crimc
considerado ioohidamenw,

SuslJ(!ru;ão da prescrição

li 4.0
- A l)rescrição da :lçáo penR.! não

corre:

1 - enqu&.:lto 1);;.0 resolviela, em outro pro
(:('550, questão de que dependa o reconheci
mento da existéncia do c:imc;

ir - enquanlA) o agente cuinpre pena IlD
estrangeiro.

1nterrupç'>o. da prescriQão

1* 5.0
- O cllrso dFl. prescrição da ~ão. penal

inccrrompe-se:

J - pelo recebimento .da denúncia;

II -.pelu sentença cond~natórja recorrlvel,

R 6,° - ti inlern1;JÇão "ela prescrição prodm
efeito rela~vllmente a tndos os autores do
crime; e nus crimes conexos, que fAliam obie
UI do mesmo proct'sso, a interrupção ]'elativa
a quaJqum" deles estende-se aos demais.

l'reserlção es~ial no caso "apena0 de
refonna () U sllSpeDsão d~ exercido

Art. 115 - Ver~fica-se em seís aJ)os
a prescrição nos crimes cuja pena co·
minada, no máximo, é de reforma ou
de suspensão do exercicio do pôsto,
graduação, cargo ou função.

l'rescriçl\o da. l"xecução da pena ou da
medida de segurança que a 'substitui

Art. 1J6 - A prescrição da exe·
cução da pena privativa da liberdade
ou .da medida de, segurança, que a
substitui (art. .100) regula-se pelo tem
po fixado na sentença e· verifica-se
nos' mesmos prazos estabelecidós no
art. 114, oS quais se aumentam de um
têrço, se o condenado é reincidente
específico ou criminoso habitual ou
por tendência.

~ 1.° - Ccmeç\l. a corl'er a .pI'escI'~ção:

a) do dia em Que passa em j:Jlgado a scn
tl'I)-ç,a ~:ondena1.ória ou a que: revoga a sus
pensão condicional' da pena. ou"o llvrarncnto
comlicionaJ .

b) <!o dia em que se inwrrompe a exc
cuçã.o Salvo quando o tempo da inlerrupção
deva complltar-~c na Pena.

~ 2,Q - No CFI.';D de eva.<lil'-se o condenado
ou de rcvog~r-se o livramento ou desinternfl
ção condicioIlIÜS. !l. prescrição r,c 'rcguia velo
restante tempo da execuçà.<J.

~ .3.o, - O curso da prescr:ção da exec uç âo
d{l. pena.. f,uspende-se enquanto (~ condenado
está"prêso por 'outro motivo, e interrompé-i3c
pelo inicio ou continuação do cumprimenlo
da pena, O~ pela reinddl'ncia.

Disposiçfles t: IlMUDS a ambag a....
espécies de preSCrição

An. 111 - InLerrompida' a prescl'lçã.c. salvo
,o. caso do·· ~ 3.°, segunda parte, do' art,igo
antcri4):, Lodo :) pra~o c01:peça a ·oor-re~, ~m ll.

mente, do dia. da intelTupçâo,

:\rt. 118 - SiíD rcdU7.idos de metllde.os pra
zos da .prescriçFw, quando o criminoso erll.
·ab .tempo elo t:rim'e, mellor de v"ínt.e e UtU

anos .oU maior de setenta.



ABRIL A JUNHO -'- 197Q
-~ --_.~-_.~------~-_._--

Imprescritibllidade das penas acessórias

Ar!.. 119 - );; imprescindível a execuçã<J d~
penas acessórias.

Inicio do curso da. prescriçã.o do c.rime
de· imlubmis$ão

Art.' 120 - A prescrição começa a
correr DO crime de insubmissão, do
dia em que ti insubmisso atinge a ida·
de de trinta anos.

E:dinção da pUllil1JJidadc dI) crime de
deserção

Art. 121 - No crime de deserção,
embora decorrido o prazo da prescri
ção; esta s6 extingue a pUnibilidade
quando o desertor atinge' a idade de
quarenta e cinco anos, e, se oficial, a
de ·sessenta.

Rcabilitaçiil}

Art. 122 - A reabilit.aÇão extingue a pena
acessória da inabilitação i art. 86. r.Umeros V
e VII) e &Dmente pode ser concedida após o
decurso de cinco anos, contados do dia em
que termina a execução da pena principal ou
da medlda de segurança aplicada em substi
tUi"ão (art. 1(0) '. desde que o condenado:

I ~ tenha. dado efetivas e constantes pro
vas de boa conduta;

11 - tenha ressarcido, na medida do possi
vel, o dano causado pelo crime.

~ 1.0
- Se o conder,Mo é reincidente, es

pecifico ou crimincso habitual Ou p:l!' ten
dência. o prazo mlnlmo para fi reabilitação
é de dez anos.

:Callcelamento do registro de condenações

§ 2.0
- Concedida a reabiliwção, é iguaJ

mente deferido ao reabilitado () <:ancelamen
to. mediante averbaçãQ do registro oficial de
condenações penais que tenha o.nroriormenle
sofrido, as quais, de futuro, não podem ser
comunicadas senão ú autoridade policial ou
judiciária, ou ao representaJite do MinIstério
Público, para :nstruçâú de ;JfOCCSSO p<ma~

que venha. ·a ser instaurado contra o reabi
litado..

Prazo para renovação do petJill.o

li .3." - Negada a reabilitação, não pode
ser novamente requerida senão após o de
curso de dois anos.

Revogação

§ 4." - A reabilitação é revogada e não
pode mais ser concedida. S€ o reabUitado sofre
nova ·condenação. por sentença irrecorr!vel.
a pena privativa de liberdade.
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l>eclaraçãlJ de ofício

Art. 123 - A 'prescrição, embora
não alegada, deve ser dedarad~ ex
offic::io.

11 ~ Exposição de Motivos
Ministro Gama e Silva
C()DIGO PENAL MILITAR

ExcelenUSl3imos Senhores Ministros de Es~

tado da Marinha de Guerra. do Exército e
da Aeronáutica Militar

Tenho a honra' do passar às m'ãos de
Vossas Excelências o Projeto de Códígo Pe
nal Militar, que resultou de cuidadoso traba
lho da Comissão,Revisora, designada por êste
Ministério,. para rever o Anteprojeto elabo
rado pelo Professor Ivo .d'Aqulno.

A Comissão fOI integrada pelos ProfessOres
Benjamin Moraes Filho, como seu Presiden~

te, José Telles Barbosa e pelo autor do An
t.eprojeto;

Na, fase inic~al, reali:t,ou-se a primeira re
visão, seguindo os passos da. Comissão Rev~

sará do. Anteprojeto do Código Penal, de
autoria co Ministro Nelson 'Hungria, e pro
curando atender às sugestões recebidas ào
Estado-Maior das F'Orças Armadas, da Es
cola Superior de Guerra, de diversos Minis
tros do Superio:, Tribunal Militar e de outras
fontes 'de cultura jurídica, civis e. militareS.
Essas sugestões foram acolhidas na sua quase
totalidade, com exceção apenas das que já
tinham sido atendidas err, ou;;ros dispositi
vos, ou viriam a. colidir com outros princip:os
que Informavam o Sistema do Código.

O acompanr_amento Q';;S traoalhos da Co
missão Revisora do Anteprojeto de Código
Penal comum teve por objetIvo dar o máximo
de unidade às leis substantivas penais do
J3ra~il, evitando ~ adoção de duas dou.trinas
para o tratamento do mesmo tema. .a. fim
de .se estabelecer perfeita aplicaçáo das no
Va.3 leis. penaiS em todo o temtório nacional.

Na segunda. fase, houve nova revi.são, des
de o artigo L", por fôrça de mudanças na
composição da Comissão paralela, revisora do
Anteprojeto' de autoria do Ministro Nelson
Hungria, a qual fé:>. completo reexame do
trabalho. realizando fundas alterações em
todo o Anteprojeto, o que obrigou a Comis
são Revl~ora do Código Penal Militar ao nova
e delicada operação revisíonlsta. .,

De assinalar que r.em sempre pôde ser
acompanhado o trabalho' da Comissão Revi
sora do Código Penal C:omum, já. pela ~per:i

ficidade do direil,o militar, já pela necessi-
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dade de coerência, com outros prmcípios ado
tados, çom grandc justeza, pelo Anteprojelo
Ivo d'Aquino.

A terceira fa~e consistiU na: revisM final,
pa.ra un1formização da linguagem. renume
raçã.o dos ,artigç.s e, retoques. na forma de
apresentação do Anteprojeto, agora conver
tido em Projeto.

CUlnpre registrar· que, entre a segunda
fase e a teréeil'a, a Comissão Revisora se viu
desfalcada da figum· ilustre do Profe:;sor
José Telles Barbosa. falecido em meio H

geral conSl ernação do mundo jurídico.

No l,ocantc i\s modificações feitas no An
teprojeto, deve-se res5aital' terem elas sido
realizadas. quer cm obediência às su!\'eSlões
apresentadas 'pelos órgãos ou ·pessoas re1.ro
referIdas, Quer pela própria iniciativa ou
concordância do auror do Anteprojeto. As;
sim, fi!! decisões da Comissão foram sempre
~mã.nimes.·, .

2: . CUlllpre. agora. apontar os motivos prin
cipais do ProJeto, na sua. forma atllBl.

Na cEstrib'Jição da IT.atéria, adotou-se cri
tério 'nóvo, dividindo o ProjetQ em Parte Ge
ral e Parte Especial, como' de resto se fê~ com
O~ códigos penais que o Brasil tem Odo e com
vários códigos penais mili\.ll.rcs modernus, A
divisão necessaria, na Parte F.special, dos
crimes militares em u:mpo de ,paz e em tem~

po de guerra, é .feita através dos Hvros 1 r
n. respectivamente, tal como se féz na re
dação do Código Civil, em que os L~vros são
divi.sões de uma Parte.
3. A Parle Geral integra-se por um Ltvro
Vuico, seguindo-se os titules e capltulos con~

forme a tradição juridica do nosso Pais,

4. Dentro do Titulo I - "Da Aplicação dB.
Lei· Penal Mllitar", adorou-se o principio dB.
territorialidade e o da extraterritorialidade
na ampIHude 'usual do direito milit,nr.

O conceito de crIme milit,ar continuou elo;

vi i~is, segundo o modélo do Código vigente.
com os aperfeiçoamenlos resultantes de dou·
trinas mais modernas'e da construção juris
prudencial de nos.sas cÔl'tes de Justiça. Mi
mar.

Entretanto, não !iC faz distinçao entre !l.5
modalidades dolosa e culposa de wn' crime,
pl\l'a. ~ sua cQneeituaçút;) de crime militar ou
comum. Nunca o elemento subjcth'o impor
tará. pelo I'ttonhecimentQ da culpa em lugar
do dolo, na dúscaracterizaçiío do crime mi
UaT.

Ka· definição do tempo c.c guerra, para os
efeitos penais militares. adotou-se distribui·
ção e redação melhor que a do Código vi
genk. e desprez.ou-se 'tI. extensúo do concei-

to de original ilegível "estado di'! guerra",
que devera ser definido, nAo no Código Pe
nal Militar, mas em lei administrativa ml
litflr

Vários artigos qut', no Código vigente e no
Anteprojeto, cst",vam na.", d\s~~i~ {;era\!;
ou finais, passarAm ~ fi integrar. o Titulo I da
~a,rt~ Geral (Livra lt1nico). pois constituíam
verdadeiramente matéria de Aplicação da
Lei" Penal ·Militar.

5. No Título lI, referente ao Crime, incluí
]'am-se varios tópicos imporLantes.

Inl~luiu-lie, como IT.O<ialidade ~pccl.al "do
estado· de' necessidade, disposição re:ativa à
inexigibilidade' de outra condula coma ex
cludente 'da culpabilidade, não obstante as
Crílicas s"u.rg~da.~ em círculos espeeiallzadoll.
~ >:idfl, ·.militar, sempre úbediente 'aos prlllcí
pias de hiernrquiri e disciplina, muita vez
se defronta com situações em .que não se
pode exi~ir do agente conduta diversa da
que é'le exerceu.

Quanto à exclusão de crime. adotou-se
melhor' sistemática, separando em item; di
ferentes o estrit.o c=primentó do deve:' lc
"la!. c () exercício regular do direito. Igual
men\,e enquadrou-sE'. entre as causas ex
cludentes da. criminositladc, n B.«3,O do' ~o~

mandante que compele ~ubalt.érnos a exe
cutar .serviços ou manobras urgentes para
evitar perda de ...ida.<; ou de bens materiais
nos (;aso:; c;uc especiiicll, ou ainda o esfa:
celamento da autoridade ou da ordem mlll
Lar. O Código vigente estabelece lL'lla nor
ma pernlisiiivit E'm tais (;asos, quando o certo
Ó tldmitir-l;e ma.s lima. norma. c:xeluden\c:'
do crime.

li. A idade minima pftra os efeitos penais
da rcspollsabi1idade, que o dil'eit.o Pl'!nal mi
litar vigente admite inferior a 18 anos. apa
rece agora mais bem {.ratada. Náo s6 é defe
rida ao juiz a faculdade de I'econl1ecer E'm
algunfi ClUJOS a capue'idade penal, entre 16
e 18 anos, como é estabelecida taxativamell
te fi equiparação, em CllSOS específicos que a
J'J5Giça Militar tem definido, de menores de
18 mios aos maiores Gessa idade.

7. Conserva·se, ao concurso. de agentes, o
('onecitQ militar de cabeças, não 56 para os
que dirigem a ação inos crimes de autoria
coletiva neces..<;árül" como tamtKm paTa C>1,
ofil:iais, r.wna lidio jurisbaseada no prin
cípio de hierarquia, .quando eSLes aparecem
em concurso com inferiores na autoria ce
:Jnl crime.

8. No capitulo da.s penas principais, o Pro
jeto imrodu.ziu nova. modalidade ~c pena
privativa de iiberdade: o impedImento, para
o crime de iIlsubmissilo, sujeitando o con-
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denado a pennanecer no recínto da unida~

de, sem prejuizo da instrução militar.

Para abranger todos os possíveis autores
de crime militar, alargou-se a pena do CÓ~

digo vigente, de "suspensão do exercicio do
pósto ou cargo", incluindo-se agora também
o exercício da gTaduação e da função.

Alongou-se de Cinco para sete dias O prazo
de comunicação ao Presidente da Repú!11ica
de sentença definitiva de condenação à pe
na de morte, para atender às hipóteses de
distância do local de julgamento e possíveis
dificuldades de comunicação em estado de
guerra. Manteve-se, porém, a norma do Có
digo vigente, de execução ilnediata da pena,
Quando o exigir o interesse da ordem e da
disciplina militares.

A conversão das penas de reclm,áo e de
tenção em pena de prisão pennaneceu limi
tada aos casos obrigatórios da legislação
atual. A faculdade, ora existente, de conver
ter a pena de reclusáo em detenção, com
aumento que não exceda à décima parte,
deixou de figurar no Projeto, pelo seu total
desuso, uma. vez que não traZÍa reBJ wmta
gem prática. Incluiu-se, entretanto, a. con
versão da pena de suspensão do eJreTcÍcio
em detenção, quando o condenado já. estiver
na reserva, ou refonnado ou aposentado,
pois em tais casOS aquela pena não teria
sentido.

9. Medida de polftica criminal de largo al~

cance é a introdução da suspensão condicio
nal da pena no nôvo direito penal militar.

Embora não seja aplicável em casos que
aUngem gravemente a ordem e a discipli
na militares, a sua aceitação no nôvo Có
digo se fazia urgente. Ao caráter repressivo
da pena impunha-se acrescentar o prinCÍ
pio utilitário da recuperação do criminoso,
sem, todaVia, lhe executar a pena. 1l:ste prin
cípio da recuperação já era, aliás, reconhe·
cido no direito vigente, através do institu
to do livramento condicional. O snrsis, ago
ra adotado no Projeto, longe de ferir o prin
cipio de diSciplina, essenciaJ às Fôrça.s ,Ar
madas. Virá estimulá-lo, pela obrigação da
conduta exemplar do beneficiado pelo refe
rido instituto.

la. Entre as penas acessórias, incluiram
se várias que não constam do elenco do Có
digo vigente. Além de definir, com precisão,
as interdições de direito, duas pena.s foram
estabelecidas para aplicação pela justiça cri
minal, como seqüência a lUlla pena princi
paI: indignidade para o oficialato e incom
patibilidade com o oficialato. Aparecem, ago
ra, tais sanções independentemente de p0s
SÍveis declarações de igual nature~a. como
medidas disciplinares de caráter adminis-

trativQ, sem serem em seqüência à outra
pena.

11. As medidas de segurança abrangem,
agora, um quadro completo, incluindo as de
caráter não detentivo, que não se acham
contempladas no Código vigente.

12. Dentro do quadro da ação penal, foi
mantido o seu caráter estritamente publico,
incondicionado, exceção feita para os crimes
militares contra a segurança externa do
Pais, n06 quais há a condição prévia, da re
quisição do Ministro da pasta interessada.

13. Dentre as causas extintivas da punibi~

lidade, o Projeto incorporou, em suas linhas
gerais, a recente lei sôbre reabilitação, que
alterou os dispositivos do Código Penal co
mum relativos a êste instituto. A nova le
gislação tornou-Q mais humano, incentivan
do de modo positivo a regeneração do delin
qüente. Não poderia o Código Penal Militar
deixar de adotá-lo, na forma da lei promul·
gada pelo Govêmo revolucionário.

14. A Parte Especial é integrada por dois
Livros, compreendendo o primeiro os "Cri~

mes Mílitares em Tempo de paz" e o segun
do os "Crimes Militares em Tempo àe
Guerra",

Dentre os primeiros, o Projeto mantém o
relêvo que o Código vigente dá aos crimes
contra a segurança externa do Pais. Não
interfere esta classificação cOm a legislação
especial de segurança, pois no Projeto 56
se configuram os delitos que, além de fe
rirem a segurança externa do Pais, têm a
natureza j uridica de crimes militares. São os
praticados por militar ou que configuram
os casos de espionagem, tradicionalmente
admitidos no direito militar.

15. No Titulo TI, que abrange os delitos
contra. a autoridade ou a disciplina militar,
o Projeto mantém o quadro geral da legis
lação Vigente, mas dá-lhe melhor classifi
cação e acrescenta inillneral; figuras que a
experiência da vida militar estava a exigir
que fôssem erigidas em crime.

16. Entre os crimes contra o serviço mili
tar e o dever militar, objeto do Titulo m.
avultam os de insubmissáo e os de deserção.
O Projeto transportou as circunstâ.ncias
atenuantes e agravante!) específicas; que o
Código vigente mantinha na Parte Geral,
para o lugar próprio, que é o Capitulo I
Ciêste Tftulo.
11. Incorpora-se, agora, entre os "Crimes
contra a Pessoa", o delito de genocídio, em
têrmos quase idênticos à lei especial que
rege a matéria, segundo os tratados de que
o Brasil foi signatário após a Segunda Guer·
ra Mundial.
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Entre os crimes de lesão corporal incluiu
se o de lesão levíssima, 3 qual, segundG G
ensino da. Vivência militar, pode ser descJas
sificada pelo Juiz para 1nfra.çOO dil>cip11nar,
poupando~se, em tal caso, o pesado encargo
de um pr~ penal para fato de tão pe
quena monta,

O Projeto inova, no tocante aos crimes
contra a honra, já pela ereção em delito
autônomo de ofensa. às FOrças Armadas, jâ
pela admissão, como crime, da apreciação
crltlca. às institUlções militares, quando lne
lluívoca a. intenção de ofender.

InclUí-se entre os cr1mes sexuais nova fi
gura: a pederastia ou outro ato de libIdina
gem, quando a sua prática se der em lugar
suSeit.Q à administração militar. J!: a manei
ra de tornar mais severa a repressão contra
o mal, onde os regUlamentos disciplinares se
revelaram insuficientes.

1&. No Titulo V. tratando dos "Crimes con·
tra o Patrimônio". o Projeto incorpora o fw
to de uso, desconhecido da leI vigente, mas
que vem coibir uma. série de abusos que
se generalizam, atingindo a propriedade pú
blica e particular.

Criou-se, entre as modalidades do crime
de dano, a. ação de fazer desa.patecer coisa.
alheia, que ocorre, por vêzes. na vIda militar.
Não se contunde com o furto, que é a. sub
tTação, nem com o tipo fundamental de da~

no, que é e. destruiçã-o. fato que nem sempre
se pode provar. Com facilidade, o agente
dt!ltenntna o desaparecimento da. coisa. o que
não ficará impune, como agora acontece,
pejo princípio estrito da tipicidade. Foi man
tida, com ma.1or precIsão, a mode.lldade
culposa do crIme de dano.

19. Aperteiçou-se a. Unguagem juridica de
Mda a matéria do Titulo VI, Q.ue trata. dos
"Crúnes contra a Incolumidade Públ.lca",
IncIuiu~se aí o moderno principio da Isençlio
da prisão em flagrante para o agente que,
na condução do veiculo motorizado, presta
socorro à sua vitima., na. medida da.s poss.I~

bilidades, sem se afastar do local do fato.

No mesmo titulo foi também incluido um
capitulo relativo 8.08 cr1mes contra a saú
de, tendo-se em atenção especial os entor
pecentes e substâncias que determinam li de
pendência, p&iquica.

20. Entre os cmnes contra a Administra
ção - Titulo VII - o Projeto atende à. me~
lhor doutrina, incluindo o cheque sem fun
dos entre os crimes de falsidade, dando-lhe
caracterfsticas próprias, para. a. sua concei
tuação como crime militar.

A fim de melhor proteger as modernas téc·
Dicas processua.1s, equipara~se a documento

não só o disco fonogrãfico, como a fita ou
fio d-c apaTe\ho eletroms.gnético, a que se
incorpore deClaração destln&da. à prova de
fato juridicamente relevante.

O delito de condescendência criminosa. é
agura maJs bem conceituado, diferindo a pe
na se o fato foi praticado por indulgência
(modalidade dolosa) ou por negligência. (mo
dalidade culposa). A mesma distinção se faz
no crime de inobservância de lei, regula
mento ou instroção, que cause diretamente
ato prejudicial li. administração militar.

Entre os deUtes que criam obstãcUlo à
re~ de hasta pública e concorrênci&,
inseriu-se também a hipótese da. tomada de
preços, que se generaliza em muitos setores
da.~ão militar.

PaTa evitar a identidade de nomlD& juriJ,
para dois crimes, deu~se o nome de "TráfIco
de Influência" ao delito contra a adminl.&tra.~

ção em geral, reservando-se o de "Exploração
de Prestígio" para () mesmo crime quando
praticado contra a adzrtInjstraçâo da Justiça
Militar.

No LIvro n, que compreende os "Crimes
MUltares em Tempo de Guerra", criou-se no
TítUlo I, Capitulo lI, ao lado do delito de
"Traição", sempre praticado por nacIonal. o
crime de "Traição Imprópria", para não def~

xar impune perante a lei militar brasileira
o estrangeiro que, de forma Idêntica, favo
reça. o inlml.go.

TodO& or. demais crimes do Livro n e.pre
sentam melhor distribuição, definições ju
rídicas mala exatas, apenação mais cuIda
da, bem como rubr!.cas marginais ajustadas
ao conteúdo das respectivas normas.

As disposições finais são l'eduzidas a duas:
a que revoga o Código Penal Militar vigente
e dema!5 d\spOGiçôes em contré.rio ao nOvo
Código, com exceção das leis especía.1s que
definem os crimes contra a segurança Da
cion\lJ. e a Ol'dem pol1tica e social, e a que
determina a data de entre.dll. em vigor do
nOvo Código.

li: êste o Projeto que tenho a satisfação e
a honra. de submeter à elevB.ds. aprec1fLÇio
de Vossas Excelências e que, pelo seu mérito.
marcará o inicio de uma série de CódJ.goé,
tlue darál:. ao Govêmo da República. a opor~

tunidade e a benemerência de prestar ines~

timâvel serviço à efetividade da. Justiça e
contrihuição dw; mais relevantes à cultura
juríd1ca. do Pais.

Aproveito a oportunidade para. apresentar
a VOSSltS Excelências protestos de profundo
l'espelto. - Ll1is Antônio dA. Gama. e SOft,
Ministro da Justiça.
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Principio de
leralt~de

Lei supreuiYa
de

inuilninaçlo

Retroattvi·
dade da lei

mais benigna

Apura~ da
Jna1(J~

benignidade

Medida de
segurança

CODIGO PENAL MILITAR DE 1969

DECRETO-LEI N." 1.001
DE 21 DE OUTVBRO DE 1969

Código PenaI Militar

Os Ministros da Marinha de auerra.
do Exército e da. Aeroná.ut1~a MilltaT,
usando das atribuições que lhes con
fere o art. 3.° do Ato Instítucional n,o
16. de 14 de outubro de lOO~, ~l)IDbi

nado com o § 1.° do art. 2.° do Ato
Institucional D.o 5, de 13 de dezembro
de 1968, decretam:

CÓDIGO PENAL MILITAR

PARTE GERAL

LIVRO úNICO

TíTULO I
n. ApUcaçáo da Lei Pena.I Militar

Art. 1." - Não há crime sem lei an
terior que o defina, nem pena sem
prévia cominação legal.

Art. 2." - Ninguém pode ser punido
por fato que lei posterior deixa de
considerar crime, cessando, em virtu
ele dela, a própria vigênciB. de sentença
condenatória irrecorrivel, salvo Quanto
aos efeitos de natureza civil.

11 1.0
- A lel p O s t e r i o r que, de

qualquer outro modo, favorece o agen
te. aplicR-Ge retroativamente, ainda
quando já tenha sobreVindo sentença.
condenatória irreconlve1.

11 2.0
- Para se reconhecer ~ual

a mais favorável, a lei ))06terior e a
anterior devem ser consideradas .se
paradamente, cada qual no con1unto
de 5Ua.a normas aplicáveis ao faro.

Art. 3..0
- As medidas de seguranç&

regem-se pela lei vigente ao tempo da
sentença, prevalecendo, entretanto, se
dIversa, a lei vigente ao tempo da
execução.

cóDIGO PENAL MlLITAB DE 1944

DECRETO-LEI N." 6.U1
DE U DE JANEIRO DE 1""

O Presidente da RepúbU(la, mando
da atribuição que lhe confere o art.
180 da ConstituIção, decreta a seguin
te lei:

cóDIGO PENAL MILITAR

LIVRO I

GENERALIDADES

TITULO r
Da aplicaçio da. Lei Penal MWtar

Art. 1." - Não há crime sem lei an
terior que o defina. Não há pena fiem
préVia. cominação legal.

Art. 2.° - NInguém pode ser punido
por fato que lei posterior deixa de
considerar crime. cessando, em virtude
dela, a execução e os efeitos penais
da sentença condenatória.

(Art. Z.") - .,., ...• ,., ...•....•.•

Parign.fo izJJ1co - A lei posterior.
que de outro modo favorece ao agen.
te, aplica-se 80 fato não definitiva
mente jUlg&do e, na parte em que co
mina pena menos rigorosa. ainda. ao
tato julgado por sentença. condenató
ria irrecorrlvel.

TtTULOm
CAPtTOLO n

Das Medidas de SeruranÇA

Art. 82 - As medid9.S de seguran
ça regem-se pela lei Vigente ao tempa
da. sentença. prevalecendo, entretan
to, se diversa. a lei vigente lloO tempo
da execução.
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CóDIGO PENAL MILITAR DE 1969 I CÓDIGO PENAL MILITAR DE 1944

Lei
exc~pdonal

ou temporária

Tempo do
crime

Lugar do
crime

Territotlali
dade. Extr/l.
territoriali-

dade

TerTItór:lo
nacional por

extensão

Ampliação a
aeronaves ou

navios
estrangeiros

Conceito de
navio

Art. 4.° - A lei excepcional ou tem
porária, embora decorrido o periodo
de sua duração ou cessadas as circuns
tâncias que a determinaram, aplica-se
ao fato pr~tica.do durante sua vigên
cia.

Art. 5.° - Considera-se praticado o
crime no momento da ação ou omis~

são, ainda que outro seja o do resul
tado.

Art. 6.° - Considera-se praticado o
fato, no lugar em que se desenvolveu
a atividade criminosa, no todo ou em
parte e ainda que sob forma de parti
cipação, bem como onde se produziu
ou deveria produzir~se o resultado. Nos
crimes omissivos, o fato considera-se
praticado no lugar em que deveria
realizar-se a ação omitida.

Art. 7,° - Aplica-se a lei penal mili
tar, sem prejuízo de convenções, trata
dos e regras de direito internacional,
ao crime cometido, no todo ou em
parte, no território nacional, ou fora
dêle, ainda que, neste caso, o agente
esteja sendo processado ou tenha sido
jUlgado pela. justiça. estrangeira.

§ 1.o - Para os efeitos da lei pe
nal mUitar consideram-se como e)l:~

te128âc tlo território nacional as aero
naves e os navios brasileiros, onde
quer que se encontrem, sob comando
militar ou militarmente utilizados ou
ocupados por ordem legal de autorida
de competente, ainda que de proprie
dade privada.

li 2.° - :t também aplicável a lei
penal militar ao crime praticado a
bordo de aeronaves ou navios estran·
geíros, desde que em lugar sujeito à
administração militar, e o crime a.tente
contra as instituições militares.

li 3.° - Para efeito da aplicação
dêste Código, considera-se navio tôda
embarcação sob comando militar.

Art. 3,0 - A lei excepcional ou tem
porária, embora decorrido o periodo
de sua duração ou cessadas as cir
cunstâncias que a determinaram, apli
ca-se ao fato praticado durante sua
vigência.

Art. 4.0
- A lei penal militar aplica

se ao crime praticado no território
nacional, ou fora dêle, ainda que, neste
caso. jâ tenha sido O agente julgado
pela justiça estrangeira.

(Vide parágrafo único do art. 13)

(Disposições Gerais)

Art. 315 - Para o efeito da aplica
ção dêste código, considera-se navio
tôda embarcação sob comando militm".

Pena
cumprida no
estrangeiro

Art. 8.(> - A pena cumprida no es
trangeiro atenua a pena imposta no
Brasil pelo mesmo cJi1ne. quando di
versas, ou nela é computada. quando
idénticas.

Art. 5." - A pena cumprida no es
trangeiro atenua a pena imposta no
Brasil. pelo mesmo crime, quando di
versas, ou nela é computada, quando
idênticas.
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CÓDIGO l'ENAL MILITAR DE 1969 CÓDIGO PENAL ~LlTARDE 1944

Crimes Art. 9.° - Consideram-se crimes mi- Art. 6.° - Consideram-se crimes mf-mllltares em
litares, em tempo de paz: litares. em tempo de paz:tempo de pu

I - OS crimes de que trata. &te Có- 1 - oS crimes de que trtLta.~ 00..
digo, qUAndo definidos de modo dlver- digo, quando definidos de modo diver-
so na lei penal comum, ou nela não so na lei penal comum, ou nela nlo
previstos, qualquer que .seja. o ~ente, previstos, qualquer que seja o agente,
salvo disposição especJaJ; salvo disposição especial;

11 - os crimes previstos neste Có- n - os crimes previstos neste có-
digo, embora também o sejam cQm digo, embora também o sejam com
igual definição na lei penal comum, igual defln1çio na lei penal comum,
quando praticados: quando praticados:

a) por militar em situação de ativi. a) por militar em situação de ativi-
dade ou assemel.ha.do, contra m.ill.te.r dade, ou assemelhado, contra llillitar
na. mesma situação ou assemelhado; na mesma situação, ou assemelhado;

b) por militar em sltua.çM de s.t1v1.- b) llor mUltar em &ltu&Çâo de atlvl~

dade ou assemelhado, em lugar suJel- dade, ou assemelhado, em lugar au-
to à administração militar, contra jeito à administração militar, contra
militar da reserva, ou reformado, (lu. militar da reserva, ou reformado, ou
assemelhll.do, ou civil; assemelhado. ou clvil;

(lI por militar em serviço, em ~o- e) por milita.r em serviçO, ou em for-
missão de natureza militar, ou em for- matura, ainda que fora do lugar su-
matura, ainda que fora do lugar su- jeito à adm1nlBtração rnllltar, contra
jeito à administração mllitar, contra militar da reserva.. ou reformado, ou
mUltar da reserva. ou reformado, ou assemelhado, ou civil;
assemeihado, ou ctvil;

d} por militar durante o período de d) por militar durante o perlodo
manobras ou exercicio, contra mllltar de manobras ou exercicio no campo,
da reserva, ou reformado, ou asseme- contra militar da reserva, ou retor-
lhado, ou ciVil; mado, ou assemelhado ou civil;

e) por militar em situação de atl- e) por militar em situação de ati-
vidade, ou assemelhado, contra o pa- vidade, ou assemelhado, contra o pa-
trimônio sob a adm1nistre.çã.Q m1litar, trtmõnio sob a adminlstre.çM militar
ou a ordem administrativa militar; ou a ordem administrativa milltar.

f) por militar em situaçio de ~tivi-

dade ou assemelhado que, embora não
estando em serviço, use armamento de
propriedade militar ou qualquer mate·
rl.a1 bélico, sob guarda, fiscalização ou
adm1n1atração militar, para a prática
de ato ilegal.

lU - os crimes praticados pot mi- m - os crimes llraticados por mi-
litar da; reserva, ou reformado, ou litar da. reserva. ou reformado,' ou
por civil. contra as institUições roi- por clvll, contra as instituições mi-
litares, considere.ndo-se como tais não lita,res, considerando-se como taiS, não
só os compreendidos no inciso r, co-
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mo os do inciso 11, nos seguintes s6 os compreendidos na alínea t, como
casos: os da alínea n, nos seguintes casos;

a) contra o patrimônio sob a a.dmi~ al contra o patrimônio sob a admi-
nistração militar, ou contra a ordem nistração militar ou contra a ordem
administrativa militar~ administrativa militar;

Crimes
militares em

tempo ele
guerra

b) em lugar sujeito à administração
militar contra militar em situação de
atividade ou assemelhado, ou contra
funcionário de Ministério militar ou
da Justiça MUitar, no exercicio de
função inerente ao seu cargo;

c) contra militar em formatura, ou
durante () período de prontidão, vigi
lância, observação, exploração, exercí
cio, acampamento, acantonamento ou
manobras;

d) ainda que fora do lugar sujeito
à administração militar, c()J]tra mi
litar em função de natureza militar,
ou no desempenho de serviço de vi
gilíl.ncia, garantia e preservaçâQ da or
dem pública, administrativa ou judi~

ciária, quando legalmente requisitado
para aquêle fim, ou em obediência. a
determinação legal superior.

Art. 10 - Consideram~se crimes mi
litares, em temPQ de guerra:

I - os especialmente previstos neste
Código para o tempo de guerra;

11 - os crimes militares previstos
para o tempo de paz;

111 - os crimes previstos neste Có~

digo, embora também o sejam com
19ual definição na lej penal comilln ou
especial, quando praticados, qualquer
que seja o agente:

a) em território nacional, ou estran
geiro, militarmente ocupado;

b> em qualquer lugar, se compro
metem ou podem comprometer a. pre
paração, a eficiência ou as operações
militares ou, de qualquer outra for
ma, atentam contra a segurança ex
terna do País ou podem expô-la a pe
rigo;

b} em lugar sujeito à. administração
militar, contra mílítar em situação de
atividade, ou assemelhado;

c) contra militar em formatura, ou
durante o período de exercício, ou ma
nobras no campo;

dl ainda que fora do lugar sujeito
à administração militar, contra mili
tar em função de natureza militar.

Art. 7.a - Consideram-se crimes mi
litares, em tempo de guerra:

I - os especialmente previstos nes~

te código para o tempo de guerra;

11 - os crimes militares previstos
para o tempo de paz;

lU - os crimes previstos neste có
digo, embora também o sejam com
igual definição na lei penal comum
ou especial, quando praticados, qual
quer que seja o agente:

a) em território nadonal ou es
trangeiro, militarmente ocupado;

b) em qualquer lugar, se comprome
tem ou podem comprometer a prepa
ração, a eficiência ou ~ operações
militares ou, de qualquer outra for
ma, atentam contra a segurança ex
terna do País ou podem expô-Ia a pe
rigo.
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IV - os crimes definidos na 1el pe- IV - os crimes deflnldos na lei pe-
nal comum ou especial, embora não nal comum ou especial, embora não
previstos neste CódJgo, quando prati- previstO/; neste Código, quando praU-
cados em zona de efetivas operações cados em zona de efetivas operações
militares ou em território estrangeiro, militares ou em território estrangeiro,
militarmente ocupado. mil1tannente ocupado.

Arl. 11 - Os militares estrangeiros, Arl. 9.0
- Os militares estrangeiros,

qu.ando em cOIJúsSão ou estágio nas Quando em comissão nas fOrças arms..
MiUtares fôrças armadas, ficam sujeitos à lei das.. ficam sujeitos à 1el penal militar

estrangeiros penal militar braslleka, ressalvado o brasileira, ressalvado o disposto em
disposto em tratados ou convenções convenções e tratados.
internacionais.

Art. 12 - O militar da reserva ou Arl. 10 - O militar da reserva, ou
reformado, tmpregado Dfl. administre.- reformado, empregado na administra-
ção militar, equipara-se ao militar em ção militar, equipara·se ao mUltar em
sítuação de atividade, para o efeito da situação de atividade, para o efeito da
aplicação da lei penal militar. a.plicação da lei penal m1l1tar.

Art. 13 - O mUitar da. reserva, oU Art. II - O militar da reserva, ou

Ml11tar da
reformado, conserva. as responsabiJida~ refonnado, conserve. a.s. rel>POnsabllida-

relrerva ou des e prerroga.tivas do llÔsto ou gra- des e as prerrogativas do pOsto ou gra-
reformado duação, para o efeito da aplicação da duação, para. o efeito da aplicaçAo da

lei wne.l miiiw, qu.ando pra.tica 01.1 lei penal militar, quando pratica ou
contra êle é praticado crime militar. contra. êle é praticado crime militar.

Art. 14 - O defeito do ato de inear- Art. 12 - O defeito do ato de in·
Dele.lto de poração não exclUi a aplicação da lei corporação náo exclue a aplicação da

inC<lrporllçAQ penal militar, salvo se alegado ou co- lei penal militar, se é alegado ou co-
nhecido antes da prática. do crime. nhecido após a. prá.tica. do crtme.

Art. 15 - O tempo de guerra, para Art. 13 - O tempo de guerra, para
os efeitos da apllcação da lei penal os efeitos da apUcação da lei penal
militar, começa com a declaração ou militar, começa com a declaração de

TernpQ de () reconhecimento do estado de guerra, guerra, ou com o decreto de mobtllza.-
gue!Tl& ou com o decreto de mobUiza.ção se nê- çAo e conseqüente reconhecimento do

le estiver compreendido aquêle reco- estado de guerra, e termina que.ndo
nhecimento; e termina quando orde- ordenada a cessação das hostilidades.
nada a cessação das hostilidades.

Parágn.fo único - O estado de guer-

(Vide §§ 1.° e 2.° do art. 7.°)
ra estende-se aos naVios ou aeronaves,
no ternt6rlo nacional, ou fora dêle,
em mlssão oficial.

Ari. 16 - No cõmputo dos prazos Art. 14 - O dia do começo 1nclue-
Contagem de inclui-se o dia do eomêço. Conta.m-se se no cômputo do prazo. Contam-se

PflUO os dias, os meses e os anos pelo ca- os dias, os meses e os anos pelo ca-
lendário ~omum. lendário comum.

Art. 15 - Desprezam-se, na pena
priV&tiva. de liberdade, as frações de
dia.

-.
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Art. 17 - As regras geraís déste C6~ Art. 16 - As regras gerais dêsta có-
digo aplicam-se aos fatos incrimina~ digo aplicam-se aos fatos incriminados

Legislação dos por lei penal militar especial, se por lei militar especial, se esta náo
especial, esta não dispõe de modo diverso. Para dispõe de modo diverso.
salário os efeitos penais, salârio-mínimo é OntinUno

maior mensal vigente no pais, ao tem~

po da sentença.

Crilnes
Art. 18 - Ficam sujeitos às dispo- (Disposições Gerais)

praticados sições dêste Código os crimes pratica~
Art. 313 - Ficam sujeitoG às dIs-

em prejuízo dos em prejuízo de pais em guerra
posjções dêste código os crimes pra-de pais contra país inimigo do Brasil:

aliado ticados em prejuízo de pais em guer-
ra, contra país inimigo do Brasil:

1 - se o crime é praticado por bra- 1- se o crime praticado por bra-
sileiro; sileiro;

fi - se o crime é praticado no te1'- II - se o crime é praticado no ter-
ritório nacional ou em território es- ritório nacional, ou território estran-
trangeiro, militarmente ocupado por geiro, militarmente ocupado por fôr-
fôrça brasileira, qualquer que seja a ça brasileira, qualquer que seja o
agente. agente.

Ihfrações
Art. 19 - ]:ste Código náo compre- Art. 17 - :tste código não compre-

ende as infraçóes dos regulamenws ende as infrações dos regulamentosdiscipllnare$
disciplinares. disciplinares.

Art. 20 - Aos crimes praticados em (Disposições Gerais)
Crimes tempo de guerra, salvo disposição es- Art. 314 - Nos c r i fi e s praticadospr;aticados pecial, apIícam-se as penas comina~

em tempo das para o tempo de paz, com o au- em tempo de guerra, salvo disposição
de guena especial, aplicam-se as penas comi~mento de um têrço. nadas, para o tempo de paz, com au~

menta de um têrço.

Art. 21 - Considera-se assemelhado Al"t. 8.0
- Considera-se assemelha~

o servidor, efetivo ou não, d05 Minls~ do o funcionário dos Ministérios da.
térios da Marinha, do Exército ou da. Guerra, da Marinha e da Aeronáuti-

AssemelbJIdo Aeronáutica, sul>metido a preceitu de ca, submetido a preceito de disciplina
disciplina. militar, em virtude de lei militar, em virtude de lei ou regula-
ou regulamento. menta, ou peSSOa a êle equiparada

pelos regulamentos militares.

Art.. 22 - lt considerada militar, pa~
ra efeito da aplicação dêste Código,

Pessoa qualquer pessoa que, em tempo de paz
conside~ada ou de guerra, s~ja incorporada às iôr.

militar ças armadas, para nelas servir em
pâsto, graduação, ou sujeição à disci-
plina militar.

Art. 23 - EqUipara-se ao eoman- (Disposições Gerais)
Equiparação dante, para o efeito da aplicação da Art. 316 - EqUipara-se ao coman-a comandante lei penal milítar, tôda autorillade com dante, para o efeito da apHcação dafunção de direção.

lei penal militar, tooa autoridade com
função de direção.
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AR. 24 - O mUitar que, em virtude (D~Geraisl

da função. exerce autoridade sObre Art. 31'7 - O m1l1tar Q.ue, em virtudeConceito de ou.ttO de. igu.al pôsto ou griWuaçio,
supelior considera-se superior, para efeito da de função, exerce autoridade sObre

ap~icação da lei penal militar. outro de igual pOsto ou graduaçAo,
considera-se su.perior.

Art. 25 - Diz-se crime praticado em IDJspOlliçóes GeraJa)
CrtJne presença do inImigo, quando o fato

Art. 318 - Diz-se o crime praticadopratlcatlo ocorre em zona de efetivas operaçõesem presençll
m1J1tares, ou na iminência ou em si- "em presença do 1n1migo" quando o

do tnl.mJgo fato ocorre em zona de efetivas ope-tuação de hastilídade. rações militares, ou na tminênela. ou
em situaçáo de hostllidade.

Arl. 2e - Qu&ndo a lei penal mill-
Re/erêncla a tar se refere a "brasileiro" ou "naclo-
"brasUe~" nal", compreende as pessoas enume-

ou "nacional" radas como brasileiros na Constituição
do Brasil.

Parâgl'alo único - Para os efeitos
Estrangeiros da lei penal mllltar, são considerados

estrangeiros Os apátridas e os brasi-
leiros que perderam a nacionalidade.

Os que se Art. 27 - Quando êste Código se re- (Dfsposiçôe!l Gerais)

compret\ndem, fere a. funcionários, compreende, para Art. 319 - Os juízes e representan-
como efeito da sua a.plicação, os juizes, os tes do Ministério Público da JustiçafllnclOnários representantes do Mbllstérlo P1ibllco,

da lustlça os funcionários e aUXiliares da. Justl-
M1litar são considerados, para o elel-

Militar to da aplicação dêste eód1go, functo-ça Militar. nários da. adm1n15traçio mJ.ll.tar.

Art. 28 - Os crimes contra a segu-
Ca.sos de rança. externa do país ou contra as

prevalêncta institul..ões militares, definidos neste40 Código
Penal MJlltar Código, excluem os da. mesma. nature~

Z& definido% em ~\ltre.% leis.

T1TOLO 11 T1TOLO n
Im Crime Do crime e dA responsabUic1ade penal

Art. 29 - O resultado de que de- Art. 18 - O resultado de que depen.
pende a existência do crime sómente de a exiBtêncla do crime &ómente é

Relaçio de é imputável a quem lbe deu causa. lmputãvel a quem lhe deu causa.
causalidade Considera-se causa e. ação ou om1SSáo Consldera·se causa a ação ou omfs-

sem a qUal o resultado não teria são sem a qual o resultado nAo teria
ocorrido. ocorrido.

-

§ 1.D - A. l>uperveniência. de causa. Parârrafo únko - A superveniên-
relativamente independente exclui a cia. de causa. 1ndependente exclui a
imputação quando, por sI só, produ- imputação quando, por si SÓ, produziu
ziu o resultado. Os fatos anteriores o resultado; os fatos anteriores, entre-
imputam-se, entretanto, a quem os !;anto, imputam-se a quem 0& pra.ticou.
praticou.
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§ 2.° - A omissão é relevante como
causa quando o omitente devia e podia
agir para evitar o resultado. O dever
de agir incumbe a quem tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vi
gilância; a quem, de outra forma. as
sumiu a responsabílídade de impedir o
resultado; e a quem, com seu com
portamento anterior, criou o risco de
sua superveniência,

Art. 3D - Diz·se o crime: Art. 19 - Diz-se o crime:

Crime
c~n$umado

Tentativa

1 - consumado, Quando nêle se reú- I - consumado, quando nêle se reú
nem todos os elementos de sua defi~ nem todos os elementos de sua defi-
nição legal; nição legal;

II - tentado, quando, iniciada a II - tentado, quando iniciada a
execução, não se consuma. por circuns- execução, náo se consuma, por circuns
tâncias alheias à vontade do agente. táncias alheias à vontade do agente.

Pena de
Tentativa

ne~lstêncla.

volun tária e
anependi-

menta eficaz

Crime
impossivel

Cu;pabilidade

Parágrafo único - Pune-se a ten
tativa com a pena correspondente ao
crime, diminuída de um a. doís terços,
podendo o juiz, no caso de excepCio
nal gravidade, aplicar a pena. do cri
me consumido.

Art. 31 - O agente que, voluntària
mente, desiste de prosseguir na exe·
cução ou impede que o resultado se
produza, só responde pelos atos já pra
ticados.

Art. 311 - Quando, por ineficácia
absoluta do meio empregado ou por
absoluta impropriedade do objeto, é
impossivel consumar~se o crime, ne
nhuma pena é aplicável.

Art. 33 - Diz-se o crime;

1 - doloso, quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de pro
duzi-lo;

II - culposo, quando o agente, dei~

xando de empregar a cautela, atençã.o,
ou di1igência ordinária, ou especial, a
que estava obrigado em face das cir~

cunstàncías, não prevê o resultado que
podia prever ou, prevendo-o, supõe le~

vianamente que não se realizaria ou
que poderia evitá-lo,

Art. 20 - Salvo disposição em con~

trário. pune-se a tentativa com a pena
correspondente ao crime consumado,
diminuida de um a dois terços.

Art. 21 - O agente que, voluntària~

mente, desiste da consumação do cri
me ou impede que o resultado se pro
duza, só responõe pelos atos já prati
cados.

Art. 22 - Não se pune a tentaUva.
quando por ineficácla absoluta de
meio, ou por absoluta impropriedade
do objeto, li impossível consumar-se o
crime.

Art. 23 - Diz-se o crime:

1 - doloso, quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de pro
duzi-lo;

II - culposo, quando o agente deu
causa ao resultado por imprudência,
negligência ou imperícia.
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EJ:cepd()na1l~

dade do
ctime culposo

Nenhuma
pena sem

culpabilidade

Erro de
direito

Ertl> de
tato

Parágrafo único - Salvo os casos
expressos em lei, ninguém pode ser
punido por fato previsto como crime,
senão quando o pratica. dolosamente.

Art. 34 - Pelos resultados que agra
vam especia1mente as penas só res
ponde o agente quando os houver cau
sado, pelo menos. culposamente.

Art. 35 - A pena pode ser atenuada
ou substituída })OI outra menos grave
quando o agente, salvo em se tratando
de crime que atente contra o dever
militar, supõe licito o fato, por ígno
rã,ncia ou êrro de lnterpretação da lei,
se escusáveis.

Art. 36 - t: isento de pena quem, s.o
praticar o crime, supõe, por êrro ple
namente escusável, a inexistência de
circunstância de tato que o constitui
ou a existêncIa de situação de tato
que tornaria. a ação legitima.

Art. 24 - Salvo os casos expressos
em lei, ninguém pode ser punido por
fato previsto como crime, senão quan
do o pratica dolosamente.

Art. 25 - A ignorância. ou fi, errada
compreensão da lei não eximem de
pena.

Art. Z6 - t: isento de pena. quem
comete o crime por êrro quanto ao tato
que o constitue, ou quem, por êrro
plenamente justIficado pelas circuns
tâncias, supõe sItuação de fato que. se
exist1sse, tornaria a ação legitima.

li:rrl> culposo
li LU - se o êno deriva de culpa, § I." - Não há. isenção de pena

a êste titulo responde o agente, se o quando o êrro deriva de culpa e o tato
ta.to é punhel como crime culposo. é punivel como crime culposo.

t:rro
provocado

ttr{l sõbre
a PCSSIJa.

11 2.0
- Se o êrro é provocado por

terceiro, responderá. êste pelo cr1me, a
títUlo de dolo ou culpa, confonne o
caso.

Art. 37 - Quando O agente, por mo
de percepção ou no uso dos meios de
execução, ou outro acidente, atJnge
uma pessoa em vez de outra, respon
de como se tivesse praticado o crime
contra aquela. que realmente pretendi8.
atingir. Devem ter-se em conta náo as
condiçô$ .~ q~alidades da vitima, mas
as da outra pessoa, para configuração,
qualificação ou exclusão do crime, e
agravação ou atenuação da pena,

11 2.U - Responde pelo crime o ter
ceiro que determina o êrro.

TíTULOm

Das p1lJlall e !lu medidas de 8ef1Uança

CAPíTULO I

Dali penas, sua aplicação, uecução e
eleitos

Art. 61' - Quando, por acidente ou
êrro no uso dos meios de execuç1o, o
agente, ao invés de atingir a .Jl(!SSO&
que pretendia ofender atinge pessoa
diVersa, responde como se tivesse pra
ticado o crime contra aquela, atenden
do-se ao disposto no art. 27.

Art. 27 - O êrro quanto à pessoa
contra a qual o crime é praticado não
isenta de pena. Náo se consideram,
neste caso, as condfções ou qualidades
da vitima., senãO as da pessoa. contra.
quem o agente queria. praticar o cri
me.
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TíTULO UI

Das penas e das medidas de segurança.

Capitulo I
f

Das penas, sua aplicação, exeçução e
efeitos

Art. 68 - Fora dos casos do artigo
anterior, quando, por acidente ou êrro
na execução do crime, sobrevém re
sultado diverso do pretendido, o agen
te responde por cu:pa, se o fato é pre~

visto como crime culposo; se ocorre
também o resultado pretendido, apli
ca-se a regra do § l.Q do art. 66.

§ 1.0 - Se, por êrro ou outro aci
dente na execução, é atingido bem
juridico diverso do visado pelo agente,
responde éste por culpa, se o fato é
previsto como crime culposo.

§ 2.° - Se, no caso do artigo, é tam
bém atingida a pessoa visada, ou, no
caso do parágrafo anterior, ocorre
ainda o resultado pretendido, aplica
se fi regra do art. 79.

~rro quanto
ao bem

Jurídico

DUl'Uclllade
do resUltado

Art. 67 - .

Parágrafo único - Quando, além da
pessoa que o agente pretendia ofen
der, é atingida outra, aplica-se li regra
do § 1.0 do art. 66.

Coa,cão
irreslsth'cl

Obediência
hierárquica

Art. 38 - Não é culpado quem co
mete o crime;

a) sob coação irresistivel ou que lhe
suprima a faculdade de agir segundo
a própría vontade;

b) em estrita obediência a ordem
direta de superior lúerárquico, em ma
téria de serviço.

§ V' - Responde pelo crime o autor
da coaçáo ou da ordem.

Art. 28 - Se o crime é cometido sob
coação irresistivel ou em estrita obe
diência à ordem de superior hierár
quico, em matéria de lierviço, só é
punível o autor da coação ou da ordem.

§ 2.° - Se a ordem do superior tem
por obieto a. prática de ato manifes~

tamente criminoso, ou há excesso nos
atos ou na forma da. execução, é pu
nível também o inferior.

§ 1.° - Se fi ordem do superior tem
pOr objeto a pràtica de ato manifes·
tamente criminoso, ou há excesso nos
atos ou na forma da execução, é pu
nível também o inferior.

Estado lle
necessidade,

como
excludente de
culpabilidade

Art. 39 - Não é igualmente culpa
do quem, para proteger direito pró
prio ou de pessoa a quem está ligado
por estreitas relações de parentesco ou
afeição, contra perigo certo e atual,
que não provocou, nem podia de outro
modo evitar, sacrifica direito alheio,
ainda quando superior ao direito pro
tegido, desde que não lhe era razoàvel
mente elÓgível conduta diversa.

Art. 010 - Nos crimes em que há vio~

lação do dever mífitar, o agente não
pode invocar coação irresistível, senão
quando ffuíca ou materIal.

Coação fislca
oU ma.terial

li 2.° - Nos crimes em que há vio
lação do dever mílitar, o agente não
pode invocar a coação irresistivel se
não quando fisica ou material.

-~---~~-~~---------I
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Atenuaçllo de
JH!na

Exduslo de
crime

Estado de
neee~dade,

como
eJ[c1udente do

crime

1.<lgítim&
defesa

.Excesso
culposo

Excesso
escusável

Art. (l - Noo C\\SOS do IUt. 38, le
tras a e b, se era possível resistir to
coação, ou re a. ordem não era. ma
nifestamente ilegal; ou, no caso do art.
39, se era razoàvelmente exiglvel O
sacrifício do direito ameaçado, o juiz,
tendo em vista as condições pessoais
do réu, pode atenuar a. pena..

Art. U, - Nio há crime quando o
agente pratica o fato:

I - em estado de necessidade;

TI - em legitima defesa;
RI - ~ estrito cmnprimento do

dever legal;

IV - em exercício regular de cI1reito.

Parágrafo único - Não há. igual
mente crime quando o comandante
de navio, aeronave ou praça. de guer
ra, na iminência de perigo ou grave
calamidade, compele os subalternos,
por meios Violentos, a executar servi
ços e manobra.s urgentes, para salvar
a unidade ou Vidas, ou eVitar o desâ
nimo, o terror, a. desordem, a. rendição,
a revolta ou o saque.

Art. 43 - Considera-se em estado
de necessidade quem pratica o fato
para preservar direito seu ou a.lheio,
de perigo certo e atual, que não pro
vocou, nem podia. de outro modo evi·
tar, desde que o mal causado, por sua
natureUl. e importâ.ncia, é considerà
velmente inferior ao mal evitado, e
o agente náQ ela legalmente Qbriga.
do a arrostar o perigo.

Art. '" - Entende-sl:l em legitima
detesa quem, usando moderadamente
doa meioo neeessál1.os, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito
seu ou lie outrem.

Art. 45 - O agente que, em qual~

quer dos casos de exclusão de crime,
excede culposamente os limites da ne
cessid.a.de, responde pelo tato, se êste
é punível, a titulo de culpa.

Parágrafo único - Não é punível o
excesso qmmdQ resulta de escusável
surprêsa ou perturbação de Animo, em
face às mtuação.

Art. 11- ..

11 2.D
- Embora. reconheça que era

razoá.vel exigir~se o .sacrifício do di
reito ameaçado, o juiZ POde reduzir a
pena, de um a. dois terços.

Art. 29 - Não há crime quando O
agente pratica ó fato:

I - em estado de necessidade;

n - em legitima defesa;

DI - em estrito cumprbnento do
dever legal ou no exercício regular
de direito.

Art. 30 - O Comandante do navio,
aeronave ou praça de guerra, na im1~

nência. de perigO ou grave caJamldade,
pode compelir os subalternos, por
meios Violentos, a executar serViços e
manobras urgentes, para salvar a unl
dade ou vidas, ou evitar o desAnimo,
o terror, a desordem, a rendição, a
revolta, ou o saque.

Art. 31 - Considera-se em estado
de necessidade quem pratica. o fato
para salvar de perigo atual, que nAo
provocou por sua vontade, nem podJa
de outro modo evitar, direito próprio
ou alheio, cujo sacrifício, nas clrcuns
tâ.ncle.s, não era. razoável eXigir-se.

§ 1." - Não pode alegar estado de
necessidade quem tinha o dever legal
de enfrentar o perigo.

A.l't. 3~ - Entende-se em legitima.
defesa quem, usando moderad.aJJ1ente
dos meios necessárl.os, repele injusta
agressão, atual ou iminente, a direito
seu ou de outrem.

Art. 32 - .

Parágnfo único - O agente que ex
cede culposamente 08 limites da. l.egt
tima defesa responde pelo tato• .se êste
é punível como crime culposo.
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Art. 46 - O juiz pode atenuar a
pena ainda quando punível o fato por
excesso doloso.

-------------------~-

Elementos
não

constitutivos
do cr1.me

Art. 47 - Deixam de ser elementos
constitutivos do crime:

Art. S4 - Deixam de ser elementos
constitutivos do crime:

I - a qualidade de superior ou a I - a qualidade de superior ou a
de inferior, quando não conhecida do de inferior, quando não conhecida do
agente; agente;

---~--~~~-------

InimputáveIs

Redução
facultativa

da. pena

11 - a qualidade de superior ou a
de inferior, a de oficial de dia, de
serviço ou de quarto, ou a de senti·
nela, vigia, ou plantão, quando a ação
é praticada em repulsa a agressão.

T:tTULO TIl

Da ID:lputabiUdade Penal

Art. 48 - Não é imputável quem,
no momento da açáo ou da omissão,
nã.o possui a capacidade de entender
o caráter i21cito do fato ou de deter
minar-se de acôrdo com êsse enten
dimento, em virtude de doença men
tal, de desenvolvimento mental in~

completo ou retardado.

Farágrafo único - Se a doença ou
a. deficiência mental não suprime, mas
diminui constderàvelmente a capa.ci·
dade de entendimento da ilicitude do
fato ou a de autodeterminaçã.o, não
fica exclulda a imputabilidade, mas a
pena pode ser atenuada, sem prejuÍZo
do disposto no art. 113.

Art. 49 - Não é igualmente impu~

tável o agente que, par embriaguez
completa provenIente de caso fortuito
ou fôrça. maior, era, ao tempo da ação
ou da omissão, inteiramente incapaz
(Ia entender o caráter críminow do
fato ou de determinar-se de acÔrdo
com êsse entendimento.

Il - a qualidade, de superior ou a
àe inferior, a de oficial de dia, de
serviço ou de quarto, ou a de sentinela,
vigia ou plantão, quando g. ação ê
praticada em repulsa a agressão.

Art. 35 - ll: isento de pena quem,
P<Jr doença mental ou desenvolvimento
mental incompleto, ou retardado, era,
ao tempo da ação ou da omissão,
intejramente incapaz de entender o
caráter criminoso do fato ou de de
terminar-se de acórdo com êsse enten
dimento.

Parágrafo único - A pena pode .ser
redm:ida de wn a dois terços, se o
agente, em virtude de perturbação de
saúde mental ou por desenvolvimento
mental incompleto ou retardado, não
possuía, ao tempo da ação ou da omis
sáo a plena. capacidade de entender o
caráter criminow do tato ou de deter
minllX-se de acõrdo com ê.sse enten~

dimento.

Art. 37 - Não excluem a responsa
bilidade penal:

I - a emoção ou a paixão;
II - a. embriaguez, vOhmtáría ou

culposa, pelo álcool ou substância de
efeitos análogos.

§ 1.° - ll: isento de pena o agente
que, por embriaguez completa, prove
niente de caSO fortuito ou fôrça. maior,
era, a.o tempo da ação ou da omil;São,
inteiramente incapaz de entender o
caráter criminoso do fato ou de de
terminar-se de acôrdo com ésse en
tendimento.
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Parágrafo único - A pena pode ser
reduzida de um a dots. tetços, se o
agente por embriaguez, proveniente de
caso fortuito 0U fôrça maior, não pos~

suia ao tempo da ação ou da omissio,
a plena capacidade de entender o ca~

ráter criminoso do fato ou de deter
minar-se de acOrdo com êsse enten
dimento.

Art. 50 - O menor de dezoJto anos
é inimputável, salvo se, iá. tendo com
pletado dezesseis anos, revela sufici
ente desenvolvimento psiqul.co para
entender o caráter Hicito do fato e
determinar-se de acõrdo com êste en
tendimento. Neste caso, a pena apU
cável é diminuída de um têrço até à
metade.

Art. 51 - Equiparam-se aos majo
res de dezoito anos, a.inda que não
tenham atingido essa. idade;

a) os militares;
b) os convocados, os que se apre~

sentam à incorporação e os que, dis
pen5ados temporàriamente desta, dei
xam de se apresentar. decorrido o pra
zo de licenciamento;

c) os alunos de colégios ou outros
estabeleCimentos de enSino, sob dlteção
e discipllna militares, que já tenham
completado dezessete ll.nQS.

Art. 5Z - Os menores de dezesseis
anos, bem como os menores de de
zoito e maiores de dezesseis inimpu
táveis, ficam SU111itos Mmedidas edu~

cativas, curativas ou disciplinares de~

terminadas em legislação esPecial.

TITULO IV
Do CODClU'SO ele Agentes

Art. 53 - Quem, de qualquer modo,
concorre para o crime inc1de nas pe
nas & êste cominjl,(}as.

11 1." - A punibilidade de qualquer
dos concorrentes é independente da
dos outros, determinando-se segundo a
sua própria culpabilidade. Não se co
municam, outrossim, as condições ou
circunstâncias de caràter pessoal, saJ
vo quando elementares do crime.

CóDIGO PENAL MILITAR DE 1944

1:1 2.° - A pena POde ser redUZida de
um a dois terÇOS, se o agente, por em
briaguez, proveniente de caso fortUito
ou fôrça maior, não possuia, ao tem
po da ação ou da omissão, a plena
capacidade de entender o caráter cri
minoso do fato, ou de determinar-se
de acOrdo com êsse entendimento.

Art. 36 - Os menores de dezoito
anos são penalmente irresponsá.vels,
ficando sujeitos às normas estabele
cidas na legislação especial.

Parágrafo único - EqUiparam-se
aos maiores de dezolto anos, os m.ill.~

tares e assemelhados Que ainda não
tenham atingido a essa 1dade.

(Vide art. 36).

Art. S3 - Quem, de qualquer modo,
concorre para o crime, incide nas pe
nas a êste cominadas.

Art. 33 - .

11 3.° - Nâo se comunlcam as clt
cunstã.ncias de caráter pessoal, salvo
quando elementares do crime.

----,---------~---------I-----·_------------
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Agravaçã-o § 2.Q
- A pena é agravada em rela~ (Titulo UI - Das penas e das me-

de pena çfu:l ao agente que: didas de ::.egurança - Capitulo I-
Das penas, sua aplicação, execução e
efeitos)

Art. 59 - São circ·llnstâncias que
sempre agravam a pena quando não
constituem ou qualificam o crime:

... ~ ................................
lU - ter o agente:

I - promove ou organiza a coope- a) promovido ou organizado a co~

ração no crime ou dirige a atividade operação no crime, ou dirigido a ati~

dos demais agente.s; vidade dos demais autores;

U - coage outrem à execução mate· b) coagido outrem à execução ma~

rial do crime; terial do crime;

IH - instiga ou determina a co- e) instigado ou determinado alguém
meter o crime alguém sujeito à. sua a cometer o crime.
autoridade, ou não punivel em virtude
de condição ou qualidade pessoal;

IV - executa o crime, ou nêle par- (Vide parágrafo único do art. 190,
ticipa, mediante paga ou promessa de comparado ao inciso IV - parágrafo
recompensa. único - do código vigente.)

Atenuarão § 3.° - A pena é atenuada com Art. 62 - São circunstâncias que
de pena relação ao agente, cuja participação sempre atenuam a pena:

no crime é de somenos importância. , w •• ~ • ~ ••••••••••••••••••••••• , •••••

11 - ter sido de somenos importân~

cia a cooperação no crime;
-

fi '1.0 - Na prática de crime de au- Art. 33 - ..........................
toria coletiva necessária, reputam-se •• , o'" ••••••••••••• ,._ ••••••••••••••••

Cabeças cabeças os que dirigem, provocam, ins-
tigam ou excitam a ação. § 1.° - Reputam~se cabeças os que

provocam, excitam ou dirigem a ação,
para a prática de crime de autoria
coletiva necessária.

§ 5.° - Quando o crime é cometido Art. 33- ... ~ .... ~ . ~ ........ ~ ........
por inferiores e um ou mais oficiais, ............... - .......................
são êstes considerados cabeças, asS'\m

li 2." - Quando o crime é cometidocomo os inferiores que exercem fun-
ção de oficial. por inferiores e unI ou mais oficiais,

são êstes considerados cabeças, assim
como os inferiores que exercem fun·
ção de oficial.

An. 54 - O ajuste, a determinação Art. 38 - O ajuste, a determinaçáo
C""os de OU instigação e o auxUio, salvo dispo~ ou instigação e o auxilio, salvo dis-

fmpunfbi- sição em contrário, não são puníveis posição expressa em contrário, não são
lidade se o crime não chega, pelo menos, a puníveis, se o crime não chega, pelo

ser tentado. menos, a ser tentado.
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Tn'ULO V T1TULO m
Das Penas Das pena.s e das medidu de~

CAP1TULo I CAPrruLO I

Das Penas Principais Das penas, sua. apUcaçio, eseeuçio e
efeitos

Penas Art. 55 - As penas princip&is são: Art. 39 - As penas principa18 810:
principais

a) morte; a) morte;

b) reclusão; b) reclusão;

e) detenção; e) detenção;

cl) pr1são; cl) prisão;

e) impedimento;

----
f) suspensão do exercic!o do pOsto, e) suspensão do exercícIo do pOsto

graduação, clU'go ou função; ou cargo;
g) reforma. I) reforma.

Pena de Art. 56 - A pena de morte é exe- Art. 40 - A pena de morte é exe-
morte cutada por fuzilamento. eutada por fuzilamento.

Alt. 5"1 - A sentença definitiva de Art. 41 - A sentença definitiva de
condenação à morte é comunicada, condenação à morte é comunice.dA,

comunJcaçáo
Jogo que passe em julgado, ao Presí- Jogo que passe em julgado, 80 Presi-
dente da República, e não pode ser dente da RepúbUca, e MO pode ser
executada senão depois de sete dias executada senão depo1l> de c1nco dias.
após a comunicação.

Paràgrafo único - Se a pena é 1m~ Parágrafo único - se a pena é im-
posta em zona de operações de guer- posta em zona de operações de guerra,
ra, pode ser imediatamente executada, pode ser imediatamente executada.,
quando o exigir o interêsse da ordem quando o exija. o lnterê8se da ordem
e da discipUna. mWtarell. e da disciplina militares.

Art. 58 - O mfnimo da pena de Art. 69 - A duração das penas prl-

MfnJmos e reclusão 6 de um ano, e o máXimo de vativas de liberdade nAo pode, em caso
tnUimos trinta. a.nos; o m1nimo da pena de de~ algum, ser superIor a trinta. anos.
genéricos tenção é de trinta dias, e o máximo ..•....... a.~.~ ..... ~~ ..• ~ .. ~.·.··.·.···

de dez a.nos.

Art. 59 - A pena de reclusão ou de Art. U - Qualquer pena privativa
Pena até dois detenção por tempo até dois anos, im- de llberdade, por tempa até dois anos,
anos imposta posta a mUltar, é oouvertida em pena imposta a militar, é convertida em pri-

ao mlfftar
de prisão e cumprida; são e cumprida:

I - pelo ofielal, em recinto de es- I - pelo oficial, em recinto de esta~

tabelecimento multar; 'belecimento m1JitlU';

11 - pela praça, em estabelecimen~ n - peJa praça, em p1'isão militar.
to penal militar. onde ricará separada
de presos que esteja.m cumprindo pena
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disciplinar ou pena privativa de liber-
dade por tempo superior a dois anos.

Parãgrafo único - Para efeito de
separação, no cumprimento da pena

separação de prisiíO, atender-se-à, também, à
de praças condiçáo das praças especiais e à. dasespeciais e
graduadas graduadas, ou não; e, dentre as gra-

duadas, às das que tenham graduação
especial.

Pena do
Art. 60 - O assemelhado cumpre a Art. 47 - O assemelhado cumpre a

pena conforme o põs!;o ou graduação pena segundo o põsto ou graduaçãoassemelhado
que lhe é correspondente. que lhe corresponcie.

Parágrafo único - Para OS não as- Parágrafo único - Para 08 funcio-
semelhados dos Ministérios Militares narios não assemelhados e os extra-

Pena dos não e órgãos sob contrôle dêstes, regula- numerários dos Ministérios da Guerra,assemelhados
se a correspondência pelo padrão de da Marinha e da Aeronáutica que não
remuneração. tenham honras militares, regula-se a

correspondência. pelo padrão de ven-
cimentos.

- '.
Art. 61 - A pena privativa de liber~ Art. 43 - A pena. privativa de liber~

dade por mais de dois anos, imposta dade por mais de doiS anos, imposta a
Pena superior a militar, é cumprida. em penitenciá- militar, é cumprida em penitenciária
a dois anos, ria militar e, na falta desta, em peni~ militar ou civil, ficando o recluso ouimposta a

militar tenciáxia civil, ficando o recluso ou o detento sujeito ao regime do esta-
detento sujeito ao regime do estabe- belecimento a que seja. recolhido.
lecimento a que seja recolhido.

Art. 44 - A pena de reclusão pode
ser, a pedido do condenado e a crité-
rio do juiz, convertida em detenção,
com aumento que não exceda da dé-
cima parte.

-

Art. 62 - O civil cumpre a pena im- Art. 48 - O civil cumpre a pena im-
Pena posta pela Justiça Militar em peniten- posta pela Justiça Militar em peniten-

pri va Uva da ciária civil ou, à falta, em seção espe- ciária civil, ou à falta, em secção espe-
liberdade cial de prisáo comum, fícando sujeito cia] de prisão comum, ficando sujeitoimposta a

civil ao regime do estabelecimento a que ao regime do estabelecimento a que
seja recolhido. seja recolhido.

Parágrafo único - Por crime mill·
tar praticado em tempo de guerra po-

Cumprimento derá o civil ficar sUjeito a cumprir a.
em pena, no todo ou em parte, em peni~penitenciária

militar tenciâIia militar, se, em beneficio da
segurança nacional, assim o detenni-
nar a sentença.

Art. 63 - A pena de impedimento
Pena de sujeita o condenado a permanecer no

Impedimento recinto da unidade, sem prejuizo da
instrução militar.
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Pena de
snspens5.0 do
exercído do

pôsto,
graduaçlo,
earllo OU
tunçlo

Caso de
reserva,

retolllUl ou
aposenta.dOrta

Pena de
l'etonna

supervenlên~

da. de
doença
mental

Tempo
eornputável

Transferência
de

~ondenadC)s

FJxao;ão da.
pena

privaUva de
Uberdade

Art. 6( - A pena de suspensão do
exercício do põsto, graduação, ~go
ou função consiste na agregação, no
afastamento, no licenclamento ou na
disponibilidade do condenado, pelo
tempo fixado na sentença, sem pre
juizo do seu comparecimento regular
à sede do serviço. Náo será contado
como tempo de serviço para qualquer
efeito o do cumprimento da. l)enl'l..

Parágrafo único - Se o condenado,
quando proferida. B. sentença, já esti~

ver na reserva, ou reformado ou apo
sentado, a pena prevista neste artigo
será convertida em pena. de detenção,
de três meses a um ano.

Art. 65 - A pena de reforma sujel
ta o condenado à situação de inativi
dade, não podendo perceber mais de
um v1nte e cinco avos de 8Õldo, por
ano de serviço, nem receber importân
cia superior à do sOldo.

Art. 66 - O condenado a que sobre
venha doença mental deve ser reco
lhido a manicômio judiciário ou, na
falta dêste, a outro estabelecimento
adequado, onde lhe seja assegurada
custódia e tratamento.

Art. 67 - Computam-se na pena
privativa de liberdade o tempo de pri
são provisória, no Brasil ou no estran
geiro, e o de internação em hospital
ou manicômio, bem como O excesso
de tempo, reconhecido em decisão ju
dicial irrecorrível, no cumprimento de.
pena, por outro crime, desde que a
decisão seja posterior ao crime de que
se trata.

Art. 68 - O condenado pela. Justiça
Militar de uma. região, distrito (lU

1:ona, pode cumprir pena em estabe
lecimento de outra regiáu, distnto ou
zona.

CAPITULO TI
Da Aplicação da Pena

Art. 69 - Para. fixação da penaprl~

vativa de liberdade, o juiz. aprecia. s.
gravidade do crime praticado e a per
soo!llidade dO réu, devendo ter em con-

Art. 45 - A pena de suspensão do
exercício do pOsto ou cargo conslBte
na agregaçáo, licenciamento ou dlspo
nibUidade do condenado pelo tempo
fixado na. sentença, não sendo con
tado como tempo de servl.ço O do cum
primento da pena.

Art. 46 - A pena de reforma sUjeita
o condenado fi. sltuaçãQ de inativida
de, com direito à. percepção de um
vinte e cinco avos do sOldo, por ano
de serviço, não podendo, entretanto,
receber importância superior ê. do
sôldo.

Art. 70 - O condenado a. que sobre
vém doença mental deve ser recolhido
a manicômio judiciário, ou ê. falta, a
outro estabelecimento adequado, onde
lhe seja assegurada custódia.

An. 71 - Computam-se na pena
privativa. de liberdade o tempo de pri
são preventiva ou provisória, no Brasil
ou. no estrangeiro, e o de internação
em hospital ou manicômio.

Art. 57 - Compete ll.O juiz, atenden
do aos antecedentes e à personalidade
do agente, à. intensidade do dolo ou
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ta a intensidade do dolo ou grau da grau da culpa, aos motivos, às cir-
culpa, a maior ou menor extensão do cunstâncias e conseqüências do crime;
dano ou perigo de dano, os meios em- I - determinar a pena aplicável,pregados, o modo de execução, os mo~ dentre as cominadas alternativamen-tivos determinantes, as circunstâncias te;
de tempo e lugar, os antecedentes do
réu e sua atitude de insensibilidade, II - fixar, dentro dos limites legais,
indiferença ou arrependimento após a quantidade da pena aplicável.
o crime.

§ 1." - Se são cominadas penas al-
Determinação ternativas, O juiz deve determinar qual

de pena delas é aplicável.

Limites § 2.° - Salvo o disposto no art. 76,
legais da é fixada dentro das limites legais a

pena quantidade da pena apl1cável.

Art. 10 ~ São circunstâncias que Art. 59 - São circunstâncias que
Circuns~ sempre agravam a pena, quando não sempre agravam a pena quando nãotanelas

agravantes integrantes ou qualificativas do cri~ constituem ou qualificam o crime:
me:

.0.,

I- a reincidência; I - reincidência;

11 - ter o agente cometido o crime: 11 - ter o agente cometido o crime:

a) por motivo fútil ou torpe; a} por motívo fútil ou torpe;
,-- ,.~--

b) para facilitar ou assegurar a exe- b) para facilitar oU assegurar a exe-
cução, a ocultação, a impunidade ou cuçâo, a ocultação, a impunidade ou
vantagem de outro crime; vantagem de outro crime;

c) depois de embriagar-se, salvo se c) depois de embriagar-se, salvo se
a embriaguez decorre de caso fortuito, a embriaguez decorrer de caso fortuito
engano ou fôrça maior; ou fôrça maior;

-~~- -
d) à traição, de emboscada, com d) à traição, de emboscada, ou me-

surprêsa, ou mediante outro recurso diante dissimulação, ou outro recurso
insidioso que dificultou ou tornou 1m- Que dificUltou ou tornou impossível a
possível a defesa da vitima; defesa do ofendido;

e) com o emprego de veneno, asfixia, e) com emprêgo de veneno, fogo,
tortura, fogo, explosivo, ou qua'quer explosivo, asfixia, tortura ou outro
outro meio dissimUlado ou cruel, ou meio insidioso ou cruel, ou de que po-
de que podia resultar perigo comum; dia resultar perigo comum;

f) contra ascendente, descendente, t) contra ascendente, descendente,
irmão ou cônjuge; irmão ou cônjuge;

g) com abuso de poder ou violação g) com abuso de autoridade ou pre-
de dever inerente a cargo, oficio, mi- valecendo-se de relações domésticas,
nistério ou profissão; de cohabitação ou de hospitalidade;

b) contra criança, velho ou enfênno; h) contra criança, ~'e!hoou enfênno;
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1) quando o ofendido estava. sob a I) qultIldo o ofendido estava sob a
imediata. proteção da autoridade; imediata. proteção de. autoridade;

j) em ocasião de incêndio, naufrá~ j) em ocasião de incêndio, naufri-
gio, encalhe, alagamento, inundação, gio, encalhe, alagamento, fnundaçAo,
oU qualquer calamidade pública, ou ou qualquer calam1dll.de pública, oU de
de desgraça particular do ofendido; desgraça particular do ofendido;

I) estando de serviço; k) estando de serviço;

m) com emprêgo de anna, ma.terial I) com emprégo de arma ou tnstru-
ou inl>trumento de serviço, para êsse mento de serviço para êsse fim. pro-
fim procurado; curado;

n) em auditório da Justiça. Militar m) em auditório de Justiça Militar;
ou local onde tenha sede a l>ua admi-
nistração;

o) em país estrangeiro. n) em pais estrangeiro.

Parágrafo únioo - As circunstfmcias
das letras c, salvo no caso de emb11&-
guez preordenada. r. m e o, só agra-
vam o crime quando praticado por mi-
litar.

-
Art, 71 - Verifica-se a reincidên- Art. 60 - Verifica-se a re1ncldênd••

cia quando {I agente comete nOvo cri- quando o agente comete {I nôvo crime,

Reinddêncla
me, depois de transitar em julgado a. depois de transitar em julgado a seu-
sent~nça que, no pa.is ou no estrRIi- tença que, no pa(s ou no estrangeiro.
geiro, o tenha condenado por crime o tenha condenado por crime anterior.
anterior.

fi 1.8 - Não se toma em conta, para
efeito da reincidência, a condenação

Temporarie- anterior. se, entre a data do CumpriH
dade da mento ou extinção da. pena e o crimetclnddêncla

posterior, ocorreu periadO de tempo
superior a cinco anos.

Crimes nio li 2.8
- Para efeito da reincidência,

considerados não se consideram os crimes antsttad06.para efeito
da

J:eine1dêncla

A.rt. 60 - ..........................
~ " " " " " " .. " " " " ." " ..... " " " " " ...... " " .. " .. " .....

li 1.° - DiZ-se a reincIdência:
I - genérica, quando os ct1mes aio

de natureza diversa;
11 - específica. quando os crlmes

são da mesma natureza.
·· ...... ·.,·.··.···t· .. +.· .. ·.·.· ..... t
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Art. 61 - A reincidência específica
importa:

I - a aplicação da pena privativa
de liberdade acíma da metade da. so-
ma do mínimo com o máximo;

11 - a aplicaçáo da pena mais gra-
ve em qualidade, dentre as cominadas
alternativamente, sem prejufzo do dis-
posto no n.o I.

Clrcuns- Art. 72 - São c i r c u n stã.ncias que Art. 62 - São circunstâncias que
tàtlcias sempre atenuam a pena: sempre atenuam a pena:

atenuantes

I - ser O agente menor de vinte e I - ser o agente menor de vinte e
um ou maior de setenta anos; um ou maior de setenta anos;

11 - ser meritório seu comporta-
mento anterior;

(Vide art. 35) .......................................
lU - a ignorância ou a errada com-

preensão da lei penai, quando escusá~

veis;

lU - ter o agente: IV - ter o agente:

a,) cometido o crime por motivo de a) cometido o crime por motivo de
relevante valor social ou moral; relevante valor social ou moral;

b) procurado, por sua espontânea b) procurado, por sua espontânea
vontade e com eficiência, logo após o vontade e com eficiência, logo apÓs o
crime, evitar-lhe ou minorar~lhe as crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
conseqüências, ou ter, antes do JUlga- conseqüências, ou ter, antes do jUlga-
mento, reparado o dano; mento, reparado o dano;

e} cometido o crtme sob a influ- e) cometido o crime sob influência
éneia de violenta emoção, provocada de violenta emoção, provocada por ato
por aio injusto da vítima; injusto da vítima;

d) confessado espontâneamente, pe- d) confessado espontâneamente, pe-
rante a autoridade, a autoria do cri- ranta à autoridade, a autoria do cri-
me, ignorada ou imputada a outrem; me, ignorada ou imputada a outrem;

e) sofrido tratamento com rigor não V - tratamento com rigor não per-
permitido em lei. mitido em lei.

---

Parágrafo único - Nos crimes em § I." - Nos crimes em que a pena
Não que a pena máXima cominada é de máxima é de morte ou de reclusão, por

atendJmento morte, ao juiz é facultado atender, ou Vinte anos, ao juiz é facultado atenderde
atenuantes não, às circunstâncias atenuantes enu- ou não às circunstâncias atenua.ntes

meradas no artigo. enumeradas no artigo.

§ 2." - Se o agente qUis participar
de crime menos grave, a pena é dimi-
nuida de um têrço até a metade, não
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podendo, porém, ser inferior ao míni
mo da. cominada ao crime cometido.

Art. 73 - Quando a lei determina li
agravação ou atenuação da pena sem
mencionar o quantum. deve 4) juiz ti
xá~10 entre um quinto e um têrço,
guardados os llInites da. pena comina
da ao crime.

MaIs de uma
agravante ou

atenuante

Concurso de
agravantes e
atenuantes

Art. 74 - Quando ocorre mais de
uma agravante ou mais de wna ate
nuante, o juiz poderá limitar·se li uma
00 agTaval;âo ou a uma Só atenuação.

Art. 75 - No concurso de agravan
tes e atenuantes, a pena deve aproxi
maI-se do limite indicado pelas cir
cunstAncias preponderantes, entenden
do-se como tais. as que resUltam dos
motivos determinantes do crime, da
})el'sonalidade do agente e da reincl~

dência. Se há equivalência entre umas
e outras, é como-ae não tivessem ocor~

rido.

(Vide o parágrafo único do art. 65,
comparado ao parlÍgrafo único do ar
tigo 76 do código vigente)

Art. 58 - No concurso de agra.van
tes e atenuantes, a pena õ,eve apro
ximar·se do limite Indicado pe1llos clr
cunstê.ncias preponderantes, entenden
do-se como tais as que resUltll.tn do!
motivos determinantes do crime, da
personalidade do agente e da reinci
dência.

----------------------

Majorantes
e mlnorantes

Criminoso
babitual OU

p4)r
tendência

Art. 76 - Quando a le1 prevê causas
especiais de aumento ou diminuição
da pena, não fica o juiz adstrito MS
limites da pena cominada ao crtme,
senáo apenas aos da espécie de pena.
aplicável (art. 58).

Parágrafo único - No concurso des
sas causas especiais, pode o jU1Z 11
mitar-se a um só aumento ou a uma
só diminUIção, prevalecendo. todavia, a
causa que mais aumente ou d1rninua.

Art. 77 - A pena que tenha. de ser
aumentada ou dimlnuida. de quantida
de fixa ou dentro de determinados ll~

mites, é a que o juiz aplicaria, se não
existisse a circunstância. ou causa que
importa o aumento ou diminuição.

Art. 78 - Em se tratando de cri
mInoso habitual ou por tendência, a
pena a ser imposta será por tempo
indeterminado. O juiz fixará a pena
correspondente à nova infração penal,
que constituirá. a duração mlnima da
pena privativa. da liberdade. não po-

Art. 65 - ..

Pa.rágrafo únJco - No concurso de
causas de aumento ou de diminUição
previstas na. Parte Especial, pode o
jUiz limitar-se a um SÓ aumento ou a
uma só diminuição, prevalecendo, to
davia, a causa que mais a.umente ou
diminua.

Art. 65 - A pena que tenha de ser
aumentada ou d1mlnUida de quantida
de fixa ou dentro de detennlnados li
mites é a que o julz apUcar1a, se nA.o.
existisse causa de aumento ou de di
minlÚção.
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dendo ser, em caso algwn, inferior a
três anos.

Urnite da li 1.° - A duração da pena índeter-
pena minada náo poderá exceder a dez anos,

indetetnúnada após o cumprimento da pena imposta.

Habitualidade
presumida

Habitualidade
recon.hecível

peJE.> Jnb

Criminoso por
teZlDê.ncla

Ressalva ao
art. ll3

Crimes da
mesma

n<lture1la

ConclUSO
de Nillles

li 2:.0 - Considera-se criminoso ha~

bitual aquêle que:

a.) reincide pela segunda vez na prá~

tica de crime doloso da mesma natu
reza, punivel com pena privativa de
liberdade em periodo de tempo náo su
perior a cinco anos, descontado o que
se refere a cumprimento da pena;

b) embora sem condenação anterior,
comete sucessivamente, em período de
tempo não superior a cinco anos, qua
tro ou IDaiS crimes dolosos da mesma
natureza, puníveis com pena. privativa.
de liberdade, e demonstra, pelas suas
condições de vida e pelas circunstân
cias dos fatos apreciados em conjunto,
r,centuada inclinação para tais crimes.

fi 3.° - Considera-se criminoso por
tendência aquêle que comete homici
dia, tentativa de homicídio ou lesão
corporal grave, e, pelos motivos de
terminantes e meios ou modo de exe
cução, revela extraordinária torpeza,
perversão ou malvadez.

§ 4.0
- Fica res.salvado, em qualquer

caso, o disposto no art. 113.

§ 5.° - Consideram-se c r I m e s da
mesma natureza os previstos no mes
mo dispositivo legal, bem como os que,
embora previstos em dispositivos dí
versos, apresentam, pelos fatos que os
constituem ou por seus motivos deter
minantes, caracteres fundamenta1f~ co~

muns.

A:rt. 79 - Quando o agente, median
te uma só DU mais de uma ação ou
omissão, pratica. dois ou ma.is crimes,
idênticos ou não, as penas privativas
de liberdade devem ser unificadas. Se
as penal> são da mesma espécie. a. pena
única é a soma de tôdas; se, de espé
cies diferentes, a pena única é a mais
grave, mas com aumento correspon-

Art. 60 - , .

li 2." - Consideram-se c r i m e s da
mesma natureza os previstos no mes
mo dispositivo legal, bem como 05 que,
embo~a previstos em dispositivos di
versos, apresentam, pelos fatos que os
constituem, ou por seus motivos de
terminantes, caracteres fundamentais
comuns.

Art. 66 - Quando o criminoso, me
diante mais de urna ação ou omissão,
pratica dois ou maJs crimes, idênticos
ou não, aplicam-se cumUlativamente
as penas em Que haja incorrido. No
caso de aplicação cumulativa de pena
õe reclusão e detenção aplica-se pri
meiro aquela.

§ 1.0
- Quando o agente, mediante

uma só ação ou omtl;sã.o, pratica dois
ou mais crimes, a que se cominam
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Graduaçlo
110 caso de

pena de
morte
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da plllUl

apUcAve) à
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Ressalva do
art. 78, I 2.•,

letra "b"
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dente à metade do tempo das menos
graves, ressalvado o disposto no arti
go 58.

Ali. lI4t - Aplica-se a l(!gnL do ar
tigo anterior, quando o agente, medi
ante mais de uma ação ou olD1s8Ao,
pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo,
lugar. maneira de execuçio e outras
semelha.ntes, devem os subse<lüente8
ser considerados como continuação do
primeiro.

Parágrafo únieo - Nio hã crime
contlnuado quando se trata. de fatos
ofensiVOS de bens jurídicos inerentes ê.
pessoa, salvo se as ações ou om1Bsões
sucessivas são d1rtg1das contra. a mes
ma vitima.

Art. 81 - A pena unificada nio p0

de ultrapassar de trinta. anos. 1!8 é de
reclusão, ou de quinze anos, se é de
detenção.

§ 1.· - A pena unificada pode ser
dlmlnuIds de um sexto a um quarto,
no caso de unidade de &Ção ou 0mis
são. ou de crime continuado.

11 2.D - Quando cominada a pena de
morte como grau mâX1mo e a de re
clusão como grau m!n1mo, aquela cor
responde, para O efeito de gradua
ção. à de reclusão por trinta. anca.

11 3.0 - Nos crimes punld.oa com a
pena de morte, esta corresponde à de
reclusão por trinta anos, para. cálculo
de. pena apllcável à tentativa, salvo
disposição especial.

Art. 82 - Quando se apresenta O
caso do art. 78, § 2.':>, letra b, fica sem
apllcação o dispOSto quanto ao con
curso de crimes idênticos ou ao crlme
continuado.

CóDIGO PENAL M1LITAR DE 1tM

penas privativas de liberdade, 1mp6e
se-lhe a mais grave, ou, se ldênt1caS,
sômente wna deIas, mas aumentada,
em qualquer caso. de um sexto até
metade. As penas aplicam-se. entre
tanto, cumulativamente, se a llÇio ou
omissão é dolosa e os Cl1m1l8 concor
rentes resultam de deaIgn101 aut6M-
mos.

§ 2,0 - Quando o agente, mediante
ma1s de uma ação ou omiBsIo. pratica
dois ou mais erlmes da. mesma espé.
cie, e, pelas condiÇÕ88 de tempo, lugar,
maneas, de execuçAo e outras seme
lhantes, devem os subseqüentes ser
havidos como conttnua.çl,o do primeiro,
l.mpOO-se-lhe a pena de um só dos m
mes, se idênticas, ou a mals gra.ve, se
diversas, aumentada, em qualquer ca
so, de um sexto a doia terços.

(Vide art. 69, capgt, comparado ao
art. 53 do c6d1S0 vigente)

Ali. 69 - .

11 I,· - Quando cominadas as penas
de morte, no grau miximo. e de re
clusão no grau mfnJmo, aquela cor
responde, para o efelto da graduaçio.
à de reclusão par trinta aDOB.

fi 2.° - Nos crimes pwúdos com a
pena de morte. esta corresponde à ele
reclusão por trinta anos, para O cál
culo da pena aplicável à tentativa, sal
vo dispo&1çfi.o eepeclal.
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Art. 83 - As penas não privativas
de liberdade são aplicadas distinta e
integralmente, ainda. que previstas para.
um só dos crimes concorrentes.

pressupostos
da suspensão

Condições

BeVogação
obr:lgat6rla

da suspensão

Revogação
facultatlva

Prorrogaçio
de pra:w

CAPíTULO m
Da Suspensão Condicional da. Pena

Art. 84 - Pode ser suspensa por
dois a seis anos a ex.ecução da pena de
detenção não superior a dois anos ou,
no caso de reclusão por igual prazo, se
o réu era, ao tempo do crime, menor
de vinte e um ou maior de setenta
anos, desde que:

I - não tenha o réu sofrido conde
nação anterior, por crime revelador
de má fndole;

fi - os seus antecedentes e perso
nalidade, os motivos e circunstâncias
de seu crime, bem como sua. conduta
posterior a êste, índicativa de arre
pendimento ou do síncero desejo de
reparação do dano, autorizam a pre
sunção de que não tornará. ao delinqüir.

Parágrafo único - A suspensão não
se estende às penas de reforma, sus
pensão do ex.ercício do l)ÔSto, gradua
ção, cargo ou função ou à pena aces
sória, nem exclui a aplicaçáo de
medida de segurança não detentiva.

Art. 85 - A sentença deve e:!.ped
ficar as condições a que fica subor
dinada a. suspensão.

Art. 86 - A suspensão é revogada
se, no curso do prazo, o beneficiário:

I - é condenado, pOr sentença irre
corrível, na Justiça Militar ou na
comum, em razão de eríme. ou de con
travenção reveladora de má. 1ndole ou
a que tenha sido imposta. pena privaa

tiva. de liberdade;

fi - náo efetua, sem motivo justi
ficado, a reparação do dano;

lU - sendo militar, é punido P01'
infração disciplinar considerada. grave.

I! 1." - A suspensão pode ser
também revogada, se o condenado
deixa de cumprir qualquer das obri
gações constantes da sentença.

§ 2." - Quando facUltatiVA a re
vogação, o juiz pode, ao invés de de~

cretá-la, prorrogar o periodo de prova
até o máximo, se êste não foi o fixado.

<Capitulo introduzido, pelo c6dlgo
vigente, no Direito Penal Militar>,
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§ 3." - Se o beneficiário estA
respOndendo a. processo que, no caso
de condenação, pade acarretar a revo
gação, considera-se prorrogado o
prazo da suspensão até o jUlgamento
definitivo.

Art. 87 - se o prazo expir& sem
que tenha sido revogada a suspenÃO,
!tea extinta a pena privativa de liber
dade.

Art. IS - A suspensão cond1ctonal
da pena não se aplica:

I - ao condenado por crime come~

tido em tempo de guerra;

11 - em tempo de 11M:
a) por crime contra a segurança

nacional, de allciação e incltamento,
de violência contn. &ul)erlar, oficial-de
dia, de serviço ou de quarto, senti
nem, vigia ou 'Plantão, de desrespeito
a superior, de insubordJnação, ou de
deserçio~

b) pelos Cl'imes 'Previstos nos arti
gos 160, 161, 235, 291 e seu parâgrafo
único, n.os I a IV.

CAPITULO IV

Do Livramento Condicional

Requisitos

Art, 89 - O oonde:nado a pena de
reclusão ou de detenção por tempo
igualou superior a. do1& anos pode
ser liberado condicionalmente, desde
que:

I - tenha cumprida:
a) metade da pena, se primário;

b) dois terços, se retncidente;

Art. 73 - O juiz pode conceder
livramento condicional ao condenado
à pena de recluslo ou de detençAo
superior 11. três anos, desde que:

I - cumprida maJs da metade da
pena, se o crtrninoso é prtm6l1.o, e
mais de três quartos, se reincidente;

11 - tenha reparado, salvo impos- 111 - satl.6fettas as obrigações civis
t>ibUidade de fazê-lo, o dano causado resultantes do crlme, salvo quando
pelo crime; provada a insolvência do condenado.

lU - sua. boa. conduta. dura.nte ao
execução da pena, sua adaptaçio ao
trabalho e às clrcunstê.ncl.a& attnen~

tes à. sua personalidade, ao meio soc1a1
e à. sua Vida pregressa permitem &upo1'
que não voltará a dellnq111r.

n - ver11icada a ausência ou a ces·
sação da periculosidade, e provados
bom comportamento àurante a. vida
ca.n;erária e 8PtidAo para prover a
própria subsistênCia mediante trabn
lho honesto;
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Penas em
coneutso de

lnftações

§ 1.° - No caso de condenação por
infrações penais em concurso, deve
ter-se em conta a pena unificada.

§ 2.° - Se o condenado é primário
e menor de vinte e um ou maior de
setenta anos, o tempo de cumprimento
da pena pode ser reduzido a um
têrço.

Parágrafo único - As penas que
correspondem a crimes autônomos
podem somar-se para o efeito do li
vramento, quando qualquer delas é
superior a três anos.

Art. 90 - A sentença deve especi- Art. '14 - A sentença deve espeet-
Espedflcaç/:ies ficar as condições a que fica subord!- ficar as condições a que fica suoor-
das condições nado o livramento. dinado o livramento.

Prellminarell
da conce5são

Ob~rvaç.'l.o

cautelar e
proteção do

liberado

Revogação
obrllat6rla

Revogaçlo
fa<:uItatha

Art, 91 - O liVI'8t11entQ sOmente se
concede mediante parecer do Conse
lho Penitenciário, ouvidos o diretor
do estabelecimento em que está ou
tenha estado o liberando e o represen
tante do Ministério Público da Justiça
Militar; e, se imposta medida de se
gurança detentiVa, após pericia con
clusiva da não periculosidade do 1100
rando.

Art. 92 - O liberado fica. 50b obser
vação cautelar e proteção realizadas
por patronato oficial ou particular,
dirigido aquele e inspecionado êste
pelo Conselho Penitenciário. Na. falta
de patronato, o liberado fica sob obser
vação cautelar realizada por silTViço
social penitenciário ou órgão similar.

Art. 93 - Revoga-se o livramento,
se o m~erado vem a ser condenado,
em sentença in'eCorrivel, à pena pri
vativa de lioeràade:

I - por infração penal cometida
durante a vigência do beneficio;

II - por infração penal anterior,
salvo se, tendo de ser untficadas as
penas, não fica prejudicado o requi
sito do art. 89, n.o l, letra a.

§ l." - O juiz pode, também, revo
gar o livramento se o liberado deiXa.
<le cumprir qualquer das obrigações
comtanteiS d8. sentença oa é :in'ecorrl.
veltnente condenllodo, por motivo de
contravençáo, à pena que não seja
privativa de liberdade; ou, se militar,
sofre penalidade por transgressão dis
ciplinar considerada. grave.

Art. 75 - O livramento sõmente se
concede mediante parecer do Conselho
Pemtenciário, ouvido o diretor do es
tabelecimento em que está. ou tenha.
estado o liberando e, se imposta me
dida de segurança detentiva, após o
exame a que se refere o art. 89.

Art. 81 - J!: fonnalidade essenclal
para fi, concessáo do livramento con
dicional a audiência do Ministério Pú
blico Militar.

Art, 76 - O liberado, onde não
exista patronato oficialmente subor
dinado ao Conselho Penitenciário, fica
sob a vigilânda da autoridade policial.

Al"t. 77 - Revoga-se o livramento,
se o liberado vem a ser condenado,
em sentença. irrecorrjvel;

I - por crime cometido durante a
vigência do beneficio;

II - por crime anterior, sem pre
juíZo, entretanto, do disposto no pa
ràgrafo único do art. 73;

lU - por motivo de contravenção,
desde que imposta pena privativa. de
liberdade.

Parágrafo único - O juiz pode re
vogar o livramento, se o liberado dei
xa de cumprir qualquer das obriga
ções constantes de sentença ou é Irre
corrivelmente condenado, por motivo
de contravenção, à pena que seja pri
vativa de liberdade.
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i Z.o - Para os eleitos da revogação
obrigatória. si.o tomaW\s, também, em
consideração, nos têrmos dos n.OS I e
li dêste artigo, as Jn!raçõe8 .suJeitas A
jurlsdição penal comum; e, igualmen
te, a contt8.V1mçM oompretlI1d1da. no
§ 1.0, se assim, com prudente arbitrio,
o entender o Juiz.

Eleitos da
rnopçio

Art. 94 - Revogado o llvramento,
nAo pode ser novamente concedido e,
salvo qulUldo a revoeaçA.o resulta. de
condenação por lntração penal ante
rior ao beneffcio, não se desconta na
pena o tempo em que estêve sôlto o
condenado.

Art. '18 - ReVOgado O llwamento,
não pode ser novamente concedido, e,
salvo quando a revogaçA.o resulta de
condenação por outro crime ou con
travenção, anteriores àquele benefi
cio, nâo se desconta na pena O tempo
em que estêve sôlto o condenado.

Art. 95 - Se, até o seu têrmo, o U
vramento não é revogado, considera
se extinta a pena privativa de liber
dade.

-----_._-------------
P&rigraIo únlco - Enquanto não

passa. em julga.do a 5elltença em pro
cesso, a que responde o Uberado por
infração penal cometida na ViR'ênc:1&
do livramento, deve o juiz abster-se
de declarar a extinçin da }'leXl1lo.

Art. 79 - se até o seu têrmo o 11
vramento não é rtlVOIado, considera
se extinta 8 pena privativa de liber
dade ti ficam sem eleito && medidas
de segurança pessoais.

Parágrafo único - O Juiz nAo pode
declarar extinta. .. pena, enquanto nio
passar em julgado a sentença. em pro
cesso a que responde o liberado, por
crime ou contravenção, cometidos na
v1gêncla do livramento.

NIo allllc&çio
tio

UnallleJ1to
condfcloDAI

Cuo.
espl!clab do
UnaDl.eDto
oon41doUl

An. 96 - O livramento ~nd1ciona1

não se aplica. ao condenada pOr crtme

cometido em tempo de guerra.

Art. 97 - Em tempo de paz, o livra.
mento condicional por crime contra a
segurança externa ao PaIs, ou de re
volta., motim, a.UclaçA.o e m<:.tta.nlento,
violência contra superior ou m1lltar de
serviço, só será concedido após o cum
primento de dois tel'"ÇOB da. pena, ob
servado ainda o diSposto no art. 89,
preâmbulo, seus nÚlneros nem e
n 1.a e 2.°

Art. 80 - O livramento condicional
não se aplica ao condenado por crime
cometido em tempo de guerra, ou. em
tempo de paz, por crime contra a se·
gurança. externa. do Pais. ou de revol
ta, mot.irn, deserção, aliciação e inci
tamento, violênCi& contra. superior,
oficial-de-dia, de serviço ou de quarto,
ou sentinelas, vigias ou plantA0.
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CAPíTULO V

Du Penas ACes5Ólias

Penas Art. 98 - São penas acessórias: Art. ..9 - São penas acessórias;
acessórias

I - a perda. de pôsto e patente; I - perda de pôsto e patente;

n - a indignidade para. o oficiala-
to;

DI - a incompatibilidade com o
oficialato ~

---~-

IV -a exclusão das fôrças anna- 11 - exclusão das fôrças armadas;
das;

V - a perda da. função pública, ain- 111 - perda de função pública, ele-
da que eletiva; tiva ou de nomeação;

VI - a inabilitação para o exercicio
de função pública;

--
VIl - a. suspensão do pátrio poder,

tutela ou curatela; IV - interdição de direitos.
VlII - a suspensão dos direitos po-

liticos.

Parágrafo úpico - Equipara-se à

Função
função pública a que é exercida em
emprêsa pública, autarquia, 8ocieda.-

pl1bUca de de economia mista, ou sociedade deequiparada
que participe a União, o Estado ou o
Município como ac10nista majoritário.

Art. 99 - A perda de pôsto e paten- Ali. 50 - A perda àe PÓBto e paten-

Perda de
te resUlta. da condenação à. pena pri- te resulta. da. condenação à pena pri-

põsto e vativa de liberdade por tempo supe- '(ativa de liberdade por tempo superior
patente rior a dois anos, e importa a. perda das a dois anos, e importa. a perda das

condecorações. condecorações.

Art. 51 - A perda. de pôsto e paten-
te assegura 11 faroilia do condenado o
direito à herança. mUitaI', ao monte-
pio civil ou benefício de família. como
se o condenado houvesse falecido.

Art. 100 - Fica sujeito à declaração
de indignidade para o oficialato o mi-
litar condenado, qualquer que seja. a

IndiPlidade pena, nos crimes de traição, espiona-
para. o gero ou covardia, ou em quaJquer dosoticJalato

definidos nos arts. 161. 233, 240, 242,
243, 244, 245, 251, 252, 80S, 304, 311 e
312.
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Art. 111 - Fica su1elto à deeIaraçio
de incompatlbllidade com o oflclalato
o militar condenado nos crimes dos
arts. aI e 142.

Art. lO! - A condenação de. praça.
• pena privativa de liberdade, por
tempo superior a dl>l& BnOll. importa
sua excluaio dllS fOrçu armadas.

Art. 1D3 - Incorre na perda da fun
ção púbUca o 8.8IleIllelbado ou Q civil:

Art. S2 - A condenaçio da praça ,
pena privativa da l1berd&de por tempo
superior & dois &nOll, Jmporta aua 9

cl1lSA.o du f6rça.s armadall.

Art. 53 - IncOlTe na perde. de fUJl
ção pública o assemelhado ou civil:

--------------------------
1 - condenado à pena privativa de

liberdade por crime cometido oom
aouso de Jl(lder ou vio1açli.o de dever
inerente à função púbUca;

I - oonden&do à pena. privativa. de
liberdade por crime 'Xlmetido com
abuao de poder ou v1.olaçl.o de dever
inerente à funçAo publica;

11 - condenado, pl)l" outro crtme, à n - condena.do por outro crJme l
pena privativa de Ilberdade por mais pena privativa 4& liberdade pm' maia
de doiS anos. de doIa: anos.

pari.p'ato únk:o - O <Usposto no ar
tigo aplica-se ao mlUtar da reserva, ou
reformado, se estlver no eEercíe10 de
funçAo pObI1c& de qualquer n&ture2Ia.

An, H - Sio interdlç6es de dU'e1
toa:

I - 8 incapacld&de temporirilL para
a 1Dvesttdur& em função pilbUca;

n - a incapacJds.de tem.pori,rl.a
para profiBBAo ou atIvidade, cuJo eur
ciclo dependa de habWtaç60 eapeclal
ou de licença ou autor1zBçlo do poder
públIco;

---------_.- -----------

lubWtaçlo
lIua o

eze~fdo de
tunçl.o
p6bUu

Art. 1M - Incoae na tnabWtaçA.o
para o exercfclo de função pÚbllca,
pelo prazo de dois até vinte anos, o
condenado a reelusio por maia de qua
tro anos. em VU'tude de crime pratl
cado com abuso de POder ou vkJ1açlo
do dever mUitar oU Inerente à funçio
publIca.

......... ~ ~ lo ~ ..

~ro 6nJeo - Inco~:

I - na interdJçio llOb o n." I:

a) de cinco a vinte anoa, o conde
nado a reclusAo por tempo nIo Jnfe
rior a quatro anos;

bJ de dcJs a oito anos, o condel1ll.do
11, reclUlllo por tempo au;lerlOl' a dols
s.nos e inferior a quatro;

D - na InterdlçAo sob o n.O lI, de
dois a dez anos, o condena4o & pena.
privativa de Uberdr.de por tempo IU
perior a dois aDOIJ, por crime cometido
com abuso de prot1a8Ao ou atividade,
ou com in!raçl.o de dever a ell. me
ren~;
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Parágrafo único - O prazo da ina.~ Art. 56 - As interdições teroporá-
bilitação para o exerCÍcio de função rias tornam-se efetivas logo que passe
pública começa ao têrmo da execução em julgado a sentença, começando a
da pena privativa de liberdade ou da correr o prazo de sua duração do dia
medida de segurança. imposta em subs~ em que;
tituiçâo, ou da data em que se extin~ a) termina a execução da pena pri-
gue a referida pena. vativa de liberdade ou esta se extin

gue pela prescrição;
bl finda a execução da medida de

segurança. detentiva.

Art. 105 - O condenado à pena pri
vativa de liberdade por mais de dois
anos, seja qual fôr o crime praticado,
fica suspenso do exercício do pátrio
poder, tutela ou curatela, enquanto
dura a execução da pena, ou da me
did9, de segurança imposta em sUbsti
tuição (art. 113).

Parágrafo únJco - Durante o pro
cesso pode o juíz decretar a suspensão
provisória do exercicio do pátrio po
der, tutela ou curatela.

SU$pensão
40s dit'eitos

políticos

Irnposlçáo
l'Ie pena

acessória

Art. 106 - Durante a execução da
pena privativa de liberdade ou de
medida de segurança imposta em
substituição, ou enquanto perdura a
inabilitação para função pública, o
condenado não pode votar, nem ser
votado.

Art. 10'1 - Salvo 05 casos dos arts.
99, 103, n." lI, e 106, a imposição da
pena acessória deve constar expressa
mente da s~ntença.

Art. 54 - São interdições de direi~

tos:

DI - li sillipensão dos direitos pol1
ticos.

Art. 54 - Parágrafo único - In
corTe;

UI - na interdição sob o n.a ro, o
condenado à pena privativa de liber
dade, enquanto dure a execução da
pena, a aplicação da medida de se
gurança detentiva ou a interdição sob
o n." I.

Art. 55 - A sentença deve declarar:
I - a perda da função pública, nos

casos do n.o I do art. 53;
n - as interdições, nos casos dos

n.a" I e II do parágrafo único do arti
go anterior, fixando-lhes a duração,
quan<lo temporárias.
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Parágrafo matco - Nos demais C&-
&OS, ti. perda da função plibllca, como
a do pôsto e patente, em virtude da
condenação à pena privativa de 11ber-
dade por tempo SUperior a doJs anos
(art. 50). e as interdições resultam. da.
simples imposição da pena.

Art. 108 - Computa-se no prazo
das inabllitaç6es temporárias o tempo

Tempo de liberdade resultante da suspeosi,o
computável condicional da pena ou do livramento

condicional, se nl\o sobrevêm revoga-
ção.

CAPtTULOVI .
DOI!I Eleii08 da Condenação

Art. 109 - São efeitos da conde- Art. '12 - 810 efeitos de coIU'lenA~
nação: ção:

ObJ'lgaçAo I - tornar certa. a obrigaçAo de re. I - tornar certa a obrigaçio de in-
de rtlPUal pa.rtU' o dano resultante do crime; denJzar o dano resultante do crime;o daDo

Perda em n - ao perda, em favur da F&zen- n - a perda. em favor da Un1io.
favor da. da Nacion&1. ressalvado o dtre1to do ressalvado o dlre1to do lesado ou deFuenda.
Nacional lesado ou de terceiro de boa-fé: terceiro de boa-fé;

.) dos instrumentos do crime, desde a) dos instrumentos do crime, desde
que consistam em coisas cujo fabrico, que consIstam em coisas cujo fabrlco.
alienaçáo, uso, porte ou detençAo con.s- alienação, uso, porte ou detenção COIl8-
titua fato U1cito; titua tato U1clto;

b) do produto do crime ou de qu&1- b) do produto do erlme ou de qual-
quer bem ou valor Q.ue constitua. pro- quer bem ou valor que constitua pro-
veito auterido pelo agente com a sua ve1to auferido pelo agente com a pm..
prática. tfca do fato cr1m1noso.

TtTULO VI CAP1TOLO n
Das Medidas de Segurança Das Medidas de SepJ'aDÇa

Art. 110 - As medidas de segurança Art. 81 - As medidas de segurança
são pessoais ou patrimon1als. As da dividem-se em pa.trimon1a1a e pessoa1s.
primeira espécie subdividem-se em A interdição do estabelecimento ou de
detentivas e não detentivas. As de- sede de sociedade ou associaçio e o
tentfvas são a tnternaçAo em ma- confisco são as medidas da primeira
nicOm1o judiciár10 e a internação em esPécie.

Espéetes de estabeleclmento psiquiátrico anexo ao Parágrafo único - São medidas pes-
medidas de manicômio judiciá.rl.o ou ao estabe- soa.Is:securanÇll leclmento penal, ou em seç6.0 espe-

cial de um ou de outro. As não de- I - a Internação em m&oic&nio 3u-
tentivas são a cassação de licença diclário;

para direção de vefculos motorizados, U - a internaçl\o em casa de cuat6-
o exllio local e a prolblção de treqUên- dia e tratamento;
tar determinados lugares. As patrt- m - a. internação em ~10nla. agr!-
monia1B são a interdl.çl\o de estabe1e- cola. 011 em instituto de trabalho, de

reeducação ou de ensino prof1ll81onal.
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cimento ou sede de sociedade ou asso-
ciação, e O confisco.

Pessoas Art. 111 - As medidas de seguran- Art. 83 - As medidas de segurança
slljeitas às ça sômente podem ser impostas: sàmeute podem ser impostas:medidas de
segurança

I - aos civis; I - aos ciVis;

11 - aos militares ou assemelhados, U - aos militares e seus assemelha-
condenados à pena privativa de lib€r- dos condenado:; à pena privativa de
dade por tempo superior a dois anos, liberdade por tempo superior a. dois
ou aos que de outro modo hajam per- anos, ou aos que de outro modo hajam
dido função, pôsto e patente, ou ha~ perdido função, pósto e patente, ou
jam sido excluídos das fôrças arma~ hajam sido excluidos;
das;

~

m - aos militares ou aSSemelhados, lU - aos mllitares e seus asseme-
no caso do art. 48; lhados absolvidos, no caso do art. 35.

IV - aos militares 01.1 assemelhados,
no caso do art. 115, com aplicação dos
seus §§ LO, 2.0 e S.o

Art. 84 - A aplicação da medida de
segurança pressupõe:

I - a prática de fato previsto como
crime;

11 - a periculosidade do agente.

Art. 85 - Quando a periculosidade
não é presumida por lei, deve ser re-
conhecido perigoso o individuo, se a
sua personalidade e antecedentes, bem
como os motlvos e circunstâncias do
crime, autorizem a suposição de que
venha ou torne a delinqillr.

Art. 86 - Presumem-se perigosos:

I - aquêle!) que, nos têrmos do art.
35, são isentos de pena;

11 - os referidos no parágrafo úni-
co do art. 35;

DI - os condenados por crime co-
metido em estado de embriaguez pelo
álcool ou substância de efeitos anâ·
lagos, se habitual a embriaguez;

IV - os reincidentes em crime do-
loso.

§ 1.° - A presunção de peric.Ulosi-
dade não prevalece. quando a. senten-
ça é proferida dez anos depois do fato,
no caso do n.o I dêste artigo, ou cinco
anos depOis, nos outros casos.
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11 2.° - A execuçlo da m.ed.ldA de
segurança não é 1n1ciada. !em verift
cação de pericU1oB1dade. Be, da data. da
sentença deoorreram deZ &DOI, no caso
do n.O I deste artigo, ou cinco an06,
nos outros CB80S, ressalvado o dJspoato
no art. 94.

Maplc/bnto
j udlctá,rtQ

prazo de
tnternaçAo

Art. 112 - Quando o agente é inim
putável (art. 48), mas su.ss condições
pessoais e o fato praticado revelam
~ue êle oferece pertgo à. 1ncolumidB.de
alheia, o Juiz determina sua interna
ção em manicômio Judiciário.

% 1." - A internação, cujo minimo
deve ser fixado de entre um li. três
anos, é por tempo indeterminado, per~
durando enquanto não fOr averiguada.,
mediante pencia médica., a cessaçIo
da periculosidade do internado.

Art. 9'1 - O ~nte isento de pena,
nos têrm08 do art. 35, é internado em
man!côntio judiciárlo.

li 1." - A duração de internaçlo é,
no minimo:

I - de seis anos, se a Lei comine. ao
crime pena de recJusAo nAo inferior,
no mínimo, a doze anos;

n - de três anos. se a lei comina
lLO crime pena. de reclus!o nAo infe
rior, no mimmo, a oito lmoa;

111 - de dois anos, se a pena priva
tiva de liberdade, cominada lLO crIme.
ê, no mfn1Jno, de um ano;

IV - de um ano, nos outros casos.

§ 2." - O Juiz pode, tendo em conta
a pericla médica, detennlnar 80 lnter
naçi.o em casa de custódia ou trata
mento, observados os prazos do artigo
anterior.

li 3.. - Cessa a. 1ntel'IUl.çI.o por de&
pacho do juiz, após a pericta m.éd1ca,
ouvidos o MlIústérlo Público e o di
retor do estabeJec1mento.

Art. 98 - São internados em casa.
de custódia. e tratamento nAo se lhes
a.pUcando outra. medidIL detentiva:

I - durante três anos. pejo menos,
o condenado por crime a que a lei~
mlna. pena de reclusão por tempo nAo
Infectar, no mIn1mo, a dez anos, Be
na sentença forem reconhecidas as
condições do parágrafo único do arti
go 35;

fi - durante dois anos, pelo men06,
o condenado pot" alme a que a lei co
minar pena. de reclusão por tempo
não interior, no núnfmo, Il cinco anos.
89 na sentença foram reconhecidas as
condições do parágrafo lÍn1Co do art.
35;
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111 - durante um ano, pelo menos,
o condenado por crime a que a lei co
mina pena privativa de liberdade por
tempo não inferior, no mínimo, a um
ano, se na sentença forem reconheci
das as condições do parágrafo único
do art. 35;

IV - durante seis meses, pelo me
nos, o condenado por crime a que a
lei comina pena privativa de liber
dade por tempo inferior, no mínimo,
a um ano, se na sentença forem re
conhecidas as condições do parágrafo
único do art. 35;

v - durante seis meses, pelo menos,
ainda que a pena. aplicada seja por
tempo menor, o condenado à pena
privativa de liberdade por crime c()~

metido em estado de embriaguez pelo
álcool ou substl\ncia de efeitos anã.lo
gos, se habitual a embriaguez.

Al't. 99 - São internados em colô
nia agricola ou em instituto de traba
lho, de reeducação ou de ensino pro
fissional, segundo pareça ao juiz maís
conveniente:

I - durante dois anos, pelo menos,
o condenado por crime doloso, se rein
cidente;

fi - durante um ano, pelo menos, o
condenado, a reclusão por mais de
cinco anos.

li 2." - salvo determinação da ins
tância superior, a perícia médica é

Pencia realizada ao ténnino do prazo mínimo
médica fixado à internação e, não sendo esta

revogada, deve a-quela ser repetida de
ano em ano.

11 3.° - A desinternação é sempre
condicional. devendo ser restabelecida a

Desinternação situação anterior, se o individuo, antes
condicional do decUl'so de um ano, vem a praticar

fa.to indicativo de persistência de sua
pericUlosidade.

li 4." - Durante o periodo de prova,
aplica-se o disposto no art. 92.
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AR. 113 - Quando o condenado se Art. 91 - O individuo sujeito a\ me-
enquadra. no parágrafo único do art. didll. de segurança., a quem. antes de
48 e necessita de especial tratamento inic1ll.da. a exeeuçio ou durante ela,
curativo, a pena privativa de llberda- SObrevém doença mental. deve ser re
de pode ser substituída pel& inter- colhido a man1CÔDlio jud1clário ou, à
nação em estabelecImento psiqUiátrico falta, a estabelecimento adequado, 00
Anexo ao manicômio judiciário ou ao de se lhe assegure a custód1&.
estabelecimento penal, ou em seção
especial de um ou de outro.

S1l1lervenUn
da de cura

Perslstl!ncla
do estado
1ll6rbtdo

§ LO - Sobrevindo a cura, pode o
Internado ser transferido para o esta
belecimento penal, não ficando ex
cluído o seu direito a livramento
condicional.

11 2.0
- Se, ao término do prazo, per

sistir o mórbido estado P6iquico do in
ternado, condicionante de periculosi
dade atual, a internação passa a ser
por tempo indeterminado. aplicando
se o d1sl>Osto nos n L" a 4." do artigo
anterior.

Parigrato únJeo - Verificada a cura,
sem que tenha desaparecido a peri
culosidade, inicia-se ou prossegue a
execução da medida de segurança..

An. 92 - Quando o individuo se
subtrai à execução da medida de segu
rança pessoal, que não seja blternaçf.o
em manicÔmio judiciário ou em casa
de custódia e tratamento, o prazo de
duração minlma. recomeça do dia em
que a medida volta a ser executada.

Art. 93 - Extinta a pUDibllldade.
não se impõe medida de segurança,
nem subsiste a que tenha sido imposta.

Art. 91 - Extingue-se a medida de
segurança não executada pelo prazo
de cinco anos, contados do cumpri
mento da pena, se o condenado, nesse
período, nft.o comete n6va crime.

Art. 95 - Onde não há estabeleci
mento adequado, a medida pessoal. se
gundo a sua natureza, é executada em
~ção especial de outro estabeleci
mento.

Art. 89 - Não se revoga a medida
de segurança pessoe.l, enquanto nA.o se
verifica, mediante exame do individuo
que êste deixou de ser perigoso.

" LO - Procede-se ao exame:
I - ao fim do prazo mínimo fixado

pela lei para medida de segurança;

n - anuB.lmente. após a explraçAo
do prazo mfnimo, quando não cessou
a execução da medida de segurança;

m - em qU&1quer tempo, de. que
o determine a superior instância.

l\ 2.° - Se inferior a um ano o pra
zo mID1mo de duraçãO da medida de
segurança, os exa.m~ suces6l.vos real1.
tam.-se ao fim de cada periodo 19ual
àquele prazo.
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Art. 90 - Executam-se as medidas
de segurança depois de cumprida a
pena privatiVa de liberdade.

Puágrafo único - A execução da
medida de segurança é suspensa,
quando o individuo tem de cumprir
pena privativa de líberda.de.

§ 3.0 - A idêntica internaçáo para
fim curativo, sob as mesmas normu,
fíeam sujeitos os condenados reconhe
cidos como ébrios habituais ou toxi~

cômanos.

Regime de
int~mação

CassaçAo de
li~ença paTa

Qirtgl.r
veiculos

motorizados

Exüfo local

Art. IH - A internação, em qual
quer dos casos previstos nos artigos
precedentes, deve visar não apenas
ao tratamento curativo do internado,
senão também ao seu aperfeiçoamen
to a um regime educativo ou de tra~

balho, lucrativo ou não, segundo o
permitirem suas condições pessoais.

Art. l15 - Ao condenado por crime
cometido na direção ou relacionada
mente à direção de veículos motoriza
dos, deve ser cassada a licença para
tal fim, pelo prazo m1nlmo de um ano,
se as circunstfmcias do caso e os ante·
cedentes do condenado revelam a sua
inaptidão para essa atividade e con
seqüente perigo para a incolumidade
alheia.

li 1.0 - O prazo da interdição se
conta do dia em que termina a exe
cução da pena privativa de liberdade
ou da medida de segurança. detentiva,
ou, da data da suspensão condicional
da pena ou da concessão do Jivra
mento ou desinternação condicionais.

§ 2." - Se, antes de expirado o prazo
estabelecido, é averiguada a cessação
do perigo condicionante da. interdição,
esta é revogada; mas, se C) perigo pet~

siste ao têrmo do prazo, prorroga-lll!
êste enquanto não cessa aquêle.

§ 3." - A cassação da licença deve
ser determinada ainda. no caso de
absolvição do réu em razão de inlm
putabilida.de.

Art. 116 - O exllio local. apIfcáveI
quando o jUiz () consideta necessário
como medida. preventiva, a bem da
ordem pública ou do prôprjo conde-

Art. 96 - O internado deve ser sub
metido a regime de reeducação, de
tratamento ou de trabalho, conforme
suas condições pessoais,

Parágrafo único - O trabalho deve
ser remunerado,

(Vide art. 56, comparado ao pará
grafo único do art. 104 do código vi~

gente,)
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nado, consiste na proJbfção de que
êsre resida. ou perm&1l~, d\11'mte 'UIn
ano, pelo menos, na localidade, mu-
nlclpio ou comarca. em que o crime
foi praticado. \

Parálrafo fmko - O exIDo Ójlve
ser cumprido logo que cessa ou é sus-
pensa condicionalmente a execução da
pena. privativa de l1betd9.de.

Art. 117 - A proibição de freqUen-
tar determinados lugares consiste em.

Prolbiçlo de privar O condenado durante um ano
traqlLentar pelo meurn; da !aemdade de a.cesro adeterminados

Juga.res lugares que favoreçam por qualquer
motivo, seu letamo à atividade cri-
minosa.

Parágrafo fmlco - Para o cumpri-
mento da proibIção, aplica-se o dis-
posto no parágrafo único do a.rtfgo
anterior.

Art. 118 - A lnterdição de estabe- Ali. 100 - A Interdição de eatabe1e-
lecimento comercial ou lndustrtal, ou cimento comercial ou industrial, ou

lnteJ1Uçlo de sociedade ou associaçAo, pode ser de sede de sociedade ou associaçAo,
de estabelecl- decretada por tempo nl0 Inferior a pode ser decretada por tempo n60 m-mento, &Ode-

dade 011 quinze dias, nem superior a seis meses, fenor a quinze dias, nem superior a
assocfaçt.o se o estabelecImento, sociedade ou as- seis meses, se o este.be1ee1mento, ao-

soclação serve de melo ou 1)tetex1lo ctedade ou associação serve de meto
para a prática de fofração penaI. ou pretexto para a prática de 1Ji!ra-

ção penal.

§ 1.° - A inteI1:1ição consiste Da § 1.- - A interdlc;io do estabelec1-
proibição de exercer no local o mesmo mento conSiSte na pro1blçio ao eon-
comércio ou fndústrla, ou a atividade denado, ou a terceiro, a quem êle o
sodal. tenha transferido, de exercer no local

o mesmo comércio ou fndOBtrfa.

§ 2." - A sociedade ou assoclaçio, 11 2.- - A sociedade ou assocl.açlo.
cuja. sede é interditada, não pode cuje. sede é interdftada não pode
exercer em outro locaI as suas atlvi- exercer em outro local as suas ativi-
dades. dades.

Art. 119 - O juiz, embora. nlio apu- Art. 101 - O juiZ, embora nAo apu-
rada a autorIa, ou ainda Cluando o fada. a autoria, deve ordenar o eoD-
agente é fnimputável, ou não puni- fisco dos instrumentos e produtos do

Contillco vel, deve ordenar o con!1seo d06 ms- crime, desde que cons1Btam em <:o1s&6
trumentos e produtos do crime, desde cujo fabrico, al1en~, uso, porte OU
que consistam em coisas: detenção constitua fato n1clto.

I - cujo {abrtoo, -a.1ienaçlo, uso,
porte ou detenção coD.&t1tui tato lli-
cito;

11 - que, pertencendo às tOrças
armadas ou sendo de UIlO exclus1vo de
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militares, estejam em poder ou em
uso do agente, ou de pessoa não deví~

damente autorizada;

In - abandonadas, ocultas ou de~

saparecidas.

Parágrafo único - "É ressalvado o
direito do lesado ou de terceiro de
boa-fé, nos casos dos n.O& I e m.

Art. 120 - A medida de segurançlJ. Art. 88 - A medida. de segurança
lrnposiçl0 é imposta em sentença, que lhe esta- é imposta na sentença de condenação
da medidA beleceré. as condições, nos têrmos da ou de absolvição.

de serurança. lei penal militar.

ParágTafo único - Depois da. sen-
tença, a medida de segurança pode
ser imposta.:

I - durante a. execução da pena
ou durante o tempo em que a els. se
furte" condenado;

11 - enquanto não decorrido o
tempo eqüivalente ao da. duração mí~

níma da medida. de segurança, Elo indi-
viduo que, embora absolvidQ. a. lei
presume perigoso;

III - nos outros ca.IIOS expreSSQ8 em
lei.

Parágrafo único - A tmPQsiçâo da. Art. 1\)2 - A tmPOaíçáo de medida
medida de segurança não impede a de segurança não 1lnpede a. expulsão
expulsão do estrangeiro. do estrangeiro.

TíTULO vn T1TOLO IV

Da Açáo PeDal Da. ação penal e d& extinção da
punibilidade

Propositura Art. 121 - A ação penal sómente Art. 103 - A ação penal sômente
da açAo pode ser promoVida. per denúncia do pode ser promovida por denúncia do
penal Ministério Público da Justiça. Militar. Ministério Público.

Art. 122 - Nos crímes previstos nos
arts. 136 a 141, a ação penal, quando
o agente fÔr militar ou assemelhado,
depende da requisição do M1n1stério

Dependência Militar a que aquêle estiver SUbOTdi-de requislçi.o
nado; no = do art. 141, quando o
agente fôr civil e não houver co-autor
militar, a requisição será. 110 MiniS-
tério da Justiça.
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'I1TULO \"úI

Da Eltti~ d& PuibDlallC1i!1
------------r----

Art. U3 - Extingue-se a punibili-
dade:

I - pela mor~ dQ agente;

11 - pela anlsUa. ou inówto;

111 - pela retroat1vld~e de ltA que
:r..io mais considera o fato como Cl'1
mlnol5O;

IV - pela. pre.'lCrlçãD;

l' - pela. l'efI,blli~io;

VI - pelo reMareimento do da..."J.o.
no peculato cU/.P'JIO (art. 303, ~ 4.°1.

Pazálnfo ~. - A utinç10 da
pUlltbtUda.de. de. crime, tua é prtU>\l
posto, elemento C'.onsUtutfvo ou clr
cunSÜllcfa agr&."ante de outro, nAo se
estend.e a éste. Nos ctfmes conexos, e.
tlXLinçâo da punlbJIJ,.dade de um d.êles
náo lmpede, quanto aos Glltr03, a. agra
vação da pena rtlSuJtante da conexA.o..
--_._----;-------

An. 104 - Extmsue-se s. punibJU-
dlld'e:

I - pela morte do &.ieoUl;

li - pela. anistia, graça ou lDdulto;

In - pela retroBtlvldade l1a lei
pene.!. que nlo mals oonsidere O tato
como criminoso;

IV - pela reabilitação;

V - pela prescrição;

VI - pelo 1'eIlSlU'ClDlento d.o dano,
lIo pecUlato cUlposo.

Paráp.fo ÚIIk. - A ext1nçlo da
punibilidade DO crlJn~ ~ue 6 pressu
posto, elemento constitutivo ou cir
cunstância agravante de outro, nI.o se
estende & êste. Nos crimes oonex.06, a
extinçlLo da punibil1dade de um dê]es
não .Impede, QU8J1~ aos o:JtroB, aspa
v8.Çio da. pena resulte.nte da caneDo.

&pétJes de An. lU - A pre~rlç~ refere-se A
pnscrtcJo aç40 pensJ. .ou to Il;lecU:Çá.o da. pen.e..

--~--~---_._-----

An. 12$ - ~\ presciição da açto
penal, salvo o di!poito 110 , l.~ d~

artJro, regu]a...se pelo máxbno da ven&
prlvatil'a de liberdade comlnad& !tO
CI1me, veriticant\o-ae: '

I - em trinta anos, .se a pena e de
morte;

fi - '''m vinte lUlOS, se o md.x1mo
da pena é superior a doze;

In .;... em dezell8e1s anos, se o máx.l
mo de. pena. é superior ,a oito, II nã.n
excede a doZ"e; ,

IV - em doze anos, Ie o mUimo
da pena é superior a. qua.ll'O, e não
excede a. 01 to;

V - em oito liDOS, se (I máXlmd
ela pena é superior a eols, e nAo flScede
a. quatro;

VI - em quatro &!loS', se o mtl.ximo
da pena. é 19ua.l a. um ano. ou, sendo
superior, nflo excede B dD~;

VlI - em dois fal-0lI, &e o mfl,.xbno
dlt pena é infe.rlor A um a.no.

An. lil5 - A prescr1çlo, ante6 de
transitar i!m juliado a sentenCa. flna3,
sa.lvo o~ no parágrafo único
do art. 107, reiwa...&e pelo mUtmo da
pena. privativa. de liberdade cominada
ao crime, verificando-Soe:

I - em trinta anos, se a. pena é ele
morte:

n - em vinte BnDll, se o miximo
dA pena é supeTlor a doze;

UI - ~m de'Usae1s anOll,lIe o mi-
~Q da pena é sU))er1or a oito lm08,
e nio excede B. doze;

IV -'em doze &nQl., ae o máJdmo
da pena é superior" a: quatro, e nI.o
excede a o1t~; ~

V - em oito 8n86, se o mlWmo da
pena é superior a dolll. e não excede
a qu&tro;

n - em qua&;ro ant1l!l, se o múimo
da. pena é- igual a. um ano, ou, Bendo,
auperior, não excede .. dol.s;

VII - em t:.o15 &11021, se o múbno
da pena é 1Dferfor a um AnO.
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ti 1.0
- Sobrevindo sentença conde- Art. 107 - ~ 4 • 4 • 4 ••••••••••••• t •••

Supervenlên-
natória, de gue sàmente o réu tenha Parágl'afo único - A prescriçáo,

ela de $enteD-
recorrido, a prescrição passa a regu~ depois de sentença condenatória. de

ça oondena- lar-se peja pena imposta, e deve ser que sómente o réU tenha recorrido,
tórla de que logo declarada, sem prejuízo do an- regUla-se também pela pena impostasômellu. o réu damento do recurso, se, entre a última

re4:oue causa interruptiva do curso da pres- e verifica-se nos mesmos prazos.

crição (§ 5.°) ,

Têrmo inicial § 2.° - A prescrição da ação penal Art, 108 - A prescrição começa. a
da prescrição começa a correr: correr:da ação penal

-
I - antes de transitar em jUlgado

a sentença final:

a) do dia em que () crime se COl)- a) do dia em que se consumou o
SUInOU; crime;

b) no caso de tentativa, do dia em b) do dia em que cessou a atividade
que cessou a atividade criminosa; criminosa, no caso de tentativa;

c) nos crimes permanentes, do dia c) do dia em que cessou a perma-
em que cessou a penÍ1anência; nência ou a continuação, nos crimes

permanentes ou continuados;

d) nos crimes de falsidade, da data d) da data em que o fato se tornou
em que o fato se tornou conhecido. connecido, nos crimes de falsidade.

§ 3.° - No caso de eoncurso de
Caso de crimes ou de crime continuado, a pres-concurso de

~riml!s ou de eriçá<> é referida não à pena unifí-
crime cada, mas à de cada crime considel'ado

continuado isoladamente.

§ 4." - A prescrição da ação penal Art. 112 - Antes de passar em jul-
Suspensão da não corre: gado a sentença final, a. prescnção

prescriçáo não corre:

I - enquanto não resolvida, em 1- enquanto nl\.o resolvida, em
outro processo, questiío de que dependa. outro processo, questão de que depen-
o reconhecimento da eXistência. dQ da. o reconhecimento da exiStência do
cr1me; crime;

II - enquanto o agente cumpre pe. li - enquanto o agente cumpre a
na no estrangeiro. pena no estrangeiro.

Interrupção li 5.0
- O curso àa. prescrição da Art. IH - O curso da prescrição

da prescrição ação pena.l interrompe-se: interrompe-se :

I - pela instauração do processo; I - pele> recebimento da denúncia.;

11 - pela sentença oondenatórfa U - pela sentença condenatória.
recorrível. .rece>rrível;

(Vide art. 126, § 3.0 ) 111 - pelo inicio ou continuação do
cumprimenta da pena;
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(V1d~ art. 126, § 3.0 ) IV - pela reincidência.

fi 6.D - A interrupção da prescrição fi I." - Salvo o caso da re1nctdên..
prOduz efeito relatlvamente a todos os da, a interru.pçio da prescr1çiopro..
aurores do crime; e nos eriJnes cone- duz efeito rela.t1vamente a todos os
:\tos, que lle~$.m ob3et.o do meamo pro- autores do crime. Nos crimes conexos,
cesso, a interrupção relativa a qual- que sejam objeto do mesmo processo,
quer dêles estende-se aos demalB. estende~se aos demalB a interrupçlo

relativa a qualquer déles.

Art. l.26 - A pr88C11.çã.o da exe- Art, 107 - A preserlçAo, depo1& de

PrelCriçAo ela.
cução da pena privativa de liberdade transita.r em julgado a sentença con-
ou da. med1d& de segura.nça que a denatória, regula-se pela pena bJ1po&-

fteeuçlo da substitui <art. 113) regula~se pelo ta e verifica-se nos mesmos Pl&ZO& fi-pena ou. da
lDedlda de tempo 11xado na sentença e verlflca- xados no art. 105, aumentados de um
aepranÇ& se nos mesmos prazo,s estabelecidos no têrço, se o condenado é reinCidente.

Cllle a art. 125, OS quais se aumentam de um1U1IIUtui
têrço, se o condenado é cr1minoso ha-
bitual ou por tendência.

§ I," - Começa a correr a prescr1- Art. 101 - A prescriçAo começa a
ção: correr:

........................... ~ ~ .~ .....
n - depois de transitar em Julga-

do a sentença condenatória:

a) do dia em que passa em Julgado a) do dia em que passa em julgado
a sentença condenatória ou a que re~ a sentença. condenatória ou a que re-
voga a suspensão condicional da pena voga o livramento condicional;
ou o llvramento condicional;

b} do dia em que se interrompe a b) do dia em que se interrompe a
execução, salvo quando o tempo ela execução, salvo quando o tempo da
interrupção deva computar-se na pena. interrupção deva computa.r~sena. pena.

11 2.D
- No caso de evadir-se o con- Art. 109 - No caso de evadir-se o

denado ou de revogar-se o :livramento condenado ou de revogar-se o l1vra-
ou desinternação condicionais, a~ mento condicIonal, a. prescrição é re-
crição se r~uI.1l, ~1() restante tempo gUlada pelo tempo que resta da. pena.
da. execução.

§ s,- - O curso da prescrição de. Art. 112 - .........................

execução da pena suspende-se en- PlII'ãgrato único - Depois de pusa..
quanro o condenado está. prêsc por da em julgado a sentença condenató-
outro motivo, e interrompe-se pejo ria, a prescrição não corre dUl'ante o
iníclo ou conttnus.çA.Q do cumprlmen- tempo em que o condenado está ptéso
to da pena, ou pela reincidência. por outro motivo.

(Vide art. 112, itens m e IV)

PreteriçAo :no Art. 12' - Verif1ca.-se em quatro Ali. 106 - A prescrição, n06 crimes
cuo ele anos a prescrição nos cr1Dles cuja. pena cUja pena cominada, no máximo, é de

reforma 011 cominada, no máximo, é de reforma reforma ou suspensão do exercício do
rmspe.n. d.e ou de suspensão do exercício do p6sto, pôsto ou cargo, ver1fica·~e em. /leU

uen:ldo graduação, cargo ou função. anos.
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Art. 128 - Interrompida a prescri- Art. 11~ - .. 0 ••••••••••••••••••••••

DIs{lQsfç6es çâo, salvo o caso do § 3.<1, segunda
§ 2.· - Interrompida prescrição,comuns a

parte, dO art. 126, todo o prazo come- a
ambas as salvo no caso do inicio ou cont1nua-espédes de ça a correr, novamente, do dia da in- ção do cumprimento da pena., todo opreserlçll.o terrupção. prazo começa a correr, novamente, do

dia da. interrupção.

Art. 129 - São reduzidos de meta~ Art. 111 - São reduzidos de meta-
de os prazos da prescrição, quando o de os prazos da prescrição, quando o

Reduçlo criminoso era, ao tempo do crime, criminoso era, ao tempo do crime,
menor de vinte e um anos ou maior menor de vinte e um anos ou maior
de setenta. de setenta anos.

Art. UI) - As penas mais leves
prescrevem com as mais graves.

ImlJl'e5crlU- Art. no - lt imprescritivel a exe- Parágrafo único - l!: imprescritível
bflidade das cução das penas acessórias. a pena acces8Ória imposta na senten-penas ça ou resUltante da condenaçáo.acessórias

Art. 131 - A prescrição começa a Art. 113 - A prescrição começa a
prescdçi.o correr, no crime de insubmissão, do correr, no crime de insubmíssão. do
no caso de

dia em que o insuomisoo atinge a ida- dia em que o insubmisso atinge a ida-insubm1ssão
de de trinta anos. de de trinta anos.

Art. 132 - No crime de deserção, Pará.grafo único - No crime de de-
embora decorrido o prazo da prescrí- serção. embora decorrido o prazo da

Pre$Criç1l.o ção, esta só extingue ao punibilidade prescrição, esta só extingue a punibi-
no caso de

del;erçio quando o desertor atinge a idade de lidade quando o desertor a.tinge a. ido.-
quarenta e cinco anoo, e, se oficial, a de de quarenta e cinco anos, e, se ofí.
de sessenta. ctal, a de sessenta.

Art. 133 - A prescrição, An. 115 - A . - emboraembora prescrlçao,
Decla..nç40 não a.legada, deve ser declarada de não alegada., deve ser declarada exde oficio

oficio. officio.

Al't. 134 - A reabilitação alcança
ReablUtaçlo quaisquer penas impostas por senten~

ça definitiva.

§ 1.0 - A reabilitação poderá ser Art. 116 - A reabllttação extIngue
requerida decorridos cinco anos do dia a pena de interdição de direitos, e
em que fór extinta, de qualquer modo, sómente pode ser concedida após o de-
a pena principal ou terminar a exe- curso de quatro anos, contados do dia.
cução desta ou da medida de segu- em que termina a execução da pena
rança aplicada em substituição (art. principal ou da medida de segurança.
113), ou do dia em que terminar o pessoal, desde que o condenado:
prazo da suspensão condicional da
pena ou do livramento condicional,
desde que o condenado:

a) tenha tjdQ domzcmQ no PaiS, ne
prazo acima refendo;

b) tenha dado, durante êsse tem- I - tenha dado durante êsse tem-
po, demonstração efetiva e constante pc prova:; efetiva."> de bom comporta~
de bom comportamento publico e prl.. mento;
vado;
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c) tenha ressarcido o dano causado
pelo crime ou demonstre absoluta 1m.
pooslbilid.a.d.P. ~ () fa.7.et· até o dia do
pedido. ou ell:lba documento que com
pto-ve a. yw.únc~a da vitima. ou nova.
çã.:> da dfv:da.

~ 2.- - A rea.hllitalÇoo não pode ser
concedida:

.) em favor dali Que foram rec0nhe
cidos perigoSO!, salva prova. cabal em
contrário;

b) .em re]açAo !LOS atingldos pels.s
penas ace.9SÓrias do art. 1)8. inciso VII,
se o crime f6r de natureza sexullJ em
detrimento de filho, tutelado ou cura.
telado.

C6D1GO PENAL MILlTAa DE lHe

II - tenha ressarcido O dano cau
sado pelo crime. se podia fu6-1o.

._---------------

--- - -- - ----------- -------------
*3.- - Negllda a resbiJitaçM, não

-pode ser no\'amente requerida senão
apó5 o decurso de- dois MOS.

-----------

Art. 116 - , .. '.'., ..

I 1.- - Nepda 8. reabUitaçlo, não
pode ser novamente ~erlda. lIen10
após o decurso de dois anos.

11 t.· -' Os prazos. plU'a o pedido de
l'ea.biUtaçM Rl'f.o contados em dÔbl'o
no CQBO de criminoso habitual ou por
tendffiC)I\.

-~---------~-~------~--

.r\rt. 116 - , ,.

11- .

11 1,- - Se o condenado t: rIDncl
dente, o prazo ml.nlrno para rea.bW
!.ação é o de oito anos.

§ s.- - A reablUtaçAo sera. revOgRw
da d~ oticto, oU a nq\1e1'hnento do
Ministério Público, se a pessoa reabi
litada 10:- conàena6a. por decisão de~
finitiva, ao cumpr.lmento de pena pri
vativa da liberdade,

Arl. 117 - A reabultaçio é nlvop
de. e n~o pode mais ser concedida se
o realJllltooo sofre nova condenaçAo,
por sentença Irrecorr1?el, à pena }:In
va.tlva de liberdade,

C.ancelaJGento. Ari. 135 - Declarada a reabilita·
do rl"flstro de coji" serão =c~()6 mediante &ver-
cDndena~5 ..-, , ..

peub baçll.o, OIP anl.ecedentes cnmmaia.

~1et1D ~lJr.
lUI~eden~J

uimlnals

Pa~o iiDfto - ConclKhda fi, rel\~

bU1taçAo. o reg'lstro orl::laJ de conde
naçOes penais nlo pode ser comuni
cado senão ti autoridade polJeillJ ()-:J
jUCUctárla, o,," ao rellresentante do btIi
nistério Público, para instrução de
proceJU;(l pene! <.llle venhl1. a. ser ins
taurado contra. o reabl11tado.--_._-------------- ------- ----- _ .. -- ._--
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Hostilidade
<'cnua pais
estrangeiro

CóDIGO PENAI.. MILlT,tB DE 1969

PARTE ESPECIAL

LIVRO I

D05 Crimes Militares em Tempo. de Paz

TITULO I

Dos Crimes ContJ:"l' a.
Seg-Ul"aOlia E:r;ter'na do Pll~

Art. 136 - Praticar o mi~itar ato de
hostl1idade contra pais estrangeiro,
C'xpondo o Br/lSiJ a. pe-rjgo de guerra:

P~Da - reclusão, de oito a quinze
a:lOS.

'CÓDIGO PENAL MILITAR DE 1944

LIVRO Il

I)qs Crimes em Espécie

PRIMEIRA PARTE

Dos Crim.e.." Militares elb Tempo de
paz

TtTULO I

Dos Crimes Contra li- S~aJtça

Externa do País

Art. 118 - PraUcar o militar atos
de l10stiJidade contra pais estrangei
ro. expondo o Brasil a perigo de guer
ra:

Pena - reclusão, de oito a quinze
anos.

Resultado
lll.:lb l:ra~e

li V' - Se resulta ruptura de re'a- .~ 1.- - se resulta ruptura de rela-
ções diplomáticas, represalia ou re- çõ€s dIplomátIcas, represá.lia ou re-
torsào: tor:;2,o:

Provocaçl0 a
pais

estn.ngelro

!\to de
lurlsdh;ia
inl1t"\'id4.

Violação de
Ú'rritbrio

eSU'lUIll'elro

PeDa. - reclusáo. de dez; a vinte e
quatro anos.

. § 2." - Se resulta guerra:

Pella - reclusão, de doze a trinta
a:lOs.

Art. 137 - Provocar o mihtar. díre
ta.:nenle. país estrangeiro li declarar
guerra ou mover hostll..:.dadc contra o
Bra.sil oU a :nterv:r em questão que
respeite à. soberania na.cior..al:

I'ena - reclusão, de do~e a trinl.a
anos.

Art. la8 - Praticar o militar, inde
v:da.-nenre. no territ.ório nacional, ato
<Ie jurisdição de pais estrangeiro, o~

favorecer a pratica de ato dessa na·
tureza:

rena - reclusão, de c~nco a quinze
a:loS.

Art. 1311 - Violar o militar territó
rio estrangeiro, coro o fim de praticar
ato de Jurisdição em norr.e do Brasil:

Pena - recl'.lSão, de dois a seis anos,

Pena: - reclusão, de dez li. vinte e
ql.la:ro anos.

!-i 2," - Se resu'.ta guerra:

Pena. - reclusão, de doze a trinta
anos.

Art. 119 - PrOVOClI.r o mllltar, di
retamente por. fatÇls. país estrangeIro
a declarar guerra OU mover hostilida~

des can tra. () Brasil ou a intervir em
ç,uestão que respeite à soberania. na
cional:

Pena - reclusão, de dw.e a. trinta
a.nos.
---,~----,~-,-- - . --._-._- - --._-._- -,

Art. 120 - Pratlcar o militar, inde·
vidamente. no território nacional, atos
de jurisdição de pals estrangetro, 0:.1

fll.vorecer a prátlca de atos dessa. na.~

tureza:

Pena - reclusão, de cinco a. quinze
ano.'>.

Art. lU - VlOlar o militar territó
rio estrange,iro, com o fim de praticar
atoa de jurisdição em nome do Brasil:

Pena. - reclusão, de dois a seJ.s anos.
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EntelldlDlea.to Ar1. lto - Entrar ou tentar entrar Art. lU - Entrar o tnUitar em en~
para o militar em entendilnento com pais tendimento com algum pais estran~

em~~~
Braâl à estrangeiro. para empenhar o Brastl ~ geiro, para empenhar ou realizar atol

Deutnlld&de neutraUdade ou à guerra: tendentes a empenhar o Brasil ~ Deu~
ou à Peno. tralldade ou à guerra.:

Pena - recluslo, de seis a doze anos.
Pena - recluslo, de seis a doze anos.

Art. W - Nos Cl'1m.ea previstos Doa
artigos anteriores, a açAo penal de-
pende de requisição do Govêrno.

Ari. 141 - Entrar em entendimento
EnteD4IJaento wm pais estrangeiro, ou orpn.1zaçlo

pa..- 'eJU nêle existente. para gerar con.tJJ.to ou
eo1lft1to <&\\ divergência de e&riter internacional
diverrlada entre o Brasil e qualquer outro pa1s,com o BruU

ou para. lhes perturbar as relações di-
plomáticlLS:

Pena - reclusão, de quatro a oIto
anos.

l\U1l\~ô .. L· - se resulta ruptura. de rela~
mais pau ç6es diplomáticas:

Pena - reclusAo, de seis a dezoIto
anos.

I J.- - se resulta guerra:
Pena - reclusAo, de dez a vinte e

quatro anos.

Art. lU - Tentar:reutau.,.
COIlá'a • I - submeter I) território nacional,
soben.1Wl; ou parte dêle, à soberania de paíS es-elo BraIU

trangelro;

D - detlInembrar, por meio de mo-
v1m.entd armado ou tumult08 plane-
jados, ri território nacional, desde que
o fato atente contra a segurança ex-
terna. do BrBSil ou a sua soberania;

m - internac1one.llzar, por qual-
Quer melo, reg:lio ou parte do terrttó-
rl.o ne.c:.\onal:

Pena - reclusAo, de quinze a trinta.
&DOS, para os cabeças; de dez a 'V1nte
anos, par&OS demais agentes.

COD_çAo de Ar&. lU - Conseguir, pe.ru. O :rim de Ari. lU - Conseguir, para o fim de
D.OU~~QI_ espionagem militar, notlcla, 1n!onna- espionagem rnWtar, docUmento, notl-.IIIa 011

doCltmenw çAo ou documento. cujo sigUo seja de eia ou ln!ormaçio que, no lnterêS8e
para flm de mterêsse da segurança externa do da seguranÇa externa. do Elitado, deva
aploDafem BrasU: pennanecer secreto:

Pena. - reclusAo, de quatro a doze Pena. - reeluslo, de Quatro a doze
NlOl!l. a.nos.
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li 1." - A pena ê de reclusão de dez § 1.° - Se o fato compromete a pre-
a vinte an06; paração ou a eficiência bélica do Es-

I - se o fato compromete a prepa.-
tado:

ração ou a eficiência bélica do Brasil. Pena. - reclusão, de dez a vinte
ou o agente transmiti! ou fornece, por anos.
qualquer meio, mesmo sem remune-
ração, a noticia, informação ou do-
cumento a autoridade ou pessoa es-
trangeira;

Il - se o agente, em detrlmento da
segurança externa do Brasil, promove
ou mantém no território nacfonal ati-
vidade ou serviço destinado à espio-
nagem;

UI - se o agente se utiliza, ou con-
tribui para que outrem se utilize, de
meio de comunicação, para dar indi-
cação que ponha ou possa pôr em pe·
rigo a segurança externa do Brasil.

Modalidade § 2,- - Contribuir culposamente § 2.0 - Concorrer culposamente
culposa para a execução do crime: para a execução do crime:

Pl'inll. - detenção, de se.l8 meses a Pena - detenção, de seis meses a
dois anos, no caso do artigo; ou até dois anos, no caso do artigo; ou :re-
quatro anos, no caso do § 1.". l. alusão, ele um a quatro anos, no caso

do § 1.0

An. 144 - Revelar notIcia, intorma- Art. 125 - Revelar documento, no-
Revelação de ção ou documento, cujo sigilo seja de tície. ou informação, de natureza mi~noticia. lnfor-

Dlaçlo ou interêsse da segurança externa do Iitar que, no interêsse da segurança
documento Brasil: externa do Estado, deva permanecer

Pena - reclusão. de três a oito se<:reto;

anos. ~na - reclusão, de três a oito anos.

Fim de IJ 1.0
- Se o fato é cometido com o § 1.0 - Se o f"ll.to é cometido com o

espionarem f1m de espionagem militar: fim de espionagem militar:militar
Pena - reclusão, de seiS a doze anos. Pena - reclusão, de seis a dme

anos.

§ 2." - Se o fato compromete a. pre- § 2." - Se o fato compromete a pre-
Resultado paração ou a eficiência bélica do pais: paração ou a eficiência. bélica do pa1s;
mais grave Pena. - reclusão, de dez a. vinte Pena. - reclusão, de dez a vinte

anos. anos.

ModaUdade § 3.0 - Se a. revelação é culposa: § 3." - Se a revelação é culposa:
culpo_

Pena - detenção, de seis meses a Pena - detenção, de seis meses a
dois anos, no caso do artigo; ou ate dois anm;. no caso do artigo; ou redu-
quatro anos, nos casos dos §§ I." e 2.° são, de um a quatro anos, nos casos

dos §§ 1.° e 2.0
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.:\ri. lU - Suprlm.ir, subtrair, de- Art. lU - Suprtnllr, destruir, lSub-
turpa.r. ~lteTar, desvl.aI\ ainda Que trair, deturpar, alterar, desviar. ainda
temporàrlarr.ente, objeto ou documen- que temporàriamente. objeto ou dl>
to concernente é. segurança externa cumentoll concerr.eotes à segurança
do Brasil: externa do Estado ~

PeDa - reclusão, de trés a oito anos. Pen. - recIualo, de três a oIto
anos.

R.e.ul~do

maJi grave
§ 1.0 - se o fato oompromete a se

gurança ou a el1ciência bé11ca do país:

Pena. - reclusão. de dez a vinte
lI.n::s,

Pllri.Jl:afo llnk. - se o fato eom~

promete a 5e8'urança ou ao encimeia
béI1ca do Estado:

Pena. - reclusãp, 'de dez a vinte
finos.

M"odalJlb.de ti Z.O - Contribuir culposamente
nlposa para o tato:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.

PeJlC!traç.l.o
com o fim. d~

~~pio:naKem

Art. l46 - Penetrar, sem licença, ou
~troduzjr-se clandestinamente ou sob
falso pretexto, em lugar sujeito à ad~

ministração miUtar, ou centro indus
trial a serviço de construção ou :f.a
bncaçlW, sob fiscllJização militar. pare.
colhêr 1n10nnação destinada a país
estrangeJro ou agente .seu:

Pena - reclusão, de três a. oito anos.

Art. 127' - Pene1:.rar. mn licença, ou
introduzir-se clandestinamente ou sob
f\l..Lo pretexto, em lugar sujeito à' ad·
mJnistraçM millt.e.r, ou ctntro indus
trhi.:1 a serviço de. rpnptrução ou tabri
~~oo. sob tl.sc8J.imçlo mÜitar. para co
lhêr lnfonnações desttnl'da8 a pais e,o;
trangeiro ou ao seus agentes;

Pena - reclusão, de três a oIto anos.
-- _._._.._- - - - _._- ---~~~~~-

PlUáçafo ÚDlco - Entr&r, em local
referIdo no artigo, sem licença de auto
ridade co:npetente, mumdc de m.á.Q,ul
na fotográfica ou qualquer outro meJo
hábil para a. prática de espionagem:

Pen. - reclusão, até três anos.

Parácrato úniC9 - Entrar, em..looil
referido no artigo, sem, licença da aU~
tondooe competente, munido de má.
quina fotográfica OU Qualquer outro
melo idóneo à prátIca de espionagem:

Pena - recIuaM, de um a três anos.

DesenJlo ou
!eY1lnumento
de plano ou

planta de
!<>t:lll militar
011 de epce

nbo de cnerra

Sobrevôo em
local

ínl.erdltb

Art. 147 - Fazer desenho ou levan
ta:- plano ou planta. de :fortitJcaçAo,
quarte:. !àbrica. arsenal, nangar ou
aeródromo, ou de na.Vio. aeronave ou
engenho de guerra motomeeanl.zado,
utllízados ou em construção wD ad~

ministração ou 11scal1ução militar. ou
(otografã·lOf; ou filmá-los:

Pena. - reclusão, até Quatro anos,
se o !ato não constitui erlme mais
grave.

Ari. 148 - Sobrevoar loeM declarado
interdito:

p.,na. - redusio, até três anos.

Art. 128 - Tlrar :foWçaf1a. fazer
desenho ou levantar plano ou planta
de fortificação. lábrlCa ou arsenal, ou
de aeronave, ou engenho de it1erra
motomecanizado. em serviço, em
construção 50b :fl8eaUzaçio mWtar, ou
em lu~ar suieito à admilllBtraçAq mi
litar:

Pena - reclusão, de dois e. quatro
a.noo, .se o lato nlio constitui crime
mais grave. _. -,- -_. _.- _._--'---

Art. 129 - Sobrevoar local declara
do interdito:

P~lU. - reclusão, de um a três anos.



ABRIL A JUNHO - 1910 171

CóDIGO PENAL MILITAR DE 1969 I C(YDIGO PENAL MILITAR DE 1944

TíTULO II TITULO TI

Dos Crimes Contl"a. a. Autorida.de ou Dcs Crimes Contra. a. Autoridade e a
Disciplina Militar subordinação Milita.r

CAPíTULO I CAPíTULO I

Motim

Do Motim e da Revolta.

Art. 149 - Reunirem-se militares ou
assemelhados:

I - agindo contra a ordem recebi
da de superior, ou negando-se 8 cum
pri-la;

Motim e Revolta

Art. 130 - Reunirem-se militares ou
a~melhados em número de quatro ou
mais:

I - agindo contra. as ordens rece
bidas de seus superiores, ou negando-se
a cumpri-las;

11 - recusando obediência. a supe~ 11 - recusando obediência ao supe-
rior, quando estejam agindo sem or- rior, quando estejam agindo sem or-
dem ou praticando violência; dem ou praticando violência:

Revolta

lU - assentindo em recusa conjun
ta de. obediência, ou em resistência
ou violência, em comum, contra. supe~

rior;

IV - ocupando quartel, fortaleza,
arsenal, fábrica ou estabelecimento
militar, ou dependência de qualquer
dêles, hangar, aeródromo ou aerona
ve, navio ou viatura militar, ou utili
zando-se de qualquer daqueles locais
ou meios de transporte, para ação mi
litar, ou prática de violência, em de
sobediência a ordem superior ou em
detrimento da ordem ou da disciplina
militar:

Pena. - reclusão, de quatro a oito
anos, com aumento de um têrço para
os cabeças.
. Pa.ri.grafo único - Se os agentes
estavam armados:

Pena. - reclusão, de oito a vinte
anos, com aumento de um têrço para
os cabeças.

Pena - reclusáo, de cinco a oito
anos, aumentada de um têrço para os
cabeças.

Parágrafo uniCo .~ Se os agentes
estavam armados:

Pena - reclusão, de dez a vinte anos,
com aumento da têrça parte para os
cabeças.

Art. 150 - Reunirem-se dois ou mais
Organi~ação militares ou assemelhados, com arma·

de gruJ'Q para menta ou material bélico, de proprie
a prática de . dade militar, praticando violência à.

violência pessoa OU à coisa pública DU parti
cular em lugar sujeito ou não à admi
nistração militar:

Pena - reclusão, de quatro a oito
anos.
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Art. 151 - Deixar o mWtar ou as- Art 131 - DeiXar o roilltar de levar
semelhado de levar a.o conhecimento ao conhecimento do superior, o motfJn

O1DlSlAo ele do superior o motim ou revolta de ou revolta de cUja preparaçl.o teve
lealdade cUja preparação teve notícia, ou, e8~ noticia, ou, estando presente ao ato
mtI1tar tando presente ao ato criminoso, não crIminoso. não usar de todos os metos

usar de todos os meios e.o seu alcan~ ao seu alcance para lmpedf-lo:
ce para Jmpedl-Io;

~ - reclusli.o, de três a cinco Pena. - reclusão. de três .. cinco
anos. anos.

Art. 152 - Concertarem-se mUltares Art. 132 - Concertarem-se m.wtares
Con1Pkaç1o ou assemelhados para a pràUca do ou assemelhados para a prM1C& de

crime previsto no art. 149: crime previsto no art. ISO:

Pena - reclusão, de três a cinco Pena - reclusão, de três a cinco
&nOS. anos.

Parágrafo único - 1: isento de pena Paráp-afo único - li: isento de pena
aquêle que, antes da execuçAo do er1- a.quêle que denuncia, antes da eu-

lsentlO lk me e quando era ainda possive1 e\7l.- cução do crime e quando era. aindapena
tar-Ihe as conseqüências. denuncia 1) po&&1vel evitar as suas conseqüências,
ajuste de que part1cipou. o ajuste de que participou.

CumuIaçlo
Art. 155 - As penas dos arts. 149 e

150 são aplicáveis sem prejuizo das
d"~lI correspondentes à violência.

CAPITULO II CAPtTuLO n
Da AUclação e do Incit.abtente AUda~ e Incitamento

Art. 154 - Aliciar militar ou asse- Art. 133 - Aliciar mllitar ou asse-
AliclaçAo melhado para a prática de qualquer melhe.do pat'& a prática de qU&1quer

pano motim dos crimes previstos no capitulo an- dos crimes previstos no capitulo &D-
ou revolta terlor: terior:

Pena - reclusão, de dois a qua.tro Pena - rec1usAo, de dois a quatro
anos. anos.

Incitamento
Art. 155 - Incitar à desobediência, Art. 13t - IncitaI' t desobediência, tr.

à indisciplina ou à. prática de crime indisciplina, ou à prática de crlme mf-
mU1tar: lltar:

"FeDa - reclusão, de dois a. quatro Pena - reclusão, de dois a. quatro
anos. anos.

Parágrafo único - Na mesma pena Parágrafo ánlco - Na mesma pena
incorre quem introduz, afixa OU d1ll- incorre quem introduz, afixa ou dia-
tribui. em lugar sujeito à admln1stra.- tribui, em lugar sUjeito à admlnfB-
çlM) militar, impressos, manuscritos ou tração militar, 1m.preB808, manUllCrttos
material mimeografado, fotocopiado ou ou papéis mimeogratados ou gravadOS
gravado, em que se contenha. incita- em que se contenha incitamento à
menta à prática dos atos previstos no prática dos atos acima previstos.
artigo.
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Apoloci& Art. 156 - Fazer apologia de fato Art. 135 - Fazer apologia de fato
de fatD que a lei militar ronsidera crime, ou que a lei militar conS1dera crime, ou

criminoso OU do autor do mesmo, em lugar sujeito do autor do mesmo, em lugar sujeitodo seu autor à administração militar: à administraçáo militar:

Pena - detenção, de seis meses a Pena. - detenção, de seis meses a
um ano. um ano.

CAPíTULO TIl CAPíTULO III

Da. Violência. Contra Superior Da. Violência Contra Superior, Oficia.l
ou Militar de .serviço de Dia., de Serviço ou de Quarto, ou a

Sentinela, Vígia. ou PlantálJ

Violência Art. 157 - Praticar violência contra Art. 136 - Praticar violência contra
contra superior: superior:

superior
Pena. - detenção, de três meses a Pena - detenção, de seis meses a

dois anos. dois anos.

Formas
§ 1." - Se o superior é comandante li 1." - Se o superior é comandante

da unidade a que pertence o agente, da unidade a que pertence o agentequaUficadas ou oficial. general: ou oficial general:
Pena. - reclusão, de três a nove Pena. - reclUlião, de três a nove

anos, anos.

§ 2." - Se a. violência é praticada il2."-Se a violência é praticada
com arma, a pena é aumentada de um com arma, a pena é aumentada de um
têrço. têrço.

li 3."- se da violênCia resulta le- § 3.'> - Se da violêncIa resulta. lesão
são corporal, aplica-se, além da. pena. corporal, aplica-se, além da pena da
da violência, a do crime contra a pes- violência, a do crime contra a pessoa.
soa.

§ 4." - se da v í o 1ê n c i a resulta § -1." - Se da violência. resulta
morte; morte:

Pena. - reclusão, de doze a trinta. Pena. - reclusão, de do:re a trinta
anos. anos.

§ 5." - A pem. é aumentada da II 5." - A pena é aumentada da sex-
sexta parte, se o crime ocorre em ser- ta. parte, se o crIme ooorre em serviço.
viço.

Violência Art. 158 - Praticar violência contra Art. 137 - Praticar violência contra
contra oficial de dja, de serviço, ou de quarto, oficial de dia, de serviço, ou de quarto,mUltar de

OU contra sentinela, vigia ou plantão: ou contra sentinela, vigia ou plantão:lIemço

Pena. - reclusão, de três li oito anos.. Pena. - reclusão, de três a oito anos.

§ 1.° - Se ao violência é praticada li 1." - Se a violência é praticada
Formas com anna, a pena é aumentada. de com arma, a pena. é aumentada de umquallficadas

um terço. têrço.

§ 2." - Se da. violência resulta lesão li 2." - Se da. violência resUlta lesão
corporal, aplica-se, além da pena da corporal, aplica-se, além da pena da
violência, a do crime contra a pessoa. violência, ti. do crime contra a. pessoa.
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Ausência
de dolo no
resultado

11 3.D
- Se da violência resulta

morte:

Pena - reclusão, de doze a trintjl,
anos.

Art. 159 - Quando da violência. re·
sulta morte ou lesão corporal e as clr·
cunstâncias evidenciam que o agente
não quiS o resultMo nem assumiu o
rIsco de prOduzi-lo, a pena do crime
contra a pessoa é dl.minuida de me
tade.

11 3.D - Se da violência resulta
morte:

Pena. - reclusão, de doze a trtnta
anos.

Art. 138 - Quando da vlolêneia re
sulta morte ou lesão corporal e as cir
cunstâncias evidenciam que o erbn1no~

50 não quis o resultado nem assumiu
o risco de produzi-Ia, a peno. do crime
contra a pessoa é diminlÚda de me
tade.

~~------~---------_.--

CAPíTULo IV

Do Desrespeito a Superior e a Símbolo
Nacional ou à Fa.rda

~------------------

CAPtTULOIV

Do Desrespeito ao Superior
e do VWpêDd.io a Símbolo NacioDal

ou à Farda

Desrespeito
a superior

Desrespeito a
coman\'!ante,

onda! l"eneraJ
ou ofIcial
de serviço

DesrespeJto
a s.lrnbOlo
lUu~.ll,)l\ti

Despojamento
despr~jVel

Art. 160 - Desrespeitar superior di
ante de outro militar:

Pena - detenção, de três meses a
um ano, se o fato não constituI criJne
mais grave.

Parigrafo ÚDico - Se o fato é pra
ticado contra o comanda.nte da uni
dade a que pertence o agente, oficial
general. oficial de dia. de serviço ou
lie quarto, a pena é aumentada da
metade.

Art. 161 - Praticar o militar diante
da tropa, ou em lugar sUjeito à adnú~

nistração militar, ato que se traduza
em ultraje a símbolo nacional;

Pena - detenção, de um a dois anos.

Art. 162 - Despojar-se de uniforme,
condecoração militar. insígnia ou dis
tintivo, por menosprêzo ou vilipêndio:

Pena. - detenção, de seis meses a
um ano.

PlLl'ágrafo Ílnico - A pena é aumen
tada da metade, se o tato é praticado
diante da tropa, ou em publico.

Art. 139 - Desrespeitar superior cU·
ante de tropa. ou de 'subordinado do
ofendido:

Pena ~ detenção, de trfls meses a
um ano, se o fato não constitui crime
mais grave.

pa.l"ágn.to único - se o fato é pra
ticado contra o comandante da uni·
dade a que pertence o agente, oficial
general, oficiaI de dia, de serviço ou
de quarto. a pena é auznentade. da
metade.

Art. 1(0 - Praticar o militar dian
te de tropa, ou em lugar sujeito à
administração militar. ato que se tra
duza em menosprêzo, vUipéndio ou ul.
traje a qualquer dos sbnbol08 nacio
nais:

Pena - detenção, de um a dois anos.

ParálTBfo imJco - Despojar-se de
uniforme, condecoração .militar, tnsfg
nia ou distIntivo, pOr men08prêzo oU
vilipêndio:

Pena - detenção, de seis meses a
um ano; a pena é awnentadl!, da me
tade. se o fato é praticado diante de
tropa, ou em público.
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CAPíTULO V CAPíTULO V

Da. Insubordinação Da Insubol"dinação

Recusa .de
obediência

Art. 163 - Recusar obedecer a or
dem do superior sôbre assunto ou ma
téria de serviço, ou relativamente a
dever impôsto em 2ei, regulamento ou
instrução:

Pena. - detenção, de um a dois
ano.s, se o fato não constitui crime
niais grave:

Art. 141 - Recusar obedecer a or
dem superlor sôbre as.sunto ou maté
ria de serviço, ou relativamente a de
ver impôsto em lei, regulamento ou
instruçãú:

Pena - detenção, de um a dois anos.

OpoSição à
ordem da
sentinela

Art. 164 - Opor-se às
sentinela:

ordens da Art. 142 - Opor-se às ordens da
senéinela:

Pena. - detenção, de seis meses a Pena - detenção, de seis meses a
um ano, se I) fato não constitui crime lllll ano, se o fato não constitui crime
mais gra.ve. mais grave.

Reunião
ilícita

Art. 165 - Promover a reunião de
militares, ou nela. toma.r parte, para
discussão de ato de superior ou assun
to atinente à disciplina tnili tal':

Pena - detenção, de seis meses a
·um ano a quem promove ll. reunião;
de dOís a. seis meses 8. quem dela par
ticipa, se o fato não constitui crime
mais grave.

Art. 143 - Promover a reunião de
militares, ou nela tomar parte, para
discussão de ato de superior ou assun
to atinente à disciplina militar:

Pena - detenção, de seis meses a
um ano ao promotor da reunião; de
dois a seis meses ao quem dela. parti
cipa.

Publicação
ou ctitlu
indevida

Art. 166 - Publicar o militar ou as~

semelhado, sem licença, ato ou do
cumento oficial, ou criticar publiea~

mente ato de seu superior ou assunto
atinente à disciplina militar, ou a
qualquer resolução do Govêrno:

Pena - detenção, de dois meses a
um ano, se o fato não constitui crime
mais grave.

Art. 144 - Publicar o militar ou
seu assemelhado, sem licença. ato ou
documento oficial, ou criticar publi
camente ato de seu superior ou as
sunto atinente à. disciplina militar, ou
qualquer reSOlução do govêrno:

Pena - detenção, de dois meses a
um ano.

CAPiTULO VI

Da USll1"paçáo e dq Excesso ou
Abuso de Autoridade

CAPITULO V1

Da Usurpação, Excesso ou Abuau
de Autoridade

Art. 145 - Assumir o militar, sem
ordem ou autorização, qualquer co
mando ou direção de estabelecimento
militar:

Pena - reclusão, de dois ll. quatro
Pena - reclus.ão,. de. dois a qua.tro anos, se o fato não' constitui crime

anos, se o lato não constitui crime mais grave,
mais grave.

Art. 167 - Asswnir o. miUtax, sem
·ordem ou autorização, salvo se em
grave emergência, ilWllQuer comando,
ou a direção de estabelecimento mili
tar;

Assunção de
comando sem

ord«.>m ou
autorização
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conservaçlq
UeCal de
c{)JnalIdo

Operaçlo
Dú11~r sem

Gfdem
1I11peJ1or

Fonna
qualJticada

Ordem
arbitri.ria de

in..aslo

Uso 1Ddev:ldo
por mDltat

de unltol'tl1e,
digtinU..o ou

inalrma

Uso 1Ddevfdo
de lUI1foZ'lJle,
distintivo ou

lnlltpJa
miUtat pq~

q....queJ'
pe_

Abuso de
requtlliçh

milltar

Art. 163 - Consenar comando ou
função legitimamente assumida, de
po1& de nceber oroem de seu superior
para deiXá-los ou transmiti-los e. ou
trem:

Pena. - deten~(), Ó2 um a. tris a.nos.

Art. 169 - Determinar o coman
da.nte, sem ordem superior e fora dOli
caaos em que essa se dispensa, movi
mento de tropa. ou ação miJitar:

Pena - reclusio, de três a cinco
anos.

Parágrafo únJco - se o movimento
da. tropa ou ação militar é em territó
rio estrangeiro ou contra fOrça, na
vio ou aeronave de paIs estrangeiro:

Pena. - nelusão, de quatro a oito
anos, se o fato não constitUi crim.e
mais grave.

Art. 170 - Ordenar, arbitràr1amen
te, o eome.ndante de fôrça, navio, ae
ronave ou engenho de guerra moto
meca.nizad() a entrada. de comandados
seus em águ811 ou tettitório estran
geiro, ou sobrevQá.-los:

Pet\ll. - lI\mpelU\é.o do exercicio do
p6sto, de um fi, três anos, ou reforma.

Art, 171 - Usar O milltaJ:' OU asse
melhado, indevidamente, UDitorme,
distintivo ou 1Ds(gnla, de pOsto ou gra
dull.Ção superior:

PeotIa - detenção, de seis meses a
um ano, se o tato não constitUi crime
mais grave.

Art. 172 - Usar, indevidamente, uni
forme, d.istintivo ou inslgnia militar a
que não tenha direito:

Pena - detenção, até seis meses.

Art. 1'13 - Abusar do direito de 1'e
Q.uisl.çAo mllJtar, excedendo os podêres
conferidos ou recusando cumprir de-
ver impOsto em lei:

Pena. - detenção, de um a dois
anos.

Ari. 146 - Conservar comando ou
fUnçâo legl.t1mamente asaum1da, d.,.
pois de receber ordem de seu superior
p&r& deixá-los ou t.ransmiti-Jos a ou
trem:

Poa. - detençia, de um a trêa anll6.

Art. 14'7 - DeterJ:nlnau- o coman
dante, sem ordem superior e fora dOI
ca.sos em que essa. se dSspensa, movi
mento de tropa, ou a.çio mw.~;

Pena. - reclusão, de três • clnco
anos.

P.a.rá(rafo ímlco - se o mov1meD
to da tropa. ou a açlo mll1tar é em
território estrangeiro ou contra fOrça.
navio ou aeronave de pais estrangeiro:

PeD& - reclusão, de quatro a oito
anos, se o fato nAo constitUi cr1m.e
maiS grave.

Art. 1" - Ord.enlLl', ub1tràrlamen
te, o comanda.nte de fOrça, navio, ae
ronave ou engenho de guerra moto
meeanl.za.do, !li entrada de seua co
mandados, em águas ou território es
trangeiro, ou sobrevoá-los:

Pena. - &\1&pensAo do exerc1c1o do
pOsto, de um • três aDOB, ou reforma.

Art. lt9 - Usar o militar, indevi
damente, uniforme, diatlntt'10 ou in
&Jgn1a de pôsto ou graduaçAo supe
rior:

Pena - detençAo, de seJa meaea a
um ano, se o tato nAo constitUi crime
mais grave.

Pará&rafo únieo - Usar qualquer
pessoa, lndeVida.mente, UlUforme, ài5
tlntivo ou 1nsign1a mllltar a que nAo
tenha dIreito:

PeDa - detençAo, de um & seJa
meses.

An. 159 - Abusar do direito de re
qU1s.ição militar, excedendo 08 podêreB
conferidos ou recusando cumprir de
ver impOsto em lei:

Pena - detenção, de um a dota
B.Il0$.
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Rigor
excessivo

Art. 174 - Exceder a faculdade de
punir o subordinado, lazenào-o com
rigor não permitido, ou ofendendo·o
por palavra, ato ou escrito:

Pena - suspensão do exercício do
põsto, por dois a seis meses, se o fato
não constitui crime mais grave.

Art. 151 - Exceder a. faculdade de
punir o subordinaào, fazenào-o com
rigor não pennitido, ou ofendendo-o
por palavra, ato oU escrito:

Pena - suspensão do exercício do
pôsto, por doís li. seis meses, se o fato
não constitUi crime mais grave.

Violência
contra

jnferlo:!'

Resultado
mais grave

Art. 115 - Praticar violência contra
infenor:

Pena - detenção, de três meses a
um. ano.

Parágrafo único - Se da violência
resulta lesão corporal ou morte ê tam
bém aplicada a pena da crime contra
a pessoa, atendendo-se, quando fôr o
caso, ao disposto no art. 159.

Art. 152 - Praticar violência con·
tra inferior:

Pena. - detenção, de três meses a
um ano.

Parágrafo único - Se àa violência
resulta lesâo corporal ou morte, é
também aplicada a pena do crime
contra a pessoa, atendendo-se quando
fór caso, ao disposto no art. 138.

Art. 153 - Ofimder inferior, me
diante ato de violência que, por sua
natureza ou pelo meio empregado, se
considere aviltante:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos, além da cominada à vio
lência.Parágrafo único - Aplica-se o dís-

posto no paragrafo único do artigo
anterior.

Art. 176 - Ofender inferior, me~

diante at.o de violência Que, por na
tureza ou pelo meio empregado, se
considere aViltante:

Pena - detenção, de Seis meses a
dois anos.

Ofensa
aviltante a

Inferior

CAPíTULO VII

Da Resistência

CAPíTULO VII

Da. Resistência e da Retirada ou
Fuga de Prêso

Resistência
mediante

ameaça ou
vjoJência

Forma
qualificada.

Art. 177 - Opor-se à. execução de
ato legal, mediante ameaça ou violên
cia ao executor, ou a quem esteja
prestando auxílio:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.

§ 1.0
- Se o ato não se executa em

razão <ia resistência:

Pena. - reclusão, de dois a. quatro
anos.

Art. 154 - Opor-se à execução de
ato legal, mediante violência ou amea
ça ao executor.. ou a quem esteja pres~

tando auxílio:

Pena. - detenção, de seis meses a
dois anos.

§ 1.0
- se o ato não se executa em

ra.zão da re5.Ístência:

Pena - reclusão, de dois a quatro
anos.

Cumulação
(le penas

§ 2.0
- As penas dêste artigo são

aplicáveis sem prejuízo das corres
pondentes à violência:, ou ao tato que
constitua crime mais gr~ve.

§ 2.0 - As penas dêste artigo são
aplicáveis sem prejuÍZo das corres
pondentes à violência, ou ao fato que
constitUa crime mais grave.



178 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

CÓDIGO PENAL MILITAR DE 1969 cóDIGO PENAL MlUTAB DE 19ft

CAPiTULO vnr
Da Fuga, Evasio, Arrebatamento e

Amotinamento de PrelIos

Fuca de
lIrêllO ou
Internado

Formas
quall1lcad<l.s

Modalidade
culposa

Evaslo de
prêso 011
internado

Cumulaçllo
de penas

Arrebata
mento de
prêso ou.

Internado

Art. 178 - Promover ou facilitar a
fuga de pessoa. l~ente présa, ou
submetida à medida de segurlLDÇ8. de
tentiv\\:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.

§ 1." - Se o ctlme é praticado à
mão armada ou por mais de uma pes
soa, ou mediante arrombamento:

Peua. - l'~, de dois a seiS anos.

11 2.D - se há emprégo de violência
contra pessoa, \\;lliea-Be também a pe
na correspondente à violência.

§ 3." - Se o crime é praticado por
pessoa sob cuja guarda. custódia ou
condução está o prêso ou internado:

"Pena - reclusão, até quatro anos.

Art. 179 - DeiXa.r, por culpa. fugir
pessoa. legalmente prêsa, confiada à
SUl!. gu,arda. ou conduçfi.o:

Pena - detenção, de três meses a
um ano.

Art. 180 - Evadir-se, ou tentar ev8.
dir~se o prêso ou internado, usando de
vlolência contra a pessoa:

Pena - detenção, de um a dois &nOS,
além dQ. eonel>ponõente à violência.

11 1.D - Se a evasão ou a tentatLva
ocorre mediante arrombamento da
prisão mUite.r:

Pena - detenção, de seis meses li. um
ano.

l 2.0 - S~ ao fato sucede deserçfi.o,
aplicam~se cumUlativamente as penas
correspond~ntes.

Art. 181 - Arrebatar prêso ou in
ternado, a fim. de maltratá-lo, do po~

der de quem o tenha sob guarda ou
custódia. mlllte.r·.

Pena - reclusão, até quatro anos,
além da correspondente à violência.

Art. 155 - Promover ou fac1l1tar a
fuga de pessoa lega.1mente pr&,a, ou
submetida li. medida de liegurança:

PeDa - detenção, de sem meses a
dois anos.

11 1." - se o crime é pratlcado to
mão a.rm.ada ou por mais de uma pes
soa, ou mediante arrombamento:

Pena - reclusão, de dois a seis
anOlS.

11 2.° - se há emprêgo de violência
contra. a pessoa., apUca-se também li.
pena correspondente à V1ol~c1a.

11 3.. - se o crime é praticado por
pessoa sob cuja guarda, custódia ou
condução está o pl'êso ou internado:

Pena - reclusão, de um a quatro
anos.

Art. 156 - Deixar. por culpa, fugir
pessoa legalmente présa, confiada à
sua guarda ou condução:

Pena - detençio. de três meses a
um ano.

Art. 157 - Evadir-se, ou tentar eva~

dir~se o prêso. usando de vlolência
contra. a pessoa:

Pena - detençA.o, de um a dois anos,
além da correspondente à. Violência.

II 1.· - se a evasão ou a tentativa
ocone mediante s.rrombamento da. pri
são milltar:

Pena - detenção, de se.ls meses a
um ano.

§ 2.° - Se da fuga resulta deserçAo,
aplicam-se cumUla.t1v&mente M penas
correspondentes.
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Amotina
mento

Responsabili
dade de

partídpe ou
de oficial

CóDIGO PENAL MILITAR DE 1969

Arl. 182 - Amotinarem-se presos, ou
internados, perturbando a disciplina do
recinto de prisão militar:

Pena. - reclusão, até três anos, aos
cabeças; aos demais, detenção de um
a dois anos.

Parágrafo único - Na mesma pena
incorre quem participa do amotIna·
menta ou, sendo oHcial e estando pre
sente, não usa os meios ao seu alcan·
ce para debelar o amotinamento ou
evitar-lhe as conseqüências.

TíTULOllI

CÓDIGO PENAL MILITAR DE 1944

Art. 158 - Amotinarem~se presos,
perturoando a disciplina do recinto
de prisão militar:

Pena - reclusão, de um a três anos
aos cabeças; aos demais, detenção de
um a dois anos.

Parágrafo único - Na mesma pena
incorre quem participa do amotina
menta ou, sendo oficial e estando pre
sente, não usa os meios ao seu aJcan
ce para debelar o amotinamento ou
evitar,lhe as conseqüências.

TITULO III

Dos CritPes Contra o Serviço Militai' Dos Crimes Contl'a o Serv4'o Militar
e o Dever Militar e o Dever Militar

lnsubmi~são

Caso
ammilado

Diminuição
da pena

CAPíTULO I

Da Insubmissão

Art. 183 - Deixar de apresentar
se o convocado à incorporação, den·
tro do prazo que lhe foi marcado, ou,
apresentando-se, ausentar-se antes do
ato oficial de incorporação:

Pena - impedimento, de três meses
a um ano.

§ 1.° - Na mesma pena incorre
quem, dispensado temporàriamente da
incorporação, deixa de se apresentar,
decorrido o prazo de licenciamento.

§ 2.° - A pena é diminuída de um
têrço:

a) pela ignorância ou a errada com
preensão d08 atos da convocação mi
litar, quando escusáveis;

b} pela apresentação voluntária
dentro do prazo de um ano, contado
do último dia marcado para a apre
sentação.

CAPíTULO I

Da. lnsubmissão

Art. 159 - DeiXar de apresentar-se
o convocado à incorporação, dentro do
pra:<:a que lhe foi marcado, ou apre
sentando-se ausentar-se antes do ato
oficial de incorporação:

Pena - detenção, de quatro meses
a um ano.

Parágrafo único - Na mesma pena
incorre Quem, dispensado temporAria
mente da incorporação, deilta de se
apresentar, decorrido o prazo do li
cenciamento.

TíTULO lil

Das Penas e das Medidas de Seguranfla

CAPITULO I

Das Penas, sua Aplicação, ExeellÇiG
e efeitos

...................................
Art. 64. - São circunstâncias atenu

antes especiais.

....... ~ , .
IJ - no crime de insubmissão:

a.) a ignorância ou a errada com
preeru;ão dos atos da convocação mi
litar, quando escusáveis;

bj a apresentação voluntária den~

tro do prazo de um ano, contado do
último dia. marcado para a. apresen
tação.
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Crtaçlo ou Art. 184. - Criar ou simUlar lnca~ Art. 160 - Criar ou simular lncapa-
sbnll1açAo de pactdade ffsica, que inabillte O convo~ cidade fisica, que inabilite o con·Incapacidade cado para o serviçO militar: vocado para o serviço mUitar:Usica

Pena. - detenção, de seis meses ti Pena - detenção, de seis meses a
dois anos. dois anos.

Ari. 185 - Substituir-se o convo- Art. 161 - Substituir-se o convocado
Substltuiçl.o cado por outrem na s;presenta~o ou por outrem na apresentação ou na. ms-
de convocado na inspeção de saúde: peção de saúde:

Pena - detenção, de seis meses a Pena - detenção, de seis meses a
dois anos. dois anos.

Parágrafo únioo - Na mesma pena Parágrafo único - Na mesma pena
Incorre quem substitUi o convoca.do. incorre quem substitUi o convocado.

Art. 186 - Dar asilo a convocado, Art. 162 - Dar asilo a convocado,
ou tomá-lo a seu serviço, G\1 pIO- ou tomáwlo a seu serviço, oU propor-
porcionar~lhe ou facilitar·lhe trans- cionar-lhe ou facilitar-lhe transporte

Favorecimento porte ou meio que obste oU dificulte ou melo que obste ou dIficUlte a incor-
a cQn~dQ a incorporação, sabendo ou tendo poração, sabendo ou tendo rado para

razão para saber que cometeu qual- saber que cometeu qualquer dos Cl1-
quer dos crimes previstos neste capi- mes previstos neste capitulo:
tulo: PenA - detenção, de quatro meses

Pena - detenção, de três meses a a um ano.
um ano.

Parágrafo único - Se o favorecedor Pa,d.gnflJ imico - li: isento de pena.

lsençlo é ascendente, descendente, cônjuge ou o ascendente, descendente, cônjuge OU
de pena irmão do criminoso, '!ice. isento de irmão do criminoso que pratica. o fato

pena. previsto nG artigo.

CAPITULO n CAPtTULO n
Da Deserção D.. De~o

Art, 187 - Ausentar.se o militar, Art. 163 - Ausentar-se o mIDtar,

Deserção sem licença. da unida.de em que serve, sem licença, da. unidade em que serve,
ou do lugar em que deve permanecer, ou do lugar em que deve permanecer,
por ma.is. de oito dias: por mais de oito dias:

Pena - detenção, de seiS meses a Pena - detenção, de seiS meses a.
dois anos; se oficial, a pena. é e.gr.... doia anos; se oficial a pena é aumen-
vada. tada de um têrço.

(;asos Art. 188 - Na. mesma pene. moone Arl. 1&\ - Na mesma pena incorre
asslmUadO$ o militar que: o militar que:

I - não se apresenta. no lugar I - não se apresente. no lugar de-
designado, dentro de oito tUas, findo signado. dentro de oito dias, findo o
o prazo de trânsito ou férias; prazo de trAnsito;

n - deixa de se apresentar à auto- 11 - deixa de se apresentar à auto-
ridade competente. dentro do prazo ridade competente, dentro do P1WD
de oito dias. contados daquele em que de oito dias, contados daquele em QUe
termina ou é cassada. tio licença ou termina ou é cassada a Ucença ou
agregação ou em que é declarado o agregação ou em que é declarado o
estado de sitio ou de guerra; estado de emergência oU de guerra.;
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111 - tendo cumprido a. pena., deixa 111 - tendo cumprido a pena., deixa.
de se apresentlU", dentro do prazo de de se apresentar, dentro do prazo de
oito dias; oito dias;

IV - consegue exclusão do serviço IV - consegue exclusão do f:erviço
ativo ou situação de inatividade, ativo ou situação de inatividade, ('rlan-
criando ou simulando incapacidade. do ou simUlando incapacidade.

Atenuante
especial

Agravante
especial

De~rçãQ

especial

Art. 189 - Nos crimes dos arts. 187
e 188, D.OS l, II e IH:

I - se o agente se apresenta vo
luntàriamente dentro em oito dias
após a consumação do crime, a pena
é diminuída de metade; e de um
têrço, se de mais de oito dias e até
sessenta;

11 - se a deserção ocorl."e em uni
dade estacionada em fronteira ou país
estrangeiro, a pena é agravada. de um
têrço,

Art. 190 - Deixar o militar de apre
sentar-se no momento da partida do
navio ou aeronave, de que é tripu
lante, ou da partida ou do desJDCa
mento da unidaCle ou fôrça. em que
serve:

Pena - detenção, até três meses, se
após a partida ou deslocamento, se
apresentar, dentro em vinte e quatro
horas, à autoridade militar do lugar,
ou, na falta desta, à autoridade poli
cial, para ser comunicada s. apresen
tação a comando militar da tegtáo,
distrito ou zona.

TíTULOIII

Das penas e das medidas de
segurança

CAPíTULO I

Das penas, sua aplica9áo,
execução e efeitos

An, 6'1 - São circunstâncias ate·
nuantes especiais:

I - no crime de deserção, a apre~

sentação voluntária, dentro do prazo
de sC8senta dias, contados do dia da
ausência;

Art. 63 - São círcuntânc1as agra
vantes especiais nos crimes de deser~

ção:

I - a incorporação voluntáda do
desertor a outra unidade;

11 - ausência do desertor da uni
dade estacionada em fronteira ou em
país estrangeiro;

111 - levar o desertor arma de ser
viço, ou utiliza.r~se de qualquer meio
de transporte militar.

Art. 165 - Deixar o militar de apre~

sentar·se no momento da partida ou
do deslocamento da fôrça. ou unidade
em que serve:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos; se oficial a pena é aumen
tada de um têrço.
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§ L" - se a apresentação se der Art. 166 - Quando o agente se apre.o
dentro de prazo superior a vInte e senta. dentro de cinco die.a, apóa a ton-
quatro horas e não excedente a c1nco swnação do crime. a pena. pode ser
dias: diminuida da metade.

Pena - detençAo, de dois a oito
meses.

§ 2.° - Se superior a Cinco dlas e
não excedente a dez dias:

Pena - detenção, de três meses B

um ano.

§ 3." - Se se tratar de otici&l, B
pena é agravada..

Concêrto AJ:'t. 191 - Concertarem~se m111tares Arl. 161 - Concertarem-se m1I1tate8
plUa 4eserçlo para a prática da deserção: para prática da deserção:

1 - 00 "'" d~çio não chegll. a I - se a deserção não chega a se
consumar-se: consumar:

Pena - detenção, de três meses a Pena - detenção, de um li. três Uloa;
um ano;

Modalldade n - se eonsmnada. a deserçio: 11 - se consumada a deserção:
complexa

Pena - reclusão. de dois a quatro Pena - reclusão, de dois li. quatro
anos. anos.

Art. 192 - Evadir-se o militar do Art. 168 - Evadir-se o mJlltar do
poder da escolta, ou de recinto de poder da escolta. ou de recinto de

Deserç.lo por detenção ou de prisão, ou fugir em se- detenção ou de prisão, ou fugir em
evaslo ou guida à pràtlca de crime para evitar seguida. à prática de crime para evitarlUla prisão, permanecendo ausente por mau prisão, permanecendo ausente por

de alto dias: mais de oito dias:
Pena. - ~~nçf.o, de seis meses a Pena - detenção, de seis meses 8.

doIs anos. doIs anos.

Art. 193 - Dar as110 a desertor, ou Art. 169 - Dar asllo a desertor, ou
tomá~10 a seu serviço, ou proporclo~ tomá~lo a seu serviço, ou proporcl.o-

FaVOfed· nar~lhe ou facilltar-lhe transporte ou nar-lhe ou facU1tar-1he transporte ou
mento a meio de ocultação, sabendo ou tendo meio de ocUltação, sabendo ou tendo
desertor razão para saber Q.ue cometeu qual~ 21Uão para saber que cometeu Qual-

quer dos crimes previstos neste eapf- quer dos crimes previstos neste capi-
tulo: tulo:

Pena - detenção, de quatro meses PeD& - detenção, de quatro mesee
e. um ano. a um ano.

Pat'âl'rato único -se o tavore- Pal'ágrafo único - 11: isento de
IsençAo de cedor é ascendente, deseendente. cOn- pena o ascendente, descendente, côn-

pena juge ou irmão do crlm1naso. fica j uge ou irmão do criminoso.
isento de pene..

Art. 1M, - Deixar o oficial de pro- Art. 1':0 - Deixar o oficial de pro-
Omis&io de ceder contra desertor, sabendo ou de- ceder contra. desertor, sabendo ou

ofidal vendo saber encontrar~se entre os tendo razão para saber encontrar-se
seus comandados: entre os seus comandados:

Pena - detenção, de seis meses a Pena - detenção, de seis meses J.
um a.no. um ano.
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Abandono de
pllsto

DeSCUM
primento de

mlssão

Modalld~de
culposa.

RetençiCl
indel':lda

CAP1TULO 111

Do Abandono de Pôsto e de Outros
Critnes em Serviço

Art. 195 - Abandonar, sem ordem
superior, o pôsto ou lugar de servIço
que lhe tenha sido designado, ou o
serviço que lhe cumpria, antes de ter
miná-lo:

Pena - detenção, de três meses a
um ano.

Art. 196 - Deixar o militar de de
sempenhar a missão que lhe foi con
fiada:

Pena. - detençM>, de seis meses a
dois anos, se o fato não constitui cri~

me mais grave.

§ 1.° - Se é oficial o agente, a pe
na é aumentaàa de um têrço.

§ Z.O - Se o agente exercia função
de comando, a pena é aumentada de
metade.

§ 3.0
- se a abstenção é culposa:

Pena - detenção, de três meses a
um ano.

Art. 19'7 - Deixar: o oficial de res
títuír, por ocasião da passagem de
função, ou quando lhe é exigido, obje
to, plano, carta, cifra, código ou do
cumento que lhe haja sido confiado:

Pena - suspensão do exercício do
pôsto, de três a se1.5 meses, se o fato
não constitui crime mais grave.

Parágrafo único - Se o objeto, pla
no, carta, cifra, código, ou docwnento
envolve ou constitui segrêdo relativo
à segurança nacional;

Pena - detenção, de três meses a
um ano, se o fato não constitui crime
mais grave.

CAPíTULO nI
Do Abandono de Póstl) e de Outros

Crimes em Serviço

Art. 111 - Abandonar, sem ordem
superior, o flÓSto QU o lugar de servi
ço que lhe tenha sido designado, ou
serviço que lhe cumpria, antes de ter
miná-lo:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.

Art. 172 - Deixar o militar de de
sempenhar a missão que lhe foi con
fiada:

Pena - detenção, de um a dois
anos, se o fato não constitui crime
mais grave.

§ 1.0 - se é oficial o agente, a pe
na é aumentada de um têrço.

§ Z.o - Se o agente exercia função
de comando a pena é aumentada da
metade.

fi 3." - Se a abstenção é culposa:

Pena. - detenção, de seis meses a
um ano.

Art. 173 - Deixar o oficial de l"eS
tltrnf, por ocasião da passagem de
função, ou quando lhe é exigido, obje~

to, plano, carta, cUra, código ou do~

cumento que lhe haja sido confiado:

Pena - suspensão do exercício do
pô5to, de três a seis meses, se o fato
não constitui crime mais grave.

Parágrafo único - se o objeto, pla
no, carta cifra, código, ou documento,
envolve ou constituí segredo relativo
à segurança nacjonal;

peJI& - detenção, de seis meses a
um ano, se o fato não constitui crime
mais grave.

Omls~o lJe
eflclêncla da

t&ça

Ari. 198 - Deixar o comandante de Art. 174 - Deixar o comandante
manter a fôrça sob seu comando em de manter a fôrça sob seu comando
estado de eficiência: em estado de eficiência:

Pena - suspensão do exerclc10 do
posto. de três meses a um ano.

Pena - suspensão do exercício do
posto de seis meses a um ano.
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omJssAo de
providências
pua evitar

danos

Modalidade
culpo!>,""

Omb5áo de
providencias
para salvar

comandados

Art. 199 - Deixar o comandante de
empregar todos os meios ao seu alcan
ce para evitar perda, destruição ou
inutillzação de instalações militares,
navio, aeronave ou engenho de guer
ra motomecaniZado em perigo:

Pena - reclUJlão, de dois & oito
anos.

Parágrafo linico - Se a abstenção ê
culposa.:

Pena - detenção, de três meses a
um ano.

Art. 2to - Deixar o comandante,
em ocasião de incêndio, naufrágio, en
calhe, colisão, ou outro perigo seme
lhante, de tC>mar tõdas as providên
cias adequadas para salvar os seus
comandados e minorar as conseqüên
cias do sinistro, não sendo o últímo
a ~ de bordo ou a deiXar a aero
nave ou quartel ou sede militar sob
seu comando:

Pena - reclusão, de dois & seis
anos.

Art. 175 - Deixar o oomandante de
empregar todos os meios ao seu aJ
ea:nce para evitar perda, destruição ou
inuti.l1zação de instalações militares,
navio, aeronave ou engenho de guer
ra motomecanizado em perigo:

Pena - reclusão, de trêa a nove
anos.

Parál1'ato único - se a abstençio
é {lIDl)OSl\:

Pena. - detençoo, de um a. dois
anos.

Att. 176 - Deixar o oomandante,
em ocasião de incêndio, naufrágio, en
calhe, colisão, ou outro perigo seme
lhante, de tomar tôdas as providências
adequadas para. salvar os seus c0
mandados e minorar as conseqüêncfas
materiais do sinistro, não sendo o úl
timo a sair de bordo ou a deixar a
aeronave ou o quartel sob seu co
mlUldo:

Pena - reclusAo, de três a seis &DOS.

Pariça.to único - se a abstenção é
culposa.:

Pena - detenção, de sets meses a
dois anos.

---------------------

Parirrato único - se a abstençAo
é culposa:

"hbA - detenção, de um a. dois
anos.

socorro
Omissão de

{k,rmlr em
servJço

Art. 201 - Deixar o comandante de
socorrer, sem jU8ta causa, nav:fo de
guerra ou mercante, nacional ou es
trangeiro, ou aeronave, em perigo, ou
náUfragos que hajam pedido socorro:

Pena - suspensão do exercIdo do
pôsto, de um a. três anos ou ref<mn&.

Art. 20% - Embriagar-se o mWtar,
quando em serviço, ou apresentar-se
embrtagado para prestá-lo:

Pena - detenção, de seis> meses a
dOis anos.

Art. 293 - Dormir o militar, qUll.n
do em serviço, como oficial de quarto
ou de ronda, ou em situação equiva
lente, ou, não sendo oficial, em serviço
de sentinela, vigia, plantão às máquI
nas, ao leme, de ronda ou em qualquer
serviço de natureza semelhante:

Pena - detenção, de tr!s meael:l a
um ano.

Art. 1'77 - Deixar o comandante de
sooo.ner, sem justa. causa., naVio de
guerra ou mercante, nacional ou as
tran~il'o, embarcação ou aeronave,
em perigo, ou náUfragos que hajam
pedido socorro:

Pena - suspensão do exercício do
~to, de um a três ~s ou reforma.

Art. 118 - Emoría.ga.r-se o mUltar,
quando em serviço, ou apresentar~se

embriagado para, prestá-lo:
Pena. - detenção, de um a d.o1B

anos.

Art. 1'29 - Dormir o mllita.r, quando
em serviço, como oficial de quarto ou
de ronda, ou em situação eqUiparada,
ou não sendo oficial, em serviço de
sentinela, vigia, plantão, às máqUinas,
ao leme, de ronda ou em qualquer ser
ylça ôe natureza semelhante:

l"~na - detenção, de seis meses a
um ano.
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CAPíTULO IV CAP1TULO IV

Do Exercício de Comêrcio Coméreio ou Fun~ão Ilícita.

Art. 204 - Comerciar o oncial da Art. 180 - Comerciar o oficial da
ativa, ou tomar parte na administra- ativa, ou tomar parte na adminiStra-

Exercido de ção ou gerência de sociedade comer- ção ou gerência de qualquer sociada-
comércio por cial, ou dela. ser sócio ou J)articipar, de comercial, ou ser sócio ou J)articiparoficial

exceto como acionista. ou cotista em de sociedade comercial, exceto como
sociedade anônima, ou por cotas de acionista oU cotista em sociedade anõ-
responsabilidade limitada: nima, ou por quotas de responsabi11-

Pena - suspensão do exercício do
dade limitada:

pôsto, de seis meses a dois anos, ou Pell4 - suspensão do exercfdo do
reforma. pôsto, de seis meses a dois anos, ou

refonna.

TíTULO IV TiTULO IV

Dos CriIlles contra a Pessoa. Dos Crimes Contra. a Pessoa.

CAPITULO I CAP1TtJLO I

Do Homicídio Dos Crimes Contra a. Vida.

Domlcidlo Art. %05 - Matar alguém: Ari. 131 - Matar alguém:
simples

Pena - reclusão, de seis a vinte PeDa. - reclusão, de seis a vinte
anos. anos.

§ 1.0 - Se o agente comete o crime § 1.0 - Se o agente comete o crime
impelido por motivo de relevante va.- impelido por motivo de relevante va-

Minoração 101' social ou moral, ou sob o dorninio lar social ou moral, ou sob o dominio
facultat;Ya de violenta emOÇão, logo em seguida de ViDlenta emQÇM, logo em seguida.da pena.

a. injusta provocaçM da vitima, o juiZ a injusta provocação da vítima, o juiz
pode reduzir a pena, de um sexto a pode reduzir a. pena· de um sexto a
um têrço. um têrço.

HomiCÍdio li 2.° - se O homic1dio é cometido: § 2.° - Se o homicídio é cometido:
qualificado

I - por motivo fútil; II - por motivo fútil;

11 - mediante paga ou promessa I - mediante paga ou promessa de
de recompensa, por cupidez, para ex- recompensa, ou por outro motivo tOl'-
citar ou saciar desejos .sexuais, oU por pc;
outro motivo torpe;

III - com emprêgo de veneno, 88- UI - com emprêgo de veneno, fogo,
fixia, tortura, fogo, exploslvo, ou qual- ex.plosivo, asfixia, tortura ou outro
quer outro meio dissimulado ou cruel, meio insidioso ou cruel, ou de que
ou de que possa resultar perigo co- poo.sa resultar perigo comum;
mum;

IV - à traição, de emboscada, com IV - à traição, de emboscada, ou
surprêsa ou mediante outro recurso mediante dissimUlação ou outro re·
insidioso, qUe díficUltou ou tornou im.- curso que dificulte ou wrne impossl:~

possível a defesa da vitima; vel a defesa do ofendido;
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v - para a81egurar & exe::uçA.o, & V - para aBBegurar a exeeuçAo. a
ocultação, & Impunidade ou vantagem ocuItaçAo. a impun1dad.e ou vantagem
de outro Cl1me; de outro crime;

VI - prevalecendo-se o agente da VI - preva1eeendo~se o agente da at~

sltU&ÇAo de servtçe: tuaçAo de serviço:

Pena - rec1W!io. de doze a trinta Peua - rec1UBfio. de doze a trinta
anos. anos.

HoDrldclio Art. _ - Se o homicidto é culposo: fl 3.0 - se o homlcldio é culposO:
t:lI1poso

Perta - detençlo, de um a quatro Peaa - detençAo, de um a três anos.
anos.

§ L· - A pena pode ser Il&T&vada § 4.. - No homIcldlo culposo .. pena
se o crime resulta de inobaenLncia. de é aumentada. de um térÇO, se o erlme
regra técnica de pro!1sSIo, arte ou otf- resulta da inobservância de regra téc-
cio. ou se o agente de.iX& de prestar mca, de prottssio, arte ou otlelo, ou
imediato socorro à vitima. se o agente de.iX& de prestar Imediato

socorro à vitima, nA.o procura dbnlDuir
as conseqüências de lleU ato, ou foge
para evitar prlslo em nagrante.

11 z.o - se, em conseqUêncla de uma
só ação ou otntssAo cwpoa. OOGTN.

MIl1t1.pUt:ldade morte de m&ls de uma pessoa ou tam-
de vitlmas bém leBÕeS corporalB em OUtras pes-

soas, a pena é aumentada de um. sem
até metade.

Provocaçlo A!'t. 2D7 - Instigar ou induzir &l~

direta ou guém a. sUicidar-se, ou prestar-lhe aU~

allXBl0 a xllio para que O faça, vindo O suicídio
:suJcfdio a consumar~se:

Pena - recJuslo, de dois a .seis
anos.

§ 1.° - Se .0 crime é praticado por (Vide art. 59: - c1rcunstAncl88 que
AI1'a1'açlo

motivo egoistico, ou a vltlrna é me- agravam a pena - itens a, r. b e t do
de peDa

nor OU tem d1m.1ntúda, por qlllllquet 1nc1so lI, eomparado ao art. 10 do
motivo, a resLstência moral, a pena Código v1gente.)
é agravada.

§ 2.0 - Com a detenção de um a

ProvocaçAo
três anOl!l, será punido quem, d~\l:Ina-

na e reiteradamente. int11ge maus tra-indireta tos & alguém, IlOb sua autoridade ouao .uJdcl1Q
dependência, levandQ.oo, em razlo dia-
!lO, t. prática de suJcfdfo.

11 3.0 - Se o suJcfdio é apenas ten-
Red~ de tado, e da tentativa re6U1ts lesA0 gra.-

pena ve, a pena é redUZida de 'Um a àw
terços.
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CAPíTULO Ir

Do Genocídio

A.rt. 208 - Matar membros de um
grupo nacional, étnico, rellgioso oU
pertencente à determinada raça, com
o fim de destruição total ou PlU'cial
dêsse grupo:

Pena - reclusão, de quinze a trinta
anos.

Parág:fafo único - Será punido com
reclusão, de quatro a quinze anos,
quem, com o mesmo fim:

I - inflige lesões gra.ves a memàros
do grupo;

II - submete o grupo a condições
de existência, fú;icas ou morais, ca
pazes de ocasionar a eliminação de to
dos os seus membros ou parte dêles;

III - força o grupo à sua disper
são;

IV - impõe medidas destinadas a
impedir os naseimentos no seio do
grupo;

V - efetua coativamente e. transfe
rência de crianças do grupo para outro
grupo.

Lesão leve

Lesão grave

CAPrI'ULO III

Da. Lesão Corpora.l e da. Itíxa.

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

Pena - detenção, de três meses a
um ano.

§ 1.Q
- Se se produz, dolosamente,

perigo de vida, debilidade permanente
de membro, sentido ou função, ou in
capacidade para a.s ocupações habl~

tuais, pOr mais de trinta dias:

Pena - reclusão, até cinco anos.

§ 2.° - Se se produz, dolosamente,
enfermidade incurável, perda. ou inu
tilização de membro. sentido ou Jun
ção, incapacidade permanente para o
trabalho, ou defonnidade duradoura.:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

CAPiTULO I!

Das Lesões COt'Porais

Art. 182 - Ofender a integl"idade
corporal ou a saúde de outrem:

Pena. - detenção, de três meses a
um ano.

§ 1." - Se resulta:

I - incapacidade para. as ocupa~

ç{les habituais por mais de trinta dias;
II - perígo de vida;
III - debilidade permanente de

membro, sentido, ou função;

Pena - reclusão, de um a CinCD anos.

§ 2.Q
- Se resulta:

I - incapa.cidade permanente para
o trabalho;

II - enfermidade incurável;
fiI - perda ou inutilização de

membro, sentido ou função;
IV - defonnidade pennanente:
Pena - reclusão, de dois a oito

anos.
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§ 3.1) - Se os resultados previstos § 3.1) - se resulta morte e &8 clr-
nos §§ LO e 2.° forem causados culllQ· cunstânci&s eVidenctam que o agente
samente, a pena será de detençlio, de não quJs o resultado nem B8SumIu o

Le66es um li. quatro anos; se da. lesio resu1. risco de prodUZl~lo;

ctuallficadas tal' morte e as circW1stâncias evi~ Pena - reclusão, de quatro a dooepelo resultado denctarem que o agente não quIs o
resultado, nem assumiu o rtlleO d~

anos.
produzi-lo, a pena será de reclusão,
até oito anos.

li 4.1) - se o agente comete o crime § 4.1) - se o agente comete o crime
Impelido por motivo de relevante va- impelido por motivo de relevante Vl\-

MlnoraçAo lor moral ou social ou sob (} dmnfuio lGl" social ou moral ou sab o dominio
fa~U1taUva de violenta emoçlio, logo em seguida de violenta emoçfi.o, logo em seguida

da. pena a injusta provocação da vitima, o juiz a injusta provocação da. vitima, o
pode reduzir a pena., de um sexto 8, juiz pode reduzir a pena de um sexto
um têrço. a um têrço.

§ 5.· - No caso de lellÕelõ le<res, se
estas são recíprocas, não se sabendo
qual dos contendores atacou prtrnelro,
ou quando ocorre qualquer das hq)ó-
teses do parágrafo anterior, o Juiz
pode diminuir a pena. de um. a dois
terços.

Leslo
§ 6." - No caso de lesões levisslmas, (modaIldade criminosa incluída entre

o juiz pode considerar a infração como os crimes de lesão corporal pelo nOvolevisslrna disciplinar. diploma legal.)

Leslio Art. 210 - se a lesão é culposa.: § S.· - se a lesão é culposa:
culposa

Pena - detenção, de dois meses a Pena - detenção, de dois meses a
um ano. um ano.

I! 1.· - A pena pode ser agravada § 6.° - No caso de leall.o culposa,
se o crime resUlta de inob5ervância aumenta~se a pena de um. têrço se
de regra técnica de profissão, arte ou ocorre qualquer das hipóteses do§ 4.°
oficio, ou se o asente deixa de prestar do artigo anterior.
imediato socorro à. vitima.

li 2.1) - Se, em cODseclUêncfa de uma
Aumento SÓ açáo OU omissão culposa, ocorrem
de pena lesões em várias pessoas, B. pene. ~ ?ou-

mentada de um sexto até metade.

Parti.clp.aç40 Art. :!ll - Participar de rixa, -.l"l'O
em riu para separar os contendores:

Pena - detenção, até dois meses.
P&l'ágra.fo únioo - se ocorre morte

ou lesão grave, aplica·se. pelG fato de
partlcipação na rixa., a pena de de~

tenção, de seis meses a dois anos.
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Formas
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pelo
resultado

Maus tratos

Formas
ll!l.alitleaiJas

pelo
l'esultado
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CAPíTULO IV

D~ Periclitaçiio da Vida. ou da Saúde

Art. 212 - Abandonar o militar pes·
soa que está sob seu cuidado, guarda,
vigilância ou autoridade e, por qual·
quer motivo, incapaz de defender-se
dos riscos resultantes do abandono:

Pena - detenção, de seis meses a
três anos.

§ 1." - Se do abandono resUlta le-
são grave:

Pe~ - reclusão, até cinco anos.

§ 2." - Se resUlta morte:

Pena - reclusão, de quatro a doze
anos.

Art. 213 - Expor a perigo a vida
ou saúde, em lugar sujeito à admi
nistração militar ou no exercício de
função militar, de pessoa sob sua au
toridade, guarda ou vigilâ.ncia, para o
fim de educação, instrução, tratamen
to ou custódia, quer privando-a de
alimentação ou cuidados indispensá
veis, quer sujeitando-a a trabalhos ex~

cessivos ou inadequados, quer aousan.
do de meios de correção ou disciplina:

Pe~ - detenção, de dois meses a
um ano.

§ I." - Se do fato resUlta lesão
grave:

Pena. - reclusão, atê quatro anos.
§ Z." - Se resulta morte:

Pena. - reclusão, de dois a dez anos.

CAPíTULO V
Dos Crimes Contra ao Honra

CÕQIGO PENAL MILITAR DE 19401

CAPíTULO IV

Dos Crimes Contra a. H<mra

Calúnia.
Art. 2101 - Caluniar alguém, impu- Art. 187 - Caluruar alguém, impu-

tando-lhe falsamente fato definido tando~lhe falsamente fato definido co-
como crime: mo crime:

Pena. ~ .detenção, de seis meses a Pena. - detenção, de seis meses a
dois anos. doís anos.

li 1." - Na mesma pena incorre li I." - Na mesma pena incorre
quem, sabendo falsa. a imputação. a quem, sabendo fal:sa. a imputação. a
propala ou divUlga. propala ou divUlga.
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Exceçlo da
li 2.0

- A prova da verdade do tato § 2.0 - Admite~se a prova da verda-
imputado exclui () erlme, mas não é de, salvo:

ve~de admitida:

I - se, constitUlndG Gtato imputado I - se constituindo o fato imputado
crime de ação privada, o ofendido não crime de ação privada, o ofendido nla
foi condenado por sentença irrecol'- foi condenado por sentença 1JTecorr1~

rivel; vel;

11 - se o fatQ é in'rputado a Qual-
quer das pessoas indJcadas no n.O J
do art. 218:

In - se do crime imputado, embo- fi - se do crime imputado. embo~

ra de ação púbUca, o ofendido foi ra de ação pllbllca, o ofendido foi
absolvido por sentença 1rreoorrive1. absolvido por sentença 1rrecorrivel.

Art. 215 - Ditamar alguém, impu- Art. 188 - Difamar alguém, impu-
Dl1aJ1laçlo tando.lhe tato ofensivo à sua repu~ tando-lhe fato ofensivo à sua repu-

tação: tação:
Pena. - detenção, de três meses a. Pena - detenção, de três meses a

um ano. um ano.

Parágrafo único - A exceção da Parágrato único - A exceção da
verdade sOmente se admlte se a ofen~ verdade sbmente se admite se a ofen-
sa é relativa ao exercício da função s.a. é relativa ao exercfc10 da função
pública, militar ou civil, do ofendido. publica ou militar. do ofendido.

Injúria. Art. 216 - Injuriar alguém, o:ren~ Art. 189 - Injuriar alguém, ofen-
dendo-lhe a dignidade ou o dec6ro: dendo-lhe a dignidade Ou o dec&-o:

Pena. - detençio, até sels meses. Pena - detenção, de um B seis
mese&.

Art. 217 - Se a in}ún& consiste em Pariça.fo único - se a Injúria eon-
violência, ou outro ato que atinja a siste em violência que. por sua natu-

InJiiJ1A real pessoa, e, por sua natureza ou pelo reza ou pelo meio empregado, se con-
meio empregado, se considera avU- Sidere avUtante:
tante: Pena - detenção, de três meses a

Pena. - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente
um ano, além de pena eorre8\Xluden- k violência.
te k violência.

AJ1. 218 - As penas cominadas nos Art. 190 - As penas cominadas nes~

Ol5poslç6e!J antecedentes artigos dêste capitulo te capítulo aumentam-se de um têrço,
comuns aumentam-se de um. têtço, Ire (lua1- se qualquer dos crimes é cometido:

quer dos crimes é cometido:

I - contra o Presidente de. Repú-
bUca ou chefe de govêrno estrangeiro;

11 - contra superior; (Vide parágrafo únJco déste artigo.)

In - contra miUtm-, OU 1unclonário I - contra mUltar, ou luncionârlo
público civil. em razão das suas fun- público, em razão de suas funções;
ções;
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IV - na presença. de duas ou mais n - na presença de duas ou mais
pessoas, oU de inferior do ofendIdo, pessoas, ou por meio que facilite ao
ou por meio que facilite a divulgação divulgação da calúnia, da difamação
da calúnia, da. difamação ou da injú- ou da. injúria.
ria.

Parágrafo únJco - .se o crime é Parigrafo 'ÍUlioo - se o crime é
cometido mediante paga ou promessa cometido contra superior ou mediante
de recompensa, aplica-se a pena em paga ou promessa. de recompensa, apli-
dõbro, se o fato não constitul crime ca-se a pena em dôbro, se o fato não
mais grave. con.stitui crime mais grave.

Art. 219 - Propalar fatos, que sabe
ofensa às inverídicos, capaze!> de ofender a dig-

Fõrças uldade ou abalar o crédito das fôrças
Armadas armadas ou a confiança que estas me·

recem do público;

Pena - detenção, de seis meses a
um ano.

Parágra.fo ünJco - A pena rerá au-
mentada de um têrço, se o crime é
cometido pela imprensa, rádio ou te-
levisão.

Art. 220 - Não constitui ofensa pu- Ari. 191 - Não constituem injúria
Excluslo nível, salvo quando inequívoca a in- ou difamação punível:
de pen& tenção de ínjuriar, difamar ou calu-

niar;

I - a irrogada em juizo, na discus- I - a ofensa irrogada às partes ou
são da causa, por uma das partes ou aos seus procuradores, em juízo, na
seu procllra(!or contra a outra parte discussão da causa;
ou seu procurador;

11 - a opinião desfavorável da. erí~ 11 - a. opinião desfavorável da crí-
tica literária, artística ou científíca; tica literáría, artística ou científica,

salvo quando inequivoca a intenção de
injuriar ou difamar, ou de ofender as
instituições militares;

m - a apreciaçio critica às insti-
tuições militares, salvo quando ine-
quívoca a intenção de ofender;

IV - o ooncelto desfavorável em IH - Q conceito desfavorável, emi-
apreciaçáo ou informação prestada tido por dever em exercício normal
no cwnprimento do dever de ofício. de função.

Parágrafo 'ÚDico - Nos casos dos ParigraJo único - Nos casos dos
n.os I e IV, responde pela ofeD1l8 quem n.as 1 e lU, responde pela injúria ou
lhe dá. publicidade. pela difamação quem lhe dá publici-

dade.
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Ari. UI - Se a ofensa é 1rrop.de.
de ionna impreclsa ou equivoca, quem.
se julga atingido pode pedir expl1ca~

Eql1\vod<lade ções em jUiZo. se o interpele.do se ~~
da oteusa cusa a dli-las ou, a critério do juiz,

não as dá satisfatórias, responde pela
. ofensa.

C.AP1TULO VI CAPtTULO m
Dos Crimes Contra a LlbeJ'dade Dos Crimes Contra • lJberdade

SEÇAO I IDcUridual

Dos Cl'1D1es Contra a LIberdade
Individual

Arl. W - Constranger alguém, me- Art. 113 - Constranger alguém, me-
diante violência ou grave ameaça. ou diante violêneta. ou grave ameça, ou
depois de lhe haver redUZit:lo, por quaI- depois de lhe haver redUZido, porqual~

Constrangi.- quer outro meio, a eapaetdade de re- quer outro meio, a capacidade de re-
JI'lento lIecal sistêncla, a não fazer o que a lei per- sistência, a não fazer o que a lei per-

mite, ou a fazer ou a tolerar que se mite, ou a fazer o que ela nAo manda.:
faça, o que ela não manda.: Pena - detenção, de três meses a

PeDa - detenção, até um ano, se o um ano, se o fato não constitui crime
fato não constituJ crlme mais grave. m!1.ls grave.

I! 1.0
- A pena s.pUca-se em dôbro, I 1,° - A pena apl1ca~se em. dObro,

quando, pa.ra. a execuçl!.o do crtm.e, 86 quando, para a execução do crtme, Be
reúnem mais de três pe6SOBS, OU há reúnem mais de trê& pessoas, ou há

Aumento emprêgo de arma, ou quando o cons- empl"égo de armas.de pena tra.ng1mento é exercido eom abUllO de.
autoridade, p~ obter de algUém con.. 8 2.° - Além da pena cominada,
fissão de autorta de C'rime ou decJa~ aplicam-se as correspondentes à vio-

ração como testemunha. lência.

§ 2.° - Além da pena eom.\nS.ds" (Vide também art. 59, allnea I.)
aplica-se a correspondente à violência.

Erduslo 11 3.- - Não constitui crtme: fi 3." - Não se compreende na dispo-
de ~r1IPe sição dêllte artigo:I - Salvo O caso de tra.nspla.nte de

órgão. a Intervençio médica ou eir1lr- I - 8. intervenção médica ou c.lrúr-
gica, sem o eomentlmento dopac1en- gica, sem o consentúnento do paciente
te ou de seu representante ~, se ou de seu representante legal, se Jus-
lust1ficada para. conjurar 1núDente pe- tlftcade. por 1m1nente perigo de vida;
rigo de vida ou de grave dano ao cor-
po ou à saUde;

n - a coação exerCida para impe- fi - a coaçã,o exercida para impe-
dir sulcfdfo. dir suicídio.

-
Art. 223 - Ameaçar alguém. por A.rt. 185 - Ameaçar alguém, por pa-

A.n1eaÇ&
palavra. escrito, gesto, ou qualquer ou- lavra, escrIto ou gesto, ou qualquer
tro meio simbólico, de lhe causa.r mal outro meio simbólico, de causaT'-lhe
injusto e grave: mal injusto e grave:

PeDa - detenção, até seis meses, se Pena - detenção, de um a seis me~

o fato nAo cotUltitul cl1me mais grave. ses, se o fato não constitUi crime m&is
grave.
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Parágrafo único - Se a ameaça é Pa.rá.grafo único - Se a ameça. é
motivada por fato referente a serviço motivada por fato referente ao ser-
de natureza militar, a pena. é awnen- viço de natureza militar, a pena é au-
tada de um têrço. mentada de um têrço.

DesafIo para Art. 224 - Desafiar outro militar Ari. 186 - Desafiar outro militar
duelo para duelo ou aceitar~lhe o desafio, para duelo ou aceitar·llie o desafio,

embora o duelo não se realize; embora o duelo não se realize;

Pena - detenção, até três meses, se p~ - detenção, de wn a três
o fato não CQnstltuJ. crime mais grave. meses, se o fato não constitui crime

maís grave.

Seqtlestro An. 225 - Privar alguém de sua li~ Art. 184 - Privar alguém de sua
ou c4ne.-e berdade, mediante seqüestro ou cár· liberdade, mediante seqüestro ou cár-

privado cere privado: cere prtvado :

PeD& - reclusão, até três anos. Pena. - recl\lSão, de um a três anos.

Aumenm de fi 1.° - A pena é aumentada de § L" - A pena é de reclusão, de
pena metade: dois a. cinco anos:

1 - se a vitima é ascendente, des- I - se a. vitima. é ascendente, des-
cendente ou cônjuge do a.gente; cendente ou cônjuge do agente;

li - se o crime é praticado me- U - se o crime é praticado me~

diante Internação da vitima em casa diante internação da vitima em c~

de saúde ou hospital; de saúde ou hospital;

lU - se a privação de liberdade III - se a prtva.ção da liberdade
dura mais de quinZe dias. dura mais de quinze dias.

Formas ti 2." - Se resulta à vitima, em § 2." - Se resulta à vitima, em ra-
quallllcadas razão da maus tratos ou da natureza zão de maus tratos ou da natureza. <ia

pelo da detenção, grave .sofrimento !1sico detenção, grave sofrimento fisico oU.-esuItado ou mora.l: moral:
Pena - reclusão, de dois a oito anos. Pena - reclusáo, de dois fi. oito anos.

§ 3." - se, pela razão do parágrafo
anterior, resulta morte:

Pena - reclusão, de doze a trinta
anos.

SEÇAO n
Do crbne contra li. inviolabilidade

do domicilio

Art. 226 - Entrar ou permanecer,
Violação de clandestina ou astuciosamente, ou

domicilio contra a vontade expressa. ou tácita.
de quem de direito, em casa alheia.
ou em suas dependências;

Penllo - detenção, até três meses.

ti 1." - Se o crime é cometido du~
Fonna ranta (} repouso noturno, ou com em-

qualitlcad& prêgo de violência ou de arma., ou me·
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diante arrombamento, ou por duas ou
mais pessoas;

Ptma. - detenção, de seis meses fi,

dois anos, além da. pena. corresponden
t~ à Viol!ncla.

l} Zoe - Aumenta-se a pena de um
têrço, se o tato é cometido por mili
tar em serviçO ou por tunctonirio pú
blico ciVil. fora dos ca80S legais. ou
com lnobservAncfa das fanualidades
prescritas em lei. ou com abuso de
poder.

I S.· - Não constitui crime a en
trada ou permanência em casa. alheia
oU em suas dependências:

I - durante o dia, com observân
Cia das formalidades legais, para efe
tuar prisão ou outra diligência em
cumprimento de lei ou regulamento
mllitar;

11 - a qualquer hora do dia ou da
noite para acuãir vitima de d9astre
ou quando alguma tnlraçiD penal está
sendo aU praticada ou na iminência
de o ser.

§ 4.· - O têrmo "casa" compreende;

I - qualquer compartimento habi
tado;

fi - aposento oeupo.do de habltaçllo
coletiva;

In - compartimento nto aberto &Q

púbUco, onde alguém exerce profissão
ou atividade.

§ 5.° - Não se compreende no têr
mo ucasa":

I - hotel, hospedaria, ou qualquer
outra habitação coletiva, enqu&.nto
aberta, salvo & restrição do n.o n do
parágrafo anterior;

11 - taverna, boate, casa. de jOgo e
outras do mesmo gênero.
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SEÇAO IrI

Dos erilDes contra. a. inviolabilidade
de correspondência ou comuni~áo

Art. 22'7 - Devassar indevidamente
o conteúdo de correspondêncía priva-
da dirigida a outrem: :

Pena. - detlmção, até seis meses.

§ 1.° - Nas mesmas penas Incorre:

I - quem se apossa de correspon~

dência alheia, fechada. ou aberta, e,
no todo ou em parte, a sonega ou des
trói;

U - quem indevidam~nte divUlga,
transmite a outrem ou utiliza, abusl·
vamente, comunicação telegráfica ou
radioelétrica dirigida a terceiro, ou
conversação telefônica. entre outras
pessoas;

III - quem imped~ a comunicação
ou a conversaç§.o referida no número
anterior.

§ 2,.0 - A pena aumenta-se de me
tade, se há dano para outrem.

§ 3." - Se o agente comete o crime
com abuso de função, em serviço pos
tal, teJegráfico, radioelétrico ou tele~

fônico:

Pena. - detenção, de um a três anos.

§ oi.· - Salvo o disposto no parll.
grafo a.nterlor, qualquer dos crimes
previstos neste artigo só é considerado
mUitar no caso do art. 9.°, n.o 11, le~

tra a.

SEÇAO IV

Dos crimes contra a. íDvíoJ~billdade

dos segredos de cará.ter particular

Art. m - Divulgar, sem justa cau
sa, conteúdo de documento particUlar
sigiloso ou de correspondência cortfi
dencial, de que é detentor ou destina
tário, desde que da divulgação possa.
resUltar dano a outrem:

Pena - detenção, até seis meses.

Art. 229 - Violar, mediante proces
so técnico, o direito ao recato pessoal
ou o direito ao resguardo das palavras
que não forem pronunciadas publica
mente:

Pena. - detençáo, até um ano.
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P&ricraIo úDfco - Na. m.esm.a. pena
1ncOITe quem divulga 06 tatos cap-
tado6.

AR. 238 - Revelar, sem Justa cau-

Vlol&~ 4e
sa. segrêdo de Que tem. clêncla, em ra-

Ra:rAdO do de funçAo ou proflssIo, exercida
proftMioUl em local ~ &dmIIústtaçAo m11l.tar.

desde Que da reve1a.çlo possa resultar
ds.no a. QUUtnl:

Pena - detençAo, de t1'êa meees a
\UIl ano.

Natureza
Al1. 231 - OI crimes previstos DOS

arta. 228 e 229 sõmente do consldera-JDJU.tar cIO
dos m1lltareB DO caao do art. 9.0, n.0 lI,UID:ul
letra Ao

CAP1TOLO vn TtTULOV

DCJII Cl'bD. Sezaaü Do8 crtIBea SeDu.

Art. m - constranger mulher • Art. 192 - conatranrer mulher a
EltupIO conjunçAo carnal, mec:l1ante v1olfnc1a eon,tunçio carnal. med1&Dte Violência

ou grave ameaça: ou arave ameaça:
Peba - rec1us1o, de três a oito Peu. - reelualo, de três a oito anoe.

anO&, sem Plfl~Wzo da. correspondente
.. V1olêncJa.

Ar&. W - Constra.npr alguém, me- AR. l.9S - CoD.ltraDpr a1IU6m, me-
Atellaclo diante violência ou grave ameaça, a diante Violência ou grave ameaça, a
violento preaend.8.t', li. pre,tiQ1" ou permitir que pratieal' ou permitir que com êle lIe

ao pudOl' com êle pratique ato llbIdln060 diverso pratique ..to lib1dinoao dIvereo da con-
da ~'\Ul9lO carnal: JunçAo camal:

PeDa - reclusio, de doia .. sela B.D.08, Pena - reclusAo, de 401a & sete
sem preJufzo da correspondente to V1O- anos.
lência..

Art. 191 - Se da v1oJêuc1& reeulta
lesA0 corporal de naturelllllo grave, &

ptQ:l& é de recluslo. de qua.tr() .. dIlIIe
anos; le reBUlta morte, .. pena é de
reclUBio, de oIto e, vinte anos.

Ari. 2M - COrromper ou.racWt&r a An. 195 - COlTomJ)8r ou t8dI1tar
earrupçl.o de pellllOA menor de detlO1to a corru.pçIo de petlIlO& maIor de qua-

CDrn.~ de e maior de quatorze aD.Il6, oom ela. torze e menor de deZoito anos, (l(lID

_IlDJelI praticando ato de libIdinagem, ou In- ela praticandO ato de 11bid1n.agem, ou
duz1Ddo-a a praticá-lo ou plell8Ileié.- induzindo-a a pratJc4...10, ou preeenc:1A-
lo: lo:

PeDa - recluslo, até três &DO&. Pena - reelusAo. de um a quatro
&n(JIl.

Pedetutla 011 ArL W - Pnl.tiear ou permitir o Art. 191 - Pratl.ear ou penniUr o
01ltft ato 4e MWtaz que com êle se pratique ato ll~ mWt&r que com 61e ae pratique, ato
Ull.ldôla..-
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bidinooo, homossexual ou não, em lu
gar sUjeito à administração militar;

Pena - detenção, de seis meses a.
um ano.

libidinoso em lugar sujeito à adminis
tração núIítar:

Pena - detenção, de seis meses a.
um ano.

Presunçlo de
l'JoJê.lli)]a

Art. 236 - Presume-se a violêncla,
se a vitima:

I - não é maior de quatorze anos,
salvo fundada suposição contrária do
agente;

11 - é doente ou defiCiente mental,
e o agente conhecia esta. circunstàn~

cta.;
DI - não pode, ])OI' qualquer outra

causa, oferecer resistêneía.

A,rt. 196 - Presume~se fi. violência.
se a. vitima;

a} não é maior de quatorze anos;

b} é alienada ou débll mental, e (.\
autor conhecia esta circunstânCia;

c) não p&!e, por qualquer aut·ra
causa, oferecer resistência.

Art. 195 - ., ' " ..

Pal'á.grafo único - Se o fato é pra~

tfcado por oficial, li pena é aumenta~

ou da de um têrço.

Art. m - Noo crimes previstos
neste capitUlo, a pena é agravada, se
() fato é praticado:

I - com o concurso de duas
mais pessoas;

Alllnento
de peJI.;I

fi - por oficial ou por militar em
serviço.

CAPíTULO VIII

Do IDtr&Je Público ao Pudor

"'to obsceno Art. Z38 - Praticar ato obsceno em
lugar sujeito à administração militar;

Pena - detenção, de três meses a
um ano.

P~fo únieo - A pena é agra
va.da, se o fato é praticado por mili~

ta1" em .serviço ou por oficial.

Escrito 0\1
(Jb~t;o

obsceno

Art. t39 - Produzir, dlstribuir, ven~

der, expor à venda, exibir. adquirir ou
ter em depósito para. o fim de Venda.,
distribUição ou exibição, livros, jor
nais, revistas, escritos, pinturas, gra
vuras, estampas, imagens. desenhos
ou qualquer outro objeto de caráter
obsceno em lugar sujeito à adminis
tração mllitar, ou durante o período
de exercicio ou ma.nobras:

Pena - detenção, de seIs meses a
dois anos.

Parágrafo único - Na. melilllB. pene.
incorre quem distribui, vende, ofere
ce à venda ou exibe lã militares em
serviço objeto de caráter obsceno.
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T1TtJLO V T1TULO VI

Dos CI'iIm$ Contn. o Patrtm6nl. ))Q1I Crlmes Contra. O P&trbu6D.lo

CAPt'l'OLO I CAPtTULO I

Do Furto Do FlIrio

hrto _pIei Art. UO - Subtrair,·pua ai ou para Art. 198 - Subtrair, para si ou para
outrem, coIsa alheia móvel: outrem, coisa alheia móvel:

Peua - reclusão, até 6eiS &nO&. PeD& - rec1U81o, de um .. quatro
~n~.

, 1," - se o agente é primirio e é 11 2." - Se o criln1noIo ê prlmArlo
de pequeno valor .. cotsa. furtada, o e é de pequeno valor a com turtada,
jUlZ pode substituir .. pena. de reclu- o 1u1z pode IlUbstitulr a pena ele re-
são pela de detençAo, diminui-la de clusAo peja de detençl.o, ou dim1nu{-la

Furto um a dois terÇ08, ou considerar .. ln· de um a dolll terçO&.

.UlIudo fraçAo como disclpl1n&r. Entende-se
pequeno o valor Que nIo exceda a um
décimo da quantia mensal do mals
alto sa.lárlo-múl1mo do Pais.

I 2." - A atenuação do pe.rá.grato
anterior é 19ualmente apllcivel no
caso em que o erimlnoso, sendo prl-
mé.rto, restitui a coisa ao seu dono ou
repara. o dano causado, antes de !Ds-
taurada a ação penal.

En~4e
1\ 3.. - Equipara-se à colsa móvel a 11 3,· - Equipara-se ~ cofBa móvel ..

01' energja elétrica ou qualquer outra que energia elétrica ou qualquer outn que
_6mleo tenha valor ecDn6mico. tenha valor econ6m1co.

Purto 14.° - Se o furto é praticado du- Art. 198 - , .......•.......•.•.••...
quaJU'tcado Tante a noite: fi 1." - A pena aumentawse de um

Pena - reclusAo. de dois 8 Oito anos. têrço, se o crime é praticado durante
() *pouso noturno.

11 5,· - se a coiSa turtada. pertence Art. 198 - .........................
à Fazenda Nacional: '8 lo.. - A pena é de recluaAo, de

Pena - reclusAo, de doia a. seta anos.. doiS a oito anca, se. o crime é come-
tido:
.... ~ .~ ....................... , .......
V - se a coisa furtada pertence ao

Estado.

ti 6.- - se o furto é praticado: " 4." - A pena é de recluaAo, de
I - com destru1çA.o ou rompimento do1S a afta anos. se o crtme é come-

de obstácUlo à subtração da cofs&; tido:
I - com destruição ou rompimento
~~o à subtraçAo da. coisA;

fi - com abuso de cont1ança ou 11 - com a.buso de contlança, ou
medlImte fraude, escalada ou de&tteza; mediante fraude, escalada ou destreza;
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e

111 - com emprêgo de chave falsa; UI - com emprêgo de chave falsa;

IV - mediante concurso de duas ou IV - mediante concurso de duas ou
mais pessoas: mais pessoas;

Pena - reclusão, de três a dez anos. (A pena é de reclusão de dois a oito
anos ... ~ Art. 198, § 4.°)

§ 7.8
- Aos~ previstos nos §§ 4.°

e 5." são aplicáveis as atenuaçóes a Que
se referem os §§ 1.° e 2.° Aos previstos
no § 6." é aplicável a atenuação refe-
rida no § 2.°

Art. 2t1 - se a coisa é subtraída
para o fim de uso momentâneo e, 11

Farto de uso seguir, vem a ser imediatamente res-
tituída. ou reposta no lugar onde se
achava:

Pena - detenção, até seis meses.

Parágrafo único - A pena é au-
mentada de metade, se a coísa usada
ê veiculo motorizado; e de um têrço,
se é animal de sela ou de tiro.

CAPíTULO n CAPITULO 11

Do Rou.oo e da E::K:tGttão Do Roubo e da Extonão

Art. 2U - Subtrair coisa alheia m6- Art. 19!1 - Subtrair coisa m6vel
velo para si ou para. outrem. mediante alheia, para si ou para outrem, me-

Roabo simples emprêgo ou ameaça de emprêgo de diante grave ameaça, ou violência à
violência contra pessoa, ou depois de pessoa, ou depois de havê-la, por gUal~

havê·la, por qualquer modo, reduzido quer meio, reduzido li. impossibilidade
a impossibUídade de re.sistência: de re~istência:

~ena. - reclusão, de quatro a. quin- Pena. - reclusão, de quatro a dez
ze anos, anos,

li 1," - Na mesma pena incorre § 1.° - Na mesma pena incorre
quem, em seguida à subtração da coi~ quem, logo depois de subtrair a coisa,
sa, emprega ou ameaça empregar vio- emprega violência contra a pessoa ou
lência contra pessoa, a fim de as.segu- grave ameaça, a fim de assegurar a
rar a impunidade do crlme ou a impunidade do crime ou a detençáo
detenção da coisa para si ou para ou- da coisa p:al'a si ou para terceiro.
trem.

Roallo § Z." - A pena aumenta-se de um § 2.° - A pena aumenta-se de um
qnall.f1cado t~rço até metade: têrço até metade:

I - se a. violência ou ameaça é I - se a violência ou ameaça ê exer-
exerCida com emprêg'o de arma; cida com empr~go de anna;

Il - se há concurso àe duas ou mais Il - se há. o concurso de duas ou
p0~soa.s; mais pessoas;

III - se a vitima está. em serviço III - se a vitima está em serviço d
de transporte de valõres, e o agente transporte de valôres e o agente co
conhece tal circunstância; nhece tal circunstância.
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IV - se a vitlma estâ em serviÇO de
na,tureza. mll1ta.r;

V - se é dol06amente causada le· I 3.- - Se da v101ênct& resulta & ..
são grave: são corporal de naturea 11'&":

Pena - reclusão, de cinco a quinBe
a.nOB.

VI - se resulta morte e as clrcuns- (Vide § 3.0 do m. 182 comparado 10
tAncias evidenciam que o agente não , 3.° do art. 209 do c6dJIo vlpnte.)
quIs êste resultado, nem assumiu o ris-
00 de produzi-lo.

I 3.° - se, para pratIcar o roubo, ou 11 (,0 - Se resulta morte:
assegurar a impunidade do cr1rne, Pena - reclusAo, de quiMe & trinta
ou a detenção da coisa, o agente oca- anos. , .
siona dolosamente a morte de algUém,

LatrocfD.IG
a pena será de reelusfi.o, de qUinZe a
trlnta &1106, sendo irrelevante se a. le-
sA0 pa.trtmonia! deiXa. de consumll.l'-8e.
se há mll.is de uma vitim.& de&S& Vio-
lência à pessoa, aplica~se o disposto
no art. 79.

Arl.. 243 - Obter para si ou pua AR. _ - ConBtr1l.npr a1;u6m. me~
Furto ldm,le. outrem indevida vantagem econOm1ca, diante víolênc1a ou grave ameaoa. e

constrangendo alguém, mediante via- com o intUito de obter, para st ou
lênc1ll. ou gra.ve ameaça: para outrem, indevida vantapm ec0-

a) a. praticar ou tolerar Que se pra- nOmtca, 8. fuer, tolerar que 18 taça,
tique &to lesivo do seu patrimônlo, ou ou deixar de tuer alguma eoSa:
de terceú'o; Pena - recJusio, de quatró a der

b) a omitir ato de blterêsse do seu anos.
patrimônio, ou de terceIro:

PeDa - reclusAo, de quatro !lo qutnze
anos.

FOnDa. I I.· - Apll.cll.-se à extorsão o dJs- I 1.. - se o orime é cometido por
q..ut1cad.u posto no " 2.° do art, 242. duas ou mais pessoas ou com o em··

prêgo de e.nn&, aumenta-.. a pena de
um têrço até metade.

§ 2.0
- ApI1oa-8e à extorsio, prati- § 2." - Aplica-se à extonIo, pratt·

eada mediante violência., o disposto no ea.de. m~tantA!: Violência, o <IiIpoIto l1Q8

§ 3.° do art. 242. U 3.° e 4.° do artigo anterior.

Ali. 2« - Extorquir ou tenta.1' ex-
Enors1.6 tol'quir para si ou para outrem, me-
lDedJaJlte diante seqUestro de pessoa, indevida
lIeq~stro

vantagem económica:

Pena - reclusão, de seis a qu1nze
anos.
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§ La - se O lleqüestro dura mais de
v1nte e quatro horas, ou se o seqües-
trado é menor de dezesseis ou malor
de sessenta anos, ou se o crime é come
tido por mais de duas pes8Oll.S, a. pena
é de reclusão de oito Si vInte &nOS.

li Z.I> - Se à. pessoa seqüestrada, em
razão de maus tratos ou da natureza
do seqUestro. resulta grave SOfrimento
tis1co ou moral, a pena de reclusio é
aumentada de um têrço.

li 3,- ~ Se o agente vem a empre
gar violência contra Si pessoa seqües
trada, apllcam~se, correspondentemen
te; ll.S disposições do art. 242, § 2.", n.Os
V e VI, e § 3.°

Art. m - Obter ou tentar obter
de alguém., pa.ra. si ou para outrem,
indevida vantagem econõm!ca, me
diante a ameaça. de revelar fato, cuja
divulgação pode lesar a sua. reputaçio
ou de pellSO& que lhe seja particular
mente cara:

Pena - reclUllâo, de três a dez anos.

Parápoalll' único - se a ameaça é
de d1vulgaçi() pela imprensa, radio
difusão ou televisão, a pena é agra.
w.da.

ExtohIG
indireta

Alimento
de pena

ApNPrtaç&
indébita
simples

Al't. m - Obter de alguém, como
garantia de d!v1da, abusando de sua
premente necessidade, documento que
pode dar causa. a procedimento penal
contra o devedor ou contra. terceiro:

Pena - reclusão, até três anos.

Art. Z17 - Nos crimes previstos ne8
te capitulo, a pene. é agravada, se a
violência é contra superior, ou militar
de serviço.

CAPiTULO m
Da Apropriação Indébita

An. 241 - Apropriar-se de coisa
alheia móvel, de que tem a po86e ou
detenção:

Pena - reclusão, até seis anos.

Art. 201 - Exigir ou receber, como
garantia de divida. abusando de si
tuaçã.o de alguém, dOCUlJ1ento que pode
dar causa a. procedimento crtminal
contra a vitima. ou contra terceiro.

Pena - reclusão. de um s. três aIlD6.

Arl. 2M - Nos crimes previstos nes
te capitulo. se a violência é contra
superior, Qficial de dIa, de quarto, ou
contra sentme1a.. vigia ou plantio,
a.plica-se a pena mais grave aumen
tada de um térço.

CAPiTULO m
DII. Apropriação Indébita e do

Estelionato

Art. :w3 - Apropriar-se de co1sa
alheia móvel, de que tem a posse oU
a. detenção:

Pena. - reclUflio, de um a Quatro
anos.
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J"arj,pato~ - A pena. 6 aara
vada, fie o valor da. COR uoede vinte
vtsea o maior u.lá.r1o-mlnimo, ou lIe o
spnte recebeu & coia:

I - em dep6fI1to necesú.rto;

U - em rado d.~ oficio, empttlo ou
profiMio.

AJ'L J6t - Aproprtar-Ifl a1IU&n de
oolla. a.lhe1a Vinda 80 IleU poder por
êrro. caao fortuito ou fôrça da n&tu~

reaa:

PeDI. - detenç&o, att um &nO.

Pvi&'rafo ímlcG - Na meam.& pen-.
incorre quem 90Cha coisa alheia per
dida e dela IIIIJ apropria. total cu par
ct.m1ente. l1e1undo de rest1tu1~l&' ao
dono 0\1 lee1túno ~or, ou de eb
tNI'-2a à 8utort<l&de competente. den
tro do pruo de qUinze dias.

ArL IM - AJ)l'OIU'1.ar~ de ooiI&
eJhete., Wl.'lSa- ~ -. pOde! per trro.
cato fortuito ou t~'d-. nailnu:

Peu - de~. de dolI Da.- ..
um ano.

Ari. '" - Acbu' oa6Ia aD»da per
d1d&, ft d8I& &prCIptiar-tt. toC&1 oq
parclalmente.~ ele ~-Ia
&O dono ou Jerft1Jil,c) ~llt' ou de
~trt:a"-~ ~ a\1tOridal;lf cnmpetent.e.
dentro do pt'U) de qutnae .~~,

Pena - detelIçio. de'um ........
lU.

Art. 150 - Nos ertme. prevatoa n. An. IN _ NOlI ema. preriII&QI :DII-o
te caoítUlo. apllea-R o d1.qloeto DOI te e&p!tu!'3.~. li 41IpoIto DO ,
11 1.0 e 2.0 do art. 340. 2.0 do art. 1M;

An. 151 - Obter. ])fU"I:\ 111 011 pua
outrem. v&ntqetl1 Wc:lta, em preJUial
alheio, indUJ:1ndo ou mUJ.tendo a1BU6m
em mo, ml!ld1ante art1fic:lo, anSll ou
qU4l<luu ,outro me1D !rauc1Ulentc:

Pena - ree1udo. de do15 a eete antl8.

I 1,- - Nu m~u penu !noorre
quem:

I - vende, pernlUtI., dá em P'IB.
menta. em loeaçio ou em prantta.
~ &.lheta como propna;

U - vende, pennut&, di em ~
meDto ou em. lfarantá colsa próprta
l.na21enlível. gravada de OnU& ou 1it1l1o~

A, ou 1m6ve! que prometeu vender a
t.eroelro. medlante pagamento em
prtlltaÇON, s:Ilenctl.ndo 86bre qualqU81"
d~ e1rcunstAnc18l'1:

Art. Ut - Obt8r, ... Il OU, PI8
outrem, \1&11tag8m Wdta, em raJ1dIo
alheio. 1Dduatndo ou JDanteMo .....
em fJno. m84l&at.e IlI'tUfClO. ardll ou
qualquer outro melo. 'raudUllllto:

Peu.~ ~udo.de \lIA .. dDco &DOI.

'l"vips(. '61IM .... se o m1m1IlllIo ,
pl'únárlO e 6 de pequeno va1l)r ti pn..
Jut.o. apllca-l!Ie o dSIpott.o DO f 2.11 do
..11.. 1ft.
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Detcaudação
de penhor

Fraude na
entrega de

coisa

Fraude no
pag3J1lento
de c:heque

Agravação
de pena

Abuso de
pessoa

CÓDIGO PENAL MILITAR DE 196!1 I cóDIGQ PENAL MILITAR DE 1944

1I1 - defrauda, mediante alienação
não consentida peJo credor ou por ou
tro modo, a garantia pignoratícia,
quando tem a posse do objeto empe~

nhado; .

IV - defrauda sub.<;tância., quali~

dade ou quantidade de co1s8. que en
trega a adquirente;

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

§ 2.° - Os crimes previstos DOS n..°s
I a V do parágrafo anterior são con
siderados militares sómente nos casas
do art. 9.°, n.o lI, letras ao e e.

li 3." - A pena é agravada, se o crime
é cometido em detrimento da admi
nistração militar.

Art. 252 - Abusar, em proveíto pró
prio ou alheio, no exercício de função,
em unidade, repartição ou estabeleci
mento militar, da necessidade, paixão
ou inexperiência, ou da doença. ou de
ficiência mental de outrem, induz~n

do-o à prátIca de ato que produza efei
to jurídico, em prejuÍZO próprio ou de
terceiro, ou em detrimento da admi
nistração militar:

Pena. - reclusão, de dois 11. seis anos.

Art. 253 - Nos crimes previstos nes
te capItulo, aplica-se o disposto nos
§§ 1.0 e 2.° do art. 240.

Receptarão

R~eptaçio

culposa

CAPiTULO V

Da IWcep~áq

Art. 2501 - Adquirir, receber ou ocul
tar, em proveito próprio ou alheio, coI
sa proveniente de crime, ou intluir
para que terceiro, de bOa-fé, fi; adqui
ra, receba ou oculte:

Pena - reclusão. até cinco anos.

Parágrafo único - São aplicáveis OI>

H },o e 2.Q do art. 240.

Art. 255 - Adquirir ou recehef coisa
que, por sua natureza ou pela. mani
festa desproporção entre o valor e o
préço, ou pela condIção de quem a

CAPtTULOIV

Da Recep~

Art. 208 - Adquirir, receber ou ocul
tar, em proveito próprio ou alheio.
coisa que sabe ser produto de crime,
ou influir para que terceiro de boa-fé
a adquira. receba ou oculte:

Pena - reclusão, de dois a quatro
31105.

(Alterado pela Lei n.° 2 .505, de
11-6-65, no que tange à pena (o mí
nimo da pena de reclusão foi reduzida
de dois para um ano).

Art. 209 - Adquil"ir ou receber coisa
que por sua natureza Ou pela despro
porção entre o valor e o preço ou pela
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oferece, deve presumir-se obtida por
melo crimino.~o:

Pena - detenção, até um ano.

condlçlio de quem a oferece, deve pre
sumir-se obtida por meio criminoso:

Pena - detenção, de um mês a um
ano.

-------------_._-------
Parágrafo 6n.ioo - se o agente é

primário e o valor de. coisa náo é su
perior a um décimo do salêrig-mfnlmo,
o juiz pode deixar de aplicar a pena.

----------------------- ._--------------

)'unlbllldade
da reupt.lçAo

Art. 256 - A receptação é punfvel
ainda Que desconhecido ou isento de
pena o autOr do crime de que proveio
11. coisa.

Art. 210 - A receptação é punível,
ainda Que desconhecido ou isento de
pena o autor do crime de que proveio
a coisa.

--------------- --------
CAPITULO VI

Da US1JJ1lação-_.._------------------

___o • _

-------- .._-----_.

Alreraçl0 de
11 ml Col's

Art. 257 - Suprimir ou deslocar
tapume, marco ou qualquer outro si
nal Ind.lcatlvo de Ilnha d.lv!sória, para
apropriar-se, no todo ou em parte, de
coisa Imóvel sob administração ml
Iltar:

PenlP. - detençrio, att seis meses.
--------------_.. ------

-------------

Inu!<Ao dl'
propriedade

Pena
eorrespon

denu 1
"Iolel\~b.

Aposiçlo,
supr~ssllo ou
alt~raçAo

de marta

§ 1.- - Na mesma pene. Incorre
Quem:

I - desvIa ou represa, em proveito
próprio ou de outrem, águas sob G.dml
nlstração mllltar.;

11 - Invade, com violência à. pes
soa ou 8. coisa, ou com grave ameaça,
ou mediante concurso de duas ou mais
pessoas, terreno ou edlflcio sob admi
nistração militar.

§ 2.0 - Quando há empr~go de vio
I~ncla fica re5S8Jvada. a pena. a esta
correspondente. -_._----

Art. 258 - Apor, suprimir ou eJte
rar, IndeVidamente, em gado ou reba
nho alheio. sob guarda ou admInistra
ção militar, marca ou sinal indicativo
de propriedade:

P~na - detenção, de seis meses a
três anos.

- .- --- -----------

_._--_._- -------
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CAPíTULO VII

Do Dano--_._-------_ .._--------

CAPtTULO V

Do Dane.
------------

Art. 259 - Destruir, inutlUzo.r, det.e- Art.. 211 - Destruir. InutlJ17.ar 0:1
Dane s1mplts rlorar ou fazer desaparecer coisa danlIlcar coiso. sob B. adminlstraçA.o

alhela: r:l1litar.

Pena - detenção, até seis m~. Pena - detenção, de três meses a
Pa~o únieo - Se se trata. de dois anos.

bem púbUcO:

Pena - detenção, de seis meses a.
tr~s anos.

--- --- --------_._------ ---_._--

Da.no
ateDuado

Art. 2AlO - Nos casos do artigo an
terior, se o criminoso é prlmé.rlo c a
coisa ê de valor não excedente a um
déelmo do salário-minlmo, o ju:.z pode
atenuar a. pena., O'j considerar B. ln
frllçáo como disciphnB.r.

----------------,--
Parágraro únJco - O beneficio pre

VISto no artigo 6 Igualmente apUcá
vel, se. dentro das condições nêle es
tabelecidas. o criminoso repara o da
no causado antes de lnsta.'Jrada a
ação penal.

---------------_._-- ----_._-

-------------------

Dano
qualificado

Dano em
DUtulal ou
apal'f'lha
mento de:

(uerr..

Art. 261 - Se o dano é cometido:

I - com vloléncla à pessoa ou gra
ve ameaça;

11 - core. emprêgo de substAncla
Innamável ou explosiva. se o fato não
constitui crime mals graye;

111 - por motivo egolstlco ou com
preju1zo cOnsiderável:

Pena - reclusão. até quatro aU05.

além da pena correspondenU! à vio
lência.

Art. 262 - Praticar dano em ma
terlal ou apnrelhamento de guerm
ou de utltdadc mlll:.ar, alnda Q'JC em
construção ou fabricação, ou em efei
tos rc<:olhldos a depósito, pertencentes
ou não às FOrças ArmadllS.

Peru - reclusAo, até seis anos.

Art. :Hl - ..

§ 2.0 - Se o crime é comeUdo:

I - corro vIolência a pessoa ou gra·
ve ameaça;

II - com empr~go de substância
InflamÁvel ou explosiva, se o fato nao
constlt.ue crime mais grave;

UI - por motivo egoisUc.o ou com
prcjuizo considerável:

Pena - reei usAo, de dols a .seis
anos.

Art. 211 -

fi 1,0 - Se o dano é causado em
material ou aparelhamento de guer
ra ou de utllLdade mJUtar. ainda que
em construçtio ou fabrica.cAo, 0\1 em
efeItos recolhJdCllS a depóslto. per
tencen~ ou r.Ao ao Estado:

Pena - reclusão. de um a. quatro
anos.
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Ari. !6J - Causar a perda, destrui- Ari. za - Causar a perda, destru1-
ção. inut111zaÇê.o, encalhe, colllll.o ou çio. inutWzaçlo, encalhe, coUsAo. ou
alagamento de DSvio de guerra ou de al&iamento de navio de ~rra. ou de
navio mercante em serviço miUtar, ou navio mercante em serviço mWtar, ou
n~le causar lLvaria: nêle causar avaria:

p~ - Teclusão, de três a dez &n06. Pena - reclusiG. de do1s 11. dez anos.

Duo eU1
"pare1Jlo. e

IDstaaÇIle. d.
aT1açl.o"

na'fU. e elll1
e.tabeJed·

IIU!DCO.
mUltares

i 1,· - Se reauUa. Ieda grave, a. pe
na eorrespondente ~ aumentada da
metade; se resulta a morte, é apUca
da. em dObro.

8 2,° - se. para (I, pd.tlca do dano
preVisto no Ilrt.lgo. usou o acente de
vjo1~ncJa contra a pessoa, lSet"lhe-lI.
apllcada igua.bnente a pena B ela cor·
respondente.

Att. ZM - Ptaticar dano:
I - em aeronave, hanpr, depósl.to,

pista ou instalações de campo de
&v1a.çio, engenho de guerra motomeca
nl.zado. Viatura em comboio rntl1tar,
arsenal. dique. doca., armazém, quar
tel, alojamento, ou em Qualquer outra
IDlltalaçAo núlitar;

11 - em estabelecimento militar sob
reg1.me tndustrt81, ou <lentro industrial
a serviço de constrJçAo ou fabrJcllÇio
ml.Uw:

Pena - reclusAo. de dois a dez l\D.06.

§ 1.· - Se resUlta lesM corporal de
natureza. grave, a pena corresponden
te & aumentada da metade; se re
sulta a morte, e apl.lcada. em dôbro.

(Vide art. 211, I 2.0 , I, comparado
ao art. 261 do cód1(O vllente)

Art, 213 - Prati<llLT dano em aero
nave, &Qgar, dl'])Óllito, p1ata ou !n!ta
l~.I.o de CBml» de av1.ilçllo, en~o
de guerra motomecanlzado, arsenal,
dique, doca., arme.zém ou em qualQuer
outra 1nst&1açlo mllitar;

Pena - reelusio, de dois a dez anOtl.

Ari. 215 - Danificar estabelecimen
to militar sob reg1me lnduatr1al, 0\1
centro 1.nd.ustr1al a. serviço de cons
trução ou fabdcaçio militar:

Pena - reclU3Ao, de um a três aD06.

'P oS._ ÚDiC Pari.rrafo únJco - (do art. 213~
~....alo o-Aplí.ca-seod1spOll- Aplica-se o disposto nos pe.ráaTatos do

W n06 parigraf06 do artigO anterior. artigo anterior.
------------ ----------

DeApuecl·
me.co.,

C.II.UIIç&o oa
utnrio

An. flC5 - Fazer desaparecer, COD
sumir ou extraviar oombwstivel, ar
mamento, munição, ~as àe equipa
mento de nayio ou de aeronave ou de
engenho de guerra lT.otomecazdzado:

PeDa. - reclU8âo, até t~s anos. Ioe
o fato n40 COIUltitut crime mais grave.

An. 266 - Se o crime doa arts. 262,
263, 264 e:l6ó é culposo, a pena é de
ãetenção dI!' .seis mews a dois anos;
ou, se o agente é oficJal, suspensão do
exercido do pOato de um a três anos,
ou re!onna; se resuJf.a. lesA0 cerpor&l
ou morte, apUca-se taml*m a pena.
cominada ao crime culposo oontra a
pellI!Oa. podendo ainda, se o agente é
oficjal. ser lmposta a pena. de re!onna..

.\rt. 2(4 - Fazer desa~Cfl' ou
extraviar combust1veJ, muniçio, peças
de equlpamento de navio ou de aeTO
nllove ou de engenho de guerra moto
mecantzado, ou armamento:

PeDa - reclusio, de um & três anos,
Ile o fato nio constitue crIme ma.la
l1'ave.
---------

Art. lI! - .

I 2.- - se o crime é cUlposo, a pe
na é de detenção de dois meses a um
ano, ou se o agente é oftclll.l, sus
pensA0 do pósto, de um 8. três an06,
ou retorm~; se resulta. les10 corpon.l
ou morte, II.pl!Ca~se também a pena
cominada. &o crime culposo contra a.
pessoa, podendo Mnda, se o ~ente é
oficial, ser imPoata a pena. ele reforma..
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CAPtrULO VIII

Da Usura

Art. Z67 - Obter ou estipular. para
51 ou para outrem, no contrato de mú
tuo de dínhe1ro, abusando da premen
te nece&Sidade, inexperiência ou le
viandade do mutuário, juro que ex
cede a taxa. fixada em lei, regulamen
to ou ato oficial:

Pena - detenção. de sei5 meses a
doIs anos.

*1." - Na mesma pena incorre
quem, em repartição ou local sob ad
ministração militar, recebe vencimen
to ou provento de outrem, ou permite
que êstes sejam recebidos, auferindo
ou permitindo que outrem auftra pro~

velto cujo valor excede a taxa. de três
por oonto.

§ !." - A pena é agravada, se o cri
me é cometido por superior ou por
funcionário em razão de função.

Inc"ndio

'l1TVLOVl

Dos Crimes Contra a Incolumidade
Pública

CAPíTULO I

Dos Crimes de Perigo Comum

Art. 268 - Causar incêndio em lu
gar sujeito à administração militar.
expondo a perigo a Vida. a integridade
ftsica ou o patrtmônto de ootrem:

Pena - reclusão, de três a oito anos.

11 1.° - A pena é agravada:

I - se o crtme é cometido com in
tuito de obter vantagem pecuniária
para s1 ou para outrem:

11 - se o incêndio é;

a) em casa. haoit&da ou destinada
!to ha.bitação;

bl em edifício publico ou quaJ.qUet
construção destinada. a uso públlcoou
a obra de assistência soctal ou de
cultura;

c) em navio, aeronave, comboio ou
veículo de transporte coletivo;

TíTULO VII

Dos crimes de perigo comum

Art. 216 - causar incêndio em lu~

gar sujeito à administração militar.
expondo a. perigo a vida, a integridade
fíStca. ou o patrimônio de outrem:

Pena. - reclusão, de quatro a. oito
anos.

li l.q - As penas aumentam-se de
wn têrço:

I - se o crime é cometido com
intUito de obter vanta8em pecuniária.
em proveito própl"io ou alheio;

11 - se o incêndio é;

aI em casa habitada ou destinada a
habitação;

b) em edifício público ou destinado
a. uso público ou a obra de assistên
cia social .OU de cUltura.;

c) em embarcação, navio, aeronave,
comboio ou veiculo de transporte co
letivo;



e) em at&leJro, fi.brWa ou ot1ctna;

d) em eetaç60 fe:rrovl6.rfa, rodovU
ria, aeródromo ou cona\rUÇio portui.-
tl&; .

J" .IVISTA DI INPOIM4ÇAO LIGISUTlVA

dl em tIlItaoIo te:mrrt6.r1a oa. Mf6.
dramo;

ti) em 8ItaWro, fibrJca. OU ~;

I) em &Jp6do o. explomo, ....
fi em d.epóCto de explO8lw. com- J»L1Itf1e1 OQ iZ1f1MD1nl;

buative1 ou inflamável; Il tm poço patroUf.-o ....' .......
I) em JlOÇO petrolUero ou pJeria 4e mineNçIo;

de m1neraçlo; h) em laYOUfto, pUl,t.... ma. 011
h) em 1ayourr., putagem, JP&ta. ou !lore&ta.

noreata.

I 2.- - se cUlpollo o 1Dc&1d1o: • Z.- - se culpeeo o bsQIodto~

Peqa - detençlo, de lldI m.. a ... - deieDoAo. M ... _ •
doia rmae. .dW anae.

..... • L~ - 80 .. lllbIt'ocla ucw.da é
,lI&1Itkada dinamite ou 0Qtn dI eleItos análoIoS:

Peaa - reclWl6o, de tr& a oito
&DOII.

, L· ;,... se .. IUt*laaaa llUl....
nI.o é cUDam1te OQ tI:IlbIl9D ~ -r1ll1.
toa ani)~:

hDa - rec1udo. d& doI.I • lida aDCl8.

f l.- - se. .. expkleI.o é causada pe
Jo dNenClldellLmente de en.er;1& nu
clear:

PeDa - redusio. de cinco a Y1rlte
aoo.t.

, 4.- - No C&IO de culpe., se lo ex
plodo' é CUI&4a por diDamlte ou
I!IU~ de ete1toa au.êlosos, a. pena
é. d..etenç&o, d.e ... mtlIIe& a dota UOI;
se é <:&USada pelo desencade&1l1ento de
enmvSa nullJe&r. detençlo de trh •
dia t.ne»; l1C8 d:ema.fa C88OIS, deteDoIo
de tda meeea a lDJl aDO.

t ll.- - No QUO clt culpa, •• a:.
ploslo é Iie dJnun&te ou lIUbItbcta
~ efeI.toI~ a. peu • de de.
taI:lç&o, tte ..m-. a doU MOa; 11'*
deInNs ..... l»~. de filie
m.. aum ano.

_._----------
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Emprêgo
de gás

tóxico 011
astixlante

Modalidade
culposa

Abuso de
radiação

Modalidade
culposa

JJll1Bdação

Modalidade
clllposa

Perigo de
tntlndaçlW

Desabamento
011

desmorona
mento

Art. Z'l'() - Expilr a. perigo a vida.,
s integridade física ou o património
de outrem, em lugar sujeIto à admi~

nistração militar, usando de gás tó
xico ou asfixiante ou prejudi<:fal de
qualquer modo à incolumidade da pes
soa ou da. coisa:

Pena. - reclusão, atê cínco anos.

Pa.rágrafo único - Se o crime é
culposo:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.

Art. 271 - Expor a perigo a VÍda
ou a integridade fisica de outrem, em
lugar sujeito à administração militar,
pelo abuso de radiação ionizante ou
de substância radioativa:

Pena. - reclusáo, até quatro anos.

Pa.l'ágra.f1J únko - Se o crime é
culposo:

Pena. - detenção, de seis meses a
dois anos.

Art. 22'1 - Causar inundação em
lugar sujeito à administração militar,
expondo a perigo a vida, a integridade
física ou o patrimônio de outrem:

PeDa - reclusão, de três a oito
anos.

Parágrafo único - Se o crime é
culposo:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.

Art. 273 - Remover, destruir ou
inutilizar obstáculQ natural ou obra
destinada. a impedir inundação, ex~

pondo a perigo a vida, a integridade
física ou o patrimÔnio de outrem, em
lugar sujeito à administração militar;

Pena - reclusão, de dois a quatro
anos.

Art. 2'14 - Causar desabamento ou
desmoronamento, em lugar sujeito à
administração militar, expondo a pe
rigo a vida, ao integridade flsicA ou o
patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, até cinco anos.

Ari. 218 - Expor a perigo a vida,
s. integridade fi.sica ou o patrimônio
de outrem, em lugar sujeito à admi
nistração milltàr, usando de gás tó~

XÍCO QU asfixiante:

Pena- - reclusão, de dois a seis anos.

Pa.l'ágra.fo único - Se o crime é
culposo:

Pena - detenção, de 6 meses a dois
anos.

Art. 219 - Causar inundação em
lugar sujeito à administração mili
tar, expondo a. perígo a vida, a inte~

gridt«le fisica ou o patrimônio de ou~

trem:
Pena. - reclusão, de quatro a. oito

anos, no caso de dolo; ou detenção,
de seis meses a dois anos, no caso de
culpa.

Art. 220 - Remover, destruir ou
inutilizar, expondo a perigo a vida,
a integridade física ou patrimônio de
outrem, em lugar sujeito à adminis
tração militar, obstáculo natural, ou
obra destinada a impedir inundação:

Pena - reclusão, de doís a quatro
anos.

Art. .221 - Causar desabamento ou
desmoronamento, em lugar sujeito à
admínístração militar. expondo a pe
rigo a vida, a. integridade física ou o
patrimônio de outrem:

Pena - re<:lusão, de dois a cinco
aDOO.
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Paráp'afo único - Se o crime ê
culposo:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.

Art. 215 - subtrair, ocultar QU fnu
tilizar, por oca81lo de incêndio, fnun
I:laçio, nautrág10 ou outro deaastr1'
oUc~Mrn~e, a~~o, maOOri~ ou
qualquer meio destinado a servfço de
combate ao perigo, de sooorro ou sal
vamento; ou impedir ou dificUltar ser
viço de tal natureza:

Pena. - reclUBio, de três a seis anos.

Art. 1'1'6 - Praticar qualQ.uer doa fa
tos previstos nos artigos anteriores
dêste capitulo, expondo a perigo, em
bora em lugar nAo sujeito à e.d.m1nÜl
tra.ção milltar, naVio, aeronave, 1ll$
terial ou engenho de guerra motome
canizado ou não, ainda Que em eona-
truçfio ou fabncaç60, destinados às
fôrças armadas ou instalações espe
cia!mente a serviço delas:

PeDa - recluaio, de dois a sela anca.
Paráp'afo ímico - Se I) cnm.e ê

culposo;

PeDa - detençAo, de seis meses a
dois anos.

Art. 271 - Se do crime doloao de
perigo comum resulta, além da von
tade do agente, lesA0 il'a.ve, a pena
é aumentada de metade; se resulta
morte, é aplicada em dÔbro. No caso
de culpa, se do fato resulta 1esf.o cor
poral, a pena aumenta-se de metade;
se resulta morte, apl1ca-se a pena co
minada ao hom1c1dlo cUlposo, aumen
tada de um têrço.

Art.. 278 - D1tuncUr doença ou pra.
ga que possa causar dtl.no fi, florellt8.,
plantação, pastagem ou an1Jnais de
utilidade econOmtca. ou militar. em lu~

gar Il()b administrac;lo militar:

Pena - reclusAo, até três anos.
Paricrat'o único - No caso de eUlpa,

a pene. é 00 detençio, até seis meses.

CóDIGO PENAL MI1JTAB DE lHI

Puárnfo iudeo - Se O cr1Jne é
culposo:

PeDa - detenção, de sela meses a
dois anos.

Art. m - Subtrair, ocultar ou inu
tilizar, por ocaslio de ineéndio, inun
dação, naufrágio ou outro desastre
ou C&.1emidade, al'lU'elho, material ou
qualquer meto desttn&do a serviÇo de
combate ao perigo, de IIOC011'O OU sal
vamento; ou Impedir ou d.Ittcu1tar
serviço de tal natureza:

Pena - reclusão, de~ a. seis anos.

Art. 223 - Praticar Qualquer doa fa
tos previstos neste capitulo, expondo
a perigo, embora em lugar nAo sujeito
~ 1Ubn1nistraçAo mJlltar, na'll1o, aero
nave, matertal, aparelhamento ou en
genho de guerra motomeean1zado, ain
da Que em eonstruçio ou fllobrtcaçlo,
destinados às fôrçu armadas ou ins
talações espedaImente a serviço delas:

Pena - reclusAo, de dois a seta an<lS.

Parálrato único - Se o crtme é
culposo;

l"e~ - detençio, de seis meses to
dois Anos.

Art. ft( - Se do crlme doloso re
sulta lesA0 corporal de natureza J!'&ve,
a pena é aumentada de metade; se
resulte. morte, é apllcada em dObro.
No caso de culpa, se do fato resulta
lesio corporal, a pena aumenta-H da.
metade; se l'ilsulta morte, apllea-se em
qualquer caso, a pena com1nad& ao
homicicUo culposo, aumentada de um
têrço.
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Art. 279 - Dirigir veiculo motoriza~

do, sob administração militar, na via
pública, encontrando-se em estado de
embriaguez, por bebida sJcoólica., ou
qualquer outro inebriante:

Pena. - detenção, de três meses a
um ano.

Ali. 280 - Violar regra de l'egula~

mento de trâ.nsito, dirigindo veículo sob
administração militar, eKpO!lda a efe
tivo e grave perigo a inCOlumidade de
outrem:

Pena - detenção, até seis meses.

Art. 281 - Causar, na direção de
veiculo motoriZado, sob administração
militar, ainda que sem cUlpa, acidente
de trânsHo, de que resulte dano pes
soal, e, em seguida, afastar-se do lo
cal, sem prestar socOrro à vitima que
dêle necessite:

Pena - detenção, de seis meses a
um ano, sem prejuÍZO das cominadas
nos arts. 206 e 210.

Parágralo único - se O agente se
abstém de fugir e, na medlda que as
circunstâncias o permitam, presta oU
providencia, para que seja prestado so
corro à vitima, fica isento de prisão
em flagrante.

CAP1TULO TI
Dos Crimes Contt'll as Meiolf

de Transporte e de Comunicação

Art. 282 - Im p e d i r ou perturbar
serviço de estrada de ferro, sob ad
mInistração ou reQu1sicão militar ema~
nada de ordem legal;

I - danificando ou desarranjando,
total ou parcialmente, linha térrea,
material rodante ou de tração, obra
de arte ou instala.ção;

11 - colocando obstácUlo na linha;

UI - transmitindo falso avIso acêr
ca do movimento dos vel:culos, ou in
terrompendo ou embaraçando o fun
cionamento dos meios de comunica
ção;

IV - praticando qualquer outro a.to
de que possa resultar desastre:

Pena - reclusão, de dois a cJnco
an06.
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Dellll.ltze fi 1." - Se do tato resulta desastre:
eletivo

Pena - ~lusã.o. de Q.uatro ll.. doze
anos.

§ 2.0
- Se o agente quill causa.r o

desastre ou asswnlu o rJsco de pro-
dUZi~lo:

Pena - reclusão, de quatro a qU1n4
ze anos.

Modalidade 11 3.0
- No caso de culpa, ocorrendo

culpo.. desastre:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.

§ f..o - Para os efeftos dêste artigo,
C(ln.~to de entende-se 'POI: "eatrada de ferro"
"estrada de qualquer viII. de comunicação em que

ferro" c1rcUlem veicules de tração mecinl.ea,
em trilhos ou por meio de cabo aéreo.

Art. 283 - Expor & perigo aeronave,
ou navio, próprio ou alheio, sob guarda,
proteção ou requ1s1çio millta.r emana-

A.tentado
da de ordem legal, ou em lugar su-
jeito à admtnl&trs.ç§.o militar, bemcontra como praticar qualquer ato tendenteA'lUlap01'te
a impW1r ou dificultar navegação
aérea, marítima, fiuvfal ou lacustre
sob a.dmini:atu,çio, guarda ou proteçio
militar:

Pena - reclusão, de dois a cinco
anos.

Superve- § 1." - Se do tato resUlta naufrágio,
nlêncla de submersão ou encalhe do navio, ou a

sllúlItl'o queda ou destrulção da aeronave:

Pena - w:lud.o, de quatro a. doze
anos.

ModaUdade 11 2.0
- No caso de culpa, se ocorre

I:.wposa o llIDl3trO:

Pena. - de~nçi.o, de seiS meses &
dois anos.

Art. 284 - Expor a perigo vJ.atura
Atentado ou outro melo de transporte milltar,

/;:ODtra ou sob guarda, proteção ou reqU1s1çA.o
viAtura ou.
outro melo militar emanada de ordem legaI, 1m-

de tl'ansporte pedir-lhe ou dWcultaf-lhe o funCio-
namento:

Pma. - reclusAo, até três anO/l.

DeSllstre
§ 1.- - Se do fato resulta desastre,

efetivo a pena é reclUBAo ele dois & cblco
anos.
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ModalIdade § 2." - No caso de culpa, se ocorre
culposa desastre:

Pena - detenção, até um ano.

Art. 285 - Se de qualquer dos cri-
Formas mes previstos nos arts. 282 a 284, no

qualificadas caso de desastre ou sinistro, resultapelo
morte de alguém, aplica-se o dispostoresultado
no art. 277.

Art. 286 - Arremessar projétil con-
Arremesso tra veiculo militar, em movimento,
de projétil destinado a transporte por terra, por

água ou pelo ar:

PeDa - detenção, até seis meses,

Parágrafo único - Se do fato re-
Forma sulta lesão corporal, a pena é de de-

quaUflcada tenção, de seis meses a dois anos; sepelo
resultado resulta morte, a pena é a do homicí-

dio culposo, aumentada de um têrço.

Art. 287 - Atentar contra a segu-
Atentado rança ou o funcionamento de serviço

contra de água, luz, fôrça ou a.cesso, ou qual-
serviço de quer outro de utilidade, em edifício
utilidade ou outro lugar sujeito à adminlstra-militar

ção militar:

Pena - reclusão, até cinco anos.

Pará.grafo único - Aumentar-se-á a
pena de um têrço até metade, se o
dano ocorrer em virtude de subtração
de material essencial ao funcionamen-
to do serviço.

Art. 288 - Interromper, perturbar
ou dificultar serviço telegráfico, tele-

Interrupçã,o fônico, telemétrico, de televisão, te)e-
ou percepção, sinalização ou outro meioperturbação

de serviço 011 de comunicação militar; ou impedir
mMO de ou dificultar a sua in&talação em lu-

comunicação gar sujeito à administração m.l.litar, ou
desde que para esta seja. de interêsse
qualquer daqueles serviços ou meios:

Pen~ - detenção, de um a três anos.

Art. 2.89 - Nos crimes previstos nes-
Aumento te capítulo, a pena será agravada, se
de pena forem cometidos em oca..sião de cala-

midade pública.
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CAP!TOLOM

D08 Crimes Contra a Sa6de

Art. 290 - Receber, preparar, pro
duzir, vender. fornecer, alnda que gra
tuitamente, ter em depósito, transpor
tar, trazer consigo, ainda que para
uso próprio, gua.rde.r, min16tn.r ou en~

tregar, de qualquer forma, a consumo
substância entorpecente. ou que deter~

mine dependência risica ou psíquica,
em lugar sujeito à adm1n1straçAQ mi·
lUar) sem autor!Z&Ção ou em d.es9.côrdo
com detenn1n8Ção legal ou regulamen·
tar:

Pena. - rec1usfi.o, até emco anos.

§ I,· - Na mesma pena Incorre,
ainda que o tato lncrimlne.do ocorra.
em lugar não sujeito à adm1nJstraçAo
militar:

I - {} militar que fa.rne.ce, de qual
quer forma, substAncJa entorpecen
te ou que detenn1ne dependência f1
sica ou psfquica a outro mll1tar;

n - o militar que, em serviço ou
em missão de natureza mUltar, no
Pais ou no estrangejro, pratica qual
quer dos fatos especificados no artigo;

In - quem fornece, mlnlstra ou en
trega, de qualquer forma, substAncla
entorpecente ou que determine depen
dência ffsica ou psíquica 90 mll\t8.1" em
serviço. ou em manobras ou exerefclo.

ij J.. - Se o agente é t&tme.cêutlco,
médlco, dentista ou veterinário:

Pena - reclusão, de dois &. oito anos.

Art. 291 - Prescrever o médico ou
dentista militar, ou aviar o fanna
céutlco m1l1tar receita, ou fQ~
substâncIa entorpecente ou que deter
mine dependência. !1sie90 ou psiquica,
fora dos casos lnd1cados pela terapêu
tica. ou em dose mdentemente maior
que a necessária. ou com 1ntração de
preceito legal ou regulamentar para
uso de militar> ou para en.tr~ a ê&te~

ou para qualquer fJm, a qualquer pes
50&, em consultório. iabínete, farmá
cia. laboratório ou lugar. sujeitos à
adm1nlstração militar;

Pena - detenção. ti'" seis meses a
dois anos.
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Ca.sos Parágrafo único - Na mesma pena
asslmlla.dos incorre:

1 - o mU11ar ou funcionário que,
tendo sob sua guarda ou cuIdado subs~

tãncia entorpecente ou que detennine
dependência ffsica ou psiquica, em
farmácia, laboratório, consultório, ga.~

binete ou depósito muitar, dela lança.
mão para uso pr6prio ou de outrem,
ou para destino que não seja licito
ou regular;

II - quem subtrai substância en~

torpecente ou que detennine depen
dência fisica ou psíquica, ou dela se
apropria, em lugar sujeito à. adminis
tração militar, sem prejuizo da pena
decorrente da subtração ou apropria
ção indébita;

111 - quem induz ou 1nstiga. mill~
tar em serviço ou em manobras ou
exerdcio a usar substll.ncia entorpe
cente ou que determine dependência
física ou psiquica;

IV - quem contribui, de qualquer
:forma, para íncentivar ou difundlr o
uso de substância entorpecente ou que
determine dependência lIsles. ou psí
quica, em quartéis, navios, arsenais,
estabelecimentos industriais. alo3amen~
tos, escolas, colégios ou outros quaUi
quer estabelecimentos. ou lugares su
jeitos à administração militar, bem
como entre militares que estejam em
serviÇO, ou o desempenhem em missão
para. a qual tenham recebido ordem
superior ou tenham sido legalmente
reqUisitados.

Epidemia

Art. 292 - Causar epidemia, em lu
gar /jujeito à administração militar,
mediante propagação de germes pato~

gênicos:
Pena - reclusão, de cinco a. quinze

anos.

li 1." - Se do fato resulta morte, a
pena é aplIcada em dôbro.

li 2.° - No caso de culpa, a pena é
de detenção, de um a dois anos, ou,
se resulta morte, de dois a quatro anos.
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Art. m - Envenenar água. potável
EnveJ1l1na~ OU sUl:l&tê.nd~ a\imentlcl.a. ou med.1ci-
meuto Colll nal, expondo a perigo Ilo se.~.de de mi-

per1lo Htares em manobras ou exercfclo, ou
extensivo de indefinido número de pessoas, em.

lugar ~etto à administração mWtar:

Pena - reclus~, de cinco a. quinze
anoa.

11 1.° - Está sujeito à. mesma pena
quem, em lugar sU,jefto à admlnistrv.-

CailO çio milltax, entrega a consumI>, ou tem
asslJll.lJ.ado em depósito, ps.r&. o fim de ser d.Is-

trtbufda, água ou subst!nel& envene-
nada.

Forma § to" - Se resulta a morte de aI-
qoallflcada guém:

Pen. - Yeclusâo, de quinze &. trinta
anos.

II 3.· - Se o crime é culposo, .. pena
Modalidade é de detenção, de seis meses a dois

culposa anos; ou, S~ Yesulta. a. morte, de dois
a quatro anos.

Art. 294 - Corromper ou poluir
água potável de uso de quartel, forta-

conupçio lua, untdooe, navio, aeronave ou es-
OU poluição tabeleclmento mflftar, ou de tropa emde álJ1Uo

potável manobras ou exercfcfo, tornando·a im-
própria para consumo ou noc1va i\
saúde:

Pena - reclusão, de dois tio cinco
anos.

Modalidade Pará,rafo 6ofc:o - Se o crime é
culposa cu'poso:

Pena - detenção, de dois meses a.
um ano.

Art. 295 - Fornecer lt.s fôrças at-
ForneeJmento madas substâncJa altmentiela. ou me-

de dicinal corrompJda, adulterada ou tal-substância
nociva llmead&.. tornada, assbn, nociva à

saúde:
Pena - ~lusão. de dois a seis anos.

Modalidade ParágJ'afo 6nlco - se O crfme é
CulPlI&a culposo;

Pena - detençio, de seis meses a
dois anos.
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Art. 296 - Fornecer às fôrças ar
madas sUbstância alimentícia ou me~

dicinal alterada, reduzindo, assim, o
seu valor nutritlvo ou tera.pêutico:

Pena - detenção, de seis meses ti
dois anos.

Parágrafo úniceJ - Se o crime é
culposo:

Pena - detenção, até seis meses.

Art. Z97 - Deixar o médico milltaJ',
no exercício da função, de denunciar à
autoridade pública doença cuja noti
ficação é compulsória:

Penll. - detenção, de seis meses a
dois anos.

TITULO vn TíTULO VIII

Dos Crimes Contra a Admínistraçíio Dos Crimes Contra a Administraçã.o
Militar Militar

CAPíTULO I CAPíTULO I

Desacato
a S"upertor

Desacato a
mUltar

Desaca.tA> a
assemelhado

o....
funcionário

Do Desacato e da. Desobediência.

Art. 29B - Desacatar superior, ofen.
dendo-Ihe a dignidade ou o decôro, ou
procurando deprimir-lhe fi, autoridade:

Pena - reclusão, até' quatro anos,
se o fato não constitui crime mais
grave.

P3l"&grato ÚDlCO - A pena é agra
vada, se o superior é oficial general
ou comandante da unidade a que per~

tence o agente.

Art. 299 - Desacatar m i 1i t a r no
exercício de função de natureza mili·
tar ou em razão dele.:

Pena - detenção. de seis meses a
dois anos, se o fato não constitui outro
crime.

Art. 300 - Desacatar assemelhado
ou funcionário civil no exercício de
função ou em tlloZáo dela.. em lugar
sujeito à administração militar:

Pena - detenção. de seis meses a
dois anos, se o fato não constitui
outro crime.

Do Desacato e da Desobediência

Art. 225 - Desacatar superior, afen·
dendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou
procurando deprimir-lhe a autoridade;

Pena. - reclusão, de um a quatro
anos, se {] fato não constitui crime
mais grave.

Parágraro ÚttlCO - Se o superior é
comandante da. Unidade a que perten·
ce o agente ou oficial general:

Pena. - reclusão, de dois a oito
anos.

Art. 226 - Desacatar militar ou as
semelhado no exercicio da funçáo ou
em razáo àela;

Pena - de~enção, de um a três anos,
se o fato não constitul outro crime.
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D\!lIObe- Ari. 3~1 - Desobedecer a. ordem le- Art. U'I - Desobedecer ordem 1ep1
cllênda gal de autoridade militar: de autor1dade m.tu.t&r ~

P~ - detençlo, até seis meses. Pena - detençl.o, de um a .lI me-
ses.

Art. 302 - Penetrar em fortaleza, Art. 228 - Penetrar em fortaleza,
quarteJ, estabelecJmento militar, na~ quartel, estabelecimento milltar, na-

lnrresso vio, auonave, bangar ou em outro lu· vio, aeronll.~ ou em lugar 6UJe1to to
clandestino gar sujeito à. adm.1nl8tração militar, administração multar, por lugar de-

por onde seja defeso ou não haja pas- feso, ou UucUndo a v1g:1lAncl& da sen-
sagem regular, ou iludindo a vig1lAn- tinela ou do Vigia:
tia da sentinela ou de vigia: Pena - detenção, de um a trê8 a.noa.

"Pena - detenção, de seis meses 11,

dois t\lioo. se o fato não constitui erf·
me mais grave.

CAPíTULO n CAPtTULOn
Do Peeulato Do PeeuI&to

Art. 3&3 - Apropriar-se de d1nhelro, Art. 2.89 - Apropriar-se de dInheI.-
valor ou qualquer outro bem móvel, ro, valor ou qualquer outro bem mó-

Peelllata publico ou particular, de que tem a vel, de que tenhtl.a. potlSe em ruIo do
posse ou detenção, em razão do cargo cargo ou com1ss4o, ou desv1ã.-l0 em
ou comissfu>, ou desvIá-lo em proveito proveIto próprio ou alheio;
próprlo ou alheio: Pena - reclu.sAo, de três a. doze

Pena - reclusão, de três a quInze anos.
ano&.

{\ I,· - A pena. aumenta-se de um
têrço, se o objeto da apropriação ou
desvio é de valor superior a vinte vê·
us. o salárlo-mln1mo.

11 2.0
- ApüC&~&e a mesma pena a II I,· - Apllca..se a. meama. pena. a

quem, embora não tendo a posse ou quem, embora não tendo a posse do
detenção do dInheiro, valor ou bem, o dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou

~U1ato subtra!, ou contribui para Que seja concarre para. que seja aubtraido, em
- furto subtraído, em proveito próprio ou proveito próprio ou llJheio, va1endo~se

alheio, valendo-se da facUidade Que da. facilidade que lhe proporciona a
lhe proporciona a qualidade de mlll- qualidade de milItar ou de funcionA·
tar ou de funcionário. rio.

11 3.° - Se o funcionário ou o mill· 2.° - Se o funcIonário ou o milltar
Peculato tar contribuI cUlposamente para que concorre cuIposam.ente para o er1me
eq1poso outrem subtraia ou desvie O dinheiro, de outrem:

valor 0\1. bem, ou dêle se aproprie: Pena - detençâo, de seis meses a
Pena - detençlo. de três meses a um ano.

um ano.

l! 4.° - No caso do parágrafo ante~ 11 3.° - No caso do parágrafo ante-
EJ:t1D~Ao ou rfor, a reparação do dano, a;e precede 11or, a reparação do dano. se precede
mJnoraçlo a sentença irrecorrivel, ext.1ngue a. a sentença irrecorrível, extingue a Pu-da pella

puntbilidad.e; se lhe é posterior, reduz nlbllidade; se lhe é postertor, redua
de metade a pena imposta. de metade a pena imposta.



ABRIL A JUNHO - 1970 219

CóDIGO PENAL MILITAR DE 1969 I CóDIGO PENAL MILITAR DE 19401

Peculato Art. 3M - Apropriar-se de dinhei- Art. m - Apropnar·se de dinhet-
mediante ro ou qualquer utilidade que, no exer- ro ou qualquer utilidade que, no exer-aproveita-

cicio do cargo ou comissão, recebeu cicio do cargo, recebeu por erro demento do
êrro de por êrro de outrem.: outrem:
outrem

Pe.nA - reclusão, de dois a sete anos. Pena - reclusão, de um a cinco
anos.

CAPíTULO III CAPlTULO Ir!

Da Coneussá.o, Excesso de E:u.ção e Da Concussio
Desvio

Art. 30S - Exigir, para si ou para Art. 231 - Exigir, para. 51 ou para
outrem, d1reta ou indiretamente, ain- outrem, direta ou indiretamente, ainda.

Concusslo da que fOfa da. função ou antes de que fora. da função ou antes de assu-
assumi-la, mas em razão dela, vanta- mi-la, mas em razão dela, vantagem
gem indevida: indevida:

Pena - reclusão, cie dois a oito anos. Pena - reclusão, de três a oito anos.

Art. 300 - Exigir impõsto, taxa ou § 2." - Exigir ímp6sto, taxa ou emo-
Excesso de emolumento que sabe indevido, ou, Jumento que sabe indevido, ou, quando

exaçlo quando devido, empregar na. cobrança devido, empregar na cobrança meio
meio vexatório ou gravoso, que a lei vexatório ou gravoso, que a lei não
não autoriza,: autoriza:

Pena - detenção. de sels meses a Pena - detenção, de um a três an05.
dois anos.

Art, 301 - Desviar, em proveito pró- Art. 231 - . , ........ ~ .............
prio ou de outrem, o que recebeu in-

§ 1.0
- Desviar, em proveito próprio

DesvJo devidamente, em razão do cargo ou
função, para recolher aos cofres pú~

ou de outrem, o que recebeu indevida-
bUcos; mente, em razão do cargo ou função,

para reCOlher aos cofres públicos;
Pena - reclusão, de dois a doze Pena - reclusão, de três dozeanos. a

anos.
--

CAPíTULO IV CAPíTULO IV

Da COrrupção Da. Corrupção

Ali. 308 - Receber, para si ou para Art. 232 - Solicitar ou receber, para
outrem, direta ou indiretamente, ain- si ou para outrem, direta ou indireta-

Corrupção da que fora ela função, ou antes de mente, ainda que fora de função, ou
passiva assumi-la, mas em razão dela, vanta- antes de a5Sumi~la, mas em razão de-

gem indevida, ou aceitar promessa de la, vantagem indevida, ou aceitar pro-
tal vantagem: messa de tal vantagem:

Pena - reclusão, de dois a oito anos. Pena - reclusão, de dois a oito
anos.

§ 1." - A pena é aumentada. de um § 1." - A pena é aumentada de um
terço, se. em conseqüência da va.nta- têrço, se, em conseqüência da vanta-

Awnento gem ou promessa, o agente retarda. ou gero ou promessa, o agente retarda ou
de pena deixa de praticar qualquer ato de ali· deixa de praticar qualquer ato de ofí-

cio ou o pratica infringindo dever fun- cio ou o pratica infringindo dever fun~

c1onal. cionaI.
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Partlclpaçlo
tl1ctta.

11 2.· - se o agente pratica. del.xa
(le praticar ou retarda o ato de oficio
com infração de dever funcional, ce~

dendo a pedido ou influênc1a de ou
trem:

Pena - detençã.o, de tns meses a
um ano.

Art. 309 - Dar, oferecer ou prome
ter dinheiro ou vantagem indevida
para li prática, omissão ou retarda~

mento de ato funcional:

Pena - l'eclUllão, até oito anos.

Parárrafo único - A pena é aumen
tada de um têrço, se, em razão da van
tagem, dádiva ou prome8ll&, é retarda
d<l ou omitido o ato, ou praticado com
infração de dever funcional.

Art. 310 - PartJclpar, de modo os
tensivo ou simulado, diretamente ou
por interposta pessoa, em contrato,
fornecimento, ou concessão de qual
quer serviço concernente à adminis
tração mUiw, sõbre que deva infor
mar ou exercer f1scallzação em razão
do oficio:

Pena - reclusão. de dois a quatro
anos.

Pará(n.fo ÚIrlco - Na mesma pena
incorre quem adquire para si. d1reta
ou indiretamente, ou por ato sitnula~

do, no todo ou em parte, bens ou efei
tos em cuja administração, depósito,
guarda, ftseal1zação ou eXll,me, deve
intervir em razão de seu emprêgo ou
função. ou entra em especulação de
lucro ou interêsse, relativamente a ês
ses bens ou efeitos.

CAP1'I'ULO V

Da Falsidade

Art. 311 - Falsificar, no todo ou em
parte. documento público ou parti
cular, ou alterar documento verdadei
ro, desde que o fa.to atente contra a
administração ou o serviço militar:

Pena. - sendo documento público,
rec1Ulllo, de dois a seis anos; sendo
documento particUlar. reclusão, até
cinco anos.

11 z,. - Praticar, defJ::ar de praticar
ou retardar ato de ofício, cedendo a
pedido QU influência de outrem:

Pena. - detenção, de seis meses a
dois anos.

Art. 233 - Oferecer ou prometer
vantagem indevida para a prática.
omissão ou retardamento de ato fun
cional:

Pena - reclusão, de dois a oito &nOS.

Paráfralo únJclo - A pena é aumen~
tada de um têrço, se, em rado da
vantagem ou prome8lla, é retardado
ou omitido (l ato, ou praticado com in
fração de dever :funcional.

Art. 2M - Partictpar, de modo 08
tensivo ou mnulado, diretamente ou
por interposta. pessoa, em contrato,
fornecimento, ou concessão de qual
quer ~lm'iço concernente à adm1n1&
tração militar. sôbre que deva infor
mar, ou exercer fiscaUzaçAo em razio
do oficiO:

Pena - reclusão, de dois a quatro
anos.

Parágrafo 6nlco - Na mesma pena
incorre quem adqUire para si, direta.
ou indiretamente, ou por ato 8.lmu1a~

do, no todo ou em parte, bens ou efei
tos, em cuja adm1n1strll.çâo, dep6s1to.
guarda, fiscalização ou exame deve in
tervir em ra.ú\.o de seu emprêgo ou
fW1Ção, ou entra em éspeculaçio de
lucro ou lnterêsse, relativamente a ês
ses bens ou efeitos.

CAPí'I'OLO VI

Da, Falsidade

Art. 240 - Falsificar, no todo ou em
parte. documento público ou pa11;1
cular. ou alterar documento verdadei
ro. desde que o fato atente contra. a
aàm1nlstração ou o serviço mWtar:

Pena - sendo documento público,
redusOO, de três a seis anos; sendo
documento particular, reclUlllo, de
dois a cinco anos.
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§ 1.0
- A pena é agravada se o

Agravação agente é oficial ou exerce função emda pena
repartição militar.

§ 2.° - Equipara-se a documento,

D<lcumento
para os efeitos penais, o disco fono-

Pf)l
gráfico ou a fita ou fio de aparelho

equiparação eletromagnético a que se incorpore de-
claração destinada à prova de fato
juridicamente relevante.

Art. 31Z - Omitir, em documento Art. 241 - omitir, em docwnento
público ou particular, declaração que público ou particular, declaração que
dêle devia constar, ou nêle inserir ou dêle devia constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou di- fazer inserir declaração falsa ou di-

FalstdBde versa da que devia. ser escrita, com o versa da. que devia ser escrita, com o
ideológica fim de prejudicar direito.. criar obri- fim de prejudicar direito, criar obri-

gação ou a.ltel'ar a verdade sôbre fato gação ou alterar a verdade sôbre fato
jUl'idicamente relevante, desde que o juridicamente relevante, desde que o
fato atente contra a administração ou fato atente contra a administração ou
o serviço militar: o serviço militar:

Pena. - reclusão, até cinco anoS, se Pena - reclusão, de dois a cinco
o documento é público; reclusão até anos, se o documento é público; reclu~

três anos. se () documento é particular. são de um a quatro anos, se o do~

cumento é particular,

Art. 313 - Emitir cheque sem sufi-
ciente provisão de fundos em poder

Cheque sem do sacado, se a emissão é feita de mi-
fundas ljtar em favor de militar, ou se o fato

atenta contra a administração ml1i~

tar:

Pena - reclusão, até cinco anos.

§ 1.° - Salvo o caso do art. 245, é
Clrcunstância irrelevante ter sido o cl1eque emitido

irrelerante para servir como título ou garantia de
divida.

Attnuaçll.o
§ 2.0 _ Ao crime previsto no artigo

aplica-se o disposto nos §§ }.O e 2.0de pena
do art. 240.

Art. 314 - Atestar ou certificar fal~ Art. 212 - Atestar ou certüicar fal~

samante, em razão de função, ou pro~ samente, em razão da função, fato ou
Certidão ou fissão, fato ou circunstância que habi~ circunstância que habilite alguém a

atestado lite alguém a obter cargo, pôsto ou obter cargo, pôsto ou função, ou isen-ideológica-
mente falso função, ou isenção de ônus ou de serw çáo de ônus ou de serviço, ou qualquer

viço, ou qualquer outra. vantagem, desw outra vantagem desde que o fato aten-
de que o fato atente contra a admi- te contra a admimstração ou o servlço
nistração ou servíço militar ~ militar:

Pena - detenção, até dois anos. Pena. - detençã.o, de três meses a
dois anos.

Agravação
Pa.rágrafo únJoo - A pena é agra-

vada se o crime é praticado com o fimde pena.
de lucro ou em prejufzo de terceiro.
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Usn de
~umento

falso

Supresllio de
doclUDeDto

Uso de
d<le1lJDento

pe$SO&l alheio

Yll1sa
ldenUdade

Art. 315 - Fazer uso de qualquer
dos documentos faIs1ficados ou alte
rados por outrem, a que se referem
05 8.rtigoli> antertores:

l'en~ - B cominada à fa15Uicação
ou à. eJ.ter&Çáo.

~---------
Art. 316 - Destruir, supr1m1r ou

ocultar, em beneficio próprio ou de
outrem, ou em prejUÍZO alheio, do
cumento verdadeiro, de que não podia
dispor, desde que o fato atente contra
a admin1stração ou o serviço millta.r:

Pena - reclusão. de dois 8 sei! anos,
se o documento é público; reclusio,
até cinCi) anos, se o docwnento é par
ticular.

Art. 317 - Usar, como próprio, do
cumento de identidade alheia, ou de
qualquer licença ou privilégio em favor
de outrem. ou ceder 8 outrem 00
cwnento próprio da mesma natureza.
para que dêJe se utlll.ze, desde que o
fato atente contra a administração ou
o servlça militar:

Pena. - detenção. até seis meses, se
o rato não constitUi elemento de cri~

me mais grave.

Art. 318 - AtribuIr-se, ou a terceiro.
perante a a.dmin1stração militar. falsa
identidade, para, obter vantagem em
proveito próprio ou alheio, ou para
causar dano a outrem: '

Pen.. - detenção, de três meses a
um ano, se o fato nM constitui crIme
mais grav\'!o

Art. :MS - Pazer USO de qualquer dos
papéis falsl11cados ou alterados, a que
se merem os art1g08 anteriores:

Pena - a cominada à !alsfficaçAo
ou à alteIaçã().

Art. U4 - Destruir. suprimir ou
ocUltar, em beneficio próprio ou de ou
trem, ou em prejmzo aUle1o, documen
to verdadeiro, de que n§.o podia dispor,
desde que o lato atente contra a admi~

Distração ou o serviço milltar:

Pena - reclusio, de três a seis anos,
se o documento e público; reclUBAo. de
dois a cinco anos, se o documento é
particular.

Art. U6 - Usar, como próprio, qual
quer documento de identidade alheia,
ou ceder a outrem para que d~le se
utiliZe, documento próprto dessa. na
tureza, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço
mllltar:

Pena - detenção, de seJs meses a
dois anos, se n fato não constitui ele
mento de crime mais grave.

Arl. MS - AtribuIr-se ou atribuir a
terceb:o, per9.l1te a admiDistraçAo mili
tar, falsa identidade para. obter vanta
gem em proveito própriO ou &!helo, ou
para causar dano a OUuelD:

Pena - detenção, de .seis meses a
dois anos, se o fato nlo constitue ele
mento de ctime mais grave.

CAP:fTULO VI CAP1Tt1LO V

Dos Crimes Contra 1) Dever FuneionaI Da Prevaricação " da. Falia de~
de Dever Fanetonal

Art. 319 - Retardar ou deixar de
pratica!:, in<itwida.mente. ato de Oficio,
ou praticá-lo contra expressa dlspoaI.
çio de lei, para sat1st'azer interêsse ou
sentimento pessoal:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anO&.

Ari. 235 - Retardar ou deJur de
praticar. indev1dMnente, ato de oficio,
ou praticá-lo contra d1spos1çio~
sa de leI, para satisfazer interêsse ou
sentimento pessoal:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos.
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\'Iolaçlo
do dever

fnnciona.!
com o Ibn
de lucro
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Art. 320 - Violar, em qualquer ne~

gócio de que tenha. sido incumbido pela
administração militar, seu dever fun~

cional para obter especulativamente
vantagem pessoal, para si ou para ou
trem:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Ext1'avio,
sonepçlo ('lU

inutmzaçllo
de livro 011
documento

Condescen
dencia

criminosa

Nio lncln&4o
de nome
em lista

Inobservãncia
dll lei,

regulatnllnto
ou lnstru~IQ

Art. 321 - Extraviar livro oficia.l, ou
qualquer documento, de que tem a
guarda em razão do cargo, sonegá~lo

ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena - reclusão, de dois a seis lIDOS,
se o tato não constitui crime ma.is
grave.

Art. 322 - Deixar de resp<msabili
zar subordinado que comete infração
no exercício do cargo, ou, quando lhe
falte competência, não levar o fato a<
conhecimento da autoridade compe
tente:

Pena - se o fato foí praticado por
indulgência, detenção até seis meses;
se por neglIgência, detenção até três
meses.

Art. 323 - Deixar, no exercido dE
função, de incluir, por negligência,
qua.1quer nome em relação ou lista para
o efeito de alistamento ou de convo~

cação militar:

Pena. - detenção, até seis meses.

An. 3~4: - Deixar, no exercício d{
função de observar lei, regulamento 0\

instrução dando causa direta. à pràti
ca de ato prejudicía.1 à administração
m1I1tar:

Pena. - se () fato foi praticado por
tolerância, detenção até seis meses;
se por negligência, suspensão do exer
cício do pôsto, graduação, cargo ou
função, de três meses a um ano.

Art. 236 - Extraviar livro ofit::ial, ou
qualquer documento, de que tem a
guarda em razão do cargo, sonegá-lo
ou inutilizá-lo, total ou parcialmente:

Pena. - reclusão, de dois a cinco
anos, se o fato não constitui crime
mais grave.

Art. ~38 - Deixar, por negligência,
de responsabilizar subordinado que co
mete infração no exercício do cargo,
ou quando lhe falta competência, não
levar o fato ao conhecimento da au
toridade competente:

Pena. - detenção, de um a três me
ses.

Art. 239 - Deixar, em exercício de
funçãD, por cUlpa, de incluir qualquer
nome em relação ou lista. para o efei
to de alístamento, ou de convocação
militar:

Pen& - suspensão do exercicio do
pôsto ou cargo, de três meses a um
ano.

Art. 237 - Deixar, por desídia, ne
gligência ou tolerância, no exercicio
da função, de Dbservar lei, regula~

menta ou instrução, dando causa. di
reta à. prática de ato de que resUlte
dano à a.dm.inistração militar:

Pena - suspensão do exercício do
pôsto ou cargo, de três a seis meses.
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CAP%TIJLO vn
ne Out.rGe CrJmee Conta. •

AdmlnJatrqio MlUu.r

Violação ou
dlvulpç10

Indevida de
correspon
dência ou

comunlcaçio .

Vlolaçlo de
sicJlo

funcional

VlolAçAo de
lIfciJo de

proposta de
cODcolTêncla

obsttealo
à basta
pública,

t:oDcoJrêncla
ou ton1ada
de preços

Art. 325 - Devassar indevJdamen~

te o conteúdo de cOrre&llOnd6ncia. di
rigida à administração mJUtar, ou por
esta. expedida:

Pena. - detençio, de dola a seis me
ses, se o tato não constitui crime m.a.is
grave.

Parigrafo único - Na. mesma. l)(ma.
incorre quem, ainda que não seja fun~

donArio, mas de6de que o fato atente
contra a administração militar:

I - indeVidamente se apossa de
correspondência, embora não fechada,
e no todo ou em parte a. scmega. ou
destrói;

n - indeVidamente dJVU1g'a, trans
mite a outrem, ou abus1vamente uti
liZa comunicação de interêsse mui
tal';

m - impede a comunlcaçio refe
rida no número antertor.

Art. 326 - Revelar tato de Que tem
ciência em rnzio do cargo ou função
e que deva permanecer em~, 00
facilitar·lhe a revelação, em preju1zo
da adnúnistraçáo militar:

Pena - detenção, de sem meses a
dois anos, se o fato nAo constitUi cri
me mais gra.ve.

Ar&. 327 - Devassar o sigilo de pr0.
posta de concorrência de lnterêsse da
admínistra.ção militar ou prOpGt~\<ma;r

a terceiro o ensejo de devassá~lo:

Pena - detenção. de três meses: a
um ano.

Art, 328 - Impedir, perturbar OU
fraudar a realização qe hasta. pública,
concorrência ou tomada de preços, de
lnterêsse da. administração militar:

Pena. - detenção, de sela meses a
doiS anos.

Art. 24'1 - Devassar indevidamente
o conte6do de correapondênc1a fec1la
da. dirtg1da. & adminlstraçio m1Utar,
ou por esta exped1da:

Pena - detenção, de doia a seI& me
ses, se o fato nf.o constltue cl1me
ma.Js grave.

Pa.rácrafo único - Na. mesma pena
incorre, desde que o fato atente oon
tra a administração ou o serviÇO tni
11tar:

I - quem se apOflSa indevidamen
te de correspondência, embora 1110 te~

cilada, e no todo ou em pa.rte a BO
nega ou d.estro!;

U - quem I.ndevl.d.amente divu1p.,
transmIte a outrem. ou ut1l1za abusi
vamente comunicação telegráfica ou
radioelétrica ou conversa.çlo telef6
mca.;

m - quem impede a comunl.caoio
ou a conversaç{l.o nferidu no núme
ro anter:lor.

Art. H9 - Devassar o si.g1lo de pro
posta de concorrência adm.iniatt..t1va
militar, ou proporcionar a. terceiro o
ensejo de devassá-lo:

Peaa - d.etenção. de seis meses a
um ano.
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Exercicio
tundonal

negai

Abandono
de cargo

Formas
qualificadas

ApJlcaçio
ilegal de
verba ou
dinheiro

Abuso de
confiança
ou boa-fé

Forma
qualltJcada

Art. 3Z9 - Entrar no exercício de
pôsto ou função militar, ou de cargo
ou função em repartição militar, an
tes de satisfeitas as exigências legais,
ou continuar o exercício, sem autori~

zação, depois de saber que foi exo
nerado, ou afastado, legal e definiti
vamente, qualquer que .5eja o ato de
terminante do afastamento:

Pena - detenção, até quatro meses
se o fato não cOIlBtitui crime mais
grave.

An. 330 - Abandonar cargo públi
co. em repartição ou estabelecimento
militar;

Pena - detenção, até dois meses.

§ LO - Se do fato resulta prejuízo
à. administração militar:

Pena. - detenção, de três meses a
um ano.

§ Z.o - Se o fate DCorre em lugar
compreendido em faixa de fronteira:

Pena. - detenção, de um a. três
anos.

Art. 331 - Dar às verbas ou ao di~

nheiro pública aplicação diversa da
estabelecida em lei:

Pena - detenção, até seis meses.

Art. 332 - Abusar da confiança ou
boa-fé de militar, assemelhado ou
funcIonário, em serviço ou em razão
dêste, apresentando-lhe ou remeten
do-lhe, para aprovação, recebimento,
anuência ou aposição de visto, rela
ção, nota, empenho de despesa, or
dem ou fôlha de pagamento, comu·
nicação, ofIcio ou qllJlJquer outro do
cumento, que sabe, ou deve saber, se
rem ínexatos ou irregulares, desde
que o fato atente contra a. administra
ção ou o serviço mtlita.r:

Pena - detenção, de seis meses a
dois anos, se o fato não constitui
crime mais grave.

fi 1." - A pena é agravada. se do
fato decorre prejufzo material ou pro
cesso penal militar, para a. pessoa. de
cuja confiança ou boa-fé se abusou.

Art. 252 - Entrar no exercício de
função antes de satisfeit~ as exi
gências legais, ou continuar a exer
cê-la, sem autorização, depois de sa·
ber oficialmente qUe foi exonerado,
removido, substituldo ou suspenso, se
o fato não constitui crime mais grave:

Pena - detenção, de um a quatro
meses.

Art. 253 - Dar às verbas ou ao di
nheiro público aplicação diversa. da
estabelecida em lei:

Pena- - detenção, de dois a quatro
meses.
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§ 2.. - Se a apreaentaçAo ou remes~

sa decorre de culpa.:
Pena - detenção, até seUl meses.

Ali. 333 - Pratl.ear Violência, em
repartição ou estabelecimento rnill
tar, no exercIclo de função ou a pre
texto de exercê-la:

Pena - detenção, de sela meses a
dois s.n06, além da correapondente à
vimêncía..

Art. 334 - Patrocinar, direta ou in
diretamente, interêsse privado peran
te a administração militar, valendo-se
da qualidade de funcionário ou de mi
litar:

Pena - detenção, atétrêB meses.
Pará(rafo 6DJco - se o interêsse é

Uegítimo:

PBD& - detenção de três meses a
um ano. --------------

CAP:ITULO VII
Doe CrlIIIes PratieadOtl por Particular

Contra aA~ MUita!'

Art. 335 - Usurpar o exerc1clo de
Usurpaçlo função em repartiçio ou este.beleei-
dI! f_çt.o mento D1llltar:

Pena - detenção. de três meses B
dois anos.

rráflco de
iDtlullucl&

Aumento
depena

Subtraçlo 011
lDUtmuç10

de ll"'TO,
proe_ ou
documento

Art. 33f - Obter, para s1 OU para
o~trem, vantagem ou promessa. de
vantagem, a pretexto de 1nflu1r em
milltlU ou assemelhado ou functo
nárfo de repartição mllitar, no ner
ck.i.o <ia funçi.o:

Pena - reclusão, até cl.nco moa.
ParáJralo 6nlco - A pena é agra':

valia, se o agente alega ou insinua
que a vantagem é também dest1nada
ao multar ou a.s.semelhado, ou ao
funcionário.

Arf. 337 - Subtrair ou mut1lfz8lr,
toW, ou parcialmente, livro oficial.
processo ou qualquer documento. des
de que o f Mo atente contra a admi
nistração ou o serviço milltar:

Pena - reclusio, de doia a cinco
anos, se o fato não constitui Cl1Jne
mala grave.

Art. =u - Obter, para si ou para
outrem, vantagem ou promessa de
vantqem, &. pretexto de lnflulr em
tnUttar ou e.seem.elhado, no exerclcto
da funçAo:

PeD& - rec1us!ó, de dois • çlnoo
&110fl.

Pará&T&to áJdco - se o agente ale~
ga ou Jnsúlua que a vantagem é tBm~

bétn destinada a.o m1l1ta.r ou asseme
lhado, a pena é aumentada de um
têrço.

Art. 2$0 - Bubtl'aU' ou 1nut111Zar.
total ou parcialmente, Uvro ofic1a1, ou
qualquer documento, desde Que o fato
atente contra a a.dm1nJBtraçAo ou o
serv:tço mUltar:

Pe-na - reclUl1lo, de d01ll a cln.eo
anos, se o fato nAo constitUi crime
ma1s grave.
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Inutillzaçio
de edital ou
sinal ollcl:lJ
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Art. m - Rasgar, ou de qualquerI Art. 251 - Rasgar, ou de qualquer
forma inutilizar ou conspurcar, edital forma inutilizar ou conspurcar, edttal
afixado por ordem da autoridade mi- afixado por ordem da autoridade mi
litar; violar ou inutilizar sêlo ou sinal litar; violar ou inutilizar Sêlo ou sinal
empregado por determlnação legal ou empregado, por determinação legal ou
ordem de autoridade militar, para ordem de autoridade militar, para
identificar ou cerrar qualquer objeto: identificar ou cerrar qualquer objeto:

Pena - detenção, até um ano. Pena - detenção, de três meses a
um ano.

Impedimento,
perturbação

ou fraude de
~oncomnda

Art. 339 - Impedir, perturbar ou
fraudar em prejuizo da Fazenda Na
cional, concorrência, hasta pública. ou
tomada de preçOS ou outro qualquer
processo administrativo para. aquisição
ou venda de coisas ou mercadorias de
uso das fôrças armadas, seja elevan·
do a.ràltl"àrt&mente 0$ preços, auferin
do lucro excedente a um qUinto do
valor d8 transação, seja alterando
substância, qualidade ou quantidade da
coisa 00 mercadoria fornecida. seja
impedindo a livre concorrência de ou
tros fornecedores, ou por qualquer mo
do tornando mais onerosa a transa~

çio:
Pena - detenção, de um a três anos.

§ 1,- - Na mesma pena. incorre o
intermediário na transação.

Art. 254 - Impedir, perturbar ou
fraudar, em prejufzo do Estado, con
corrência, hasta pública ou tomada de
preços ou outro qualquer processo ad
ministrativo para aquisição ou ven·
da de coisas ou mercadorias para uso
das fôrças annadas, seja elevando 8l'
bitràriamente os preças, auferindo lu
cro excedente a um quinto do valor
da transa.ção, impedindo a livre con~

corrência de outros fornecedores ou
por qualquer modo tornando mais
onerosa para o Estado a transação:

Pena - detenção, de um a três an05.

§ 1." - Na mesma pena incorre o
intermediário na transação.

ti 2." - Ao oficial que direta ou in~

diretamente participa, facilita ou au
xilia a transação lesiva aos interêsses
do Estado, aplica-se além da pena pri
vativa. da liberdade a pena. de reforma.

§ 2,° - :2 aumentada a pena de um § 3." - :2 aumentada a pena de um
têrço, se o crime ocorre em período têrço. se o crime ocorre em período de
de grave crise econômica. grave criSe econômica.

TttULO VIII CAptTULO VIU

Dos Crimes Contra a Administração Dos Crimes Contra a. Administraçâl)
da Justiça Militar da Justiça

Recusa de
lulll:lo na

Justiça
lIWltar

D~cato

AJ1,. 349 - Recusar o mUitar ou as
semelhado exercer, sem motivo legal,
função Que lhe seja atribuída na ad
minÍStração da Justiça. Militar:

Pena - suspensão do exercício do
pôsto ou ca.rgo, de dois a seis meses.

Art. 341 - Desacatar autoridade ju
diciá.ria. milítar no exercíCio da função
ou em razão dela.:

Pena - reclusão. até quatro anOS.

Art. 25ã - Recusar o militar ou as~

semelhado exercer, sem motivo legal,
função que lhe seja atribuida na. ad~

ministração da Justiça Militar:

Pena. - suspensã<l do exercício do
pôsto ou cargo. de dois a seis meses.

Art. 256 - Desacatar autoridade ju
diciária militar no exercício da função
ou em razão dela:

Pena. - reclusão, de um a quatro
anos.
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comUllicaçlo
faJa. de
cmne

Falso
telltelDnnho

ou tala.
penda

Retr.taçlo

A.rt. 342 - Usar de violênc1lr. ou
grave ameaça, com o fhn de favore
cer interê&se próprio ou alheio, con
tra autoridade, parte, ou qualquer ou
tra. pessoa. que funciona, ou é chIo
me.da. a intervir em inquérito policial.,
processo adIniniBtrativo ou Judicial,
militar:

Pena - reclusAo, até quatro anos,
além da. pena correspondente l\ viO
lência.

Art. 34ll - Dar causa â instauraçAo
d4! inquéritD policial ou prOCll8llO Judi
cial militar contra alguém, imputan
do-lhe crime sujeito à JUriBd1çAo mi·
lltar, de quê o sabe Inocente:

Pena - reclusA.o, de dois a oito anos.

Parágrafo ônieo - A pena é agra
vada, se o agente se serve do anoni
mato ou de nome suPOSto.

Ali. SM - Provocar a ação da au
toridade, comunicando-lhe a ocorrên
da de crime sujeito à jur1Bd1çAo m1li
tar, que sabe não se ter ver1tteado:

Pena - detençio, até seis meses.

Art. 3U - Acusar-se, perante a au
toridade. de crime sujeito à jur1sd1Çio
milltar, inexistente ou praticado por
outrem:

Pena - detençAo, de três meses &
um ano.

Art. m - Fazer atirmaçAo taI.sa.,
ou negar ou calar a verdade. elmO
testemunha, perito. tradutor ou intér
prete, em inquérito policial, processo
adJn.ln1&tra.t1vo ou judidal, militar:

PeIl& - reclusão, de dois a seis anos.

§ 1.- - A pena aumenta-se de um.
têrço, se o crime é praticado med1&nte
sub6rno.

§ 2.0 - O fato detxa de ser punivel,
se. antes da sentençlilo o agente se re
trata ou declara a verdade.

AR. m - Usar de violência ou~
ve ameaça, com o fim de favoreoer in
ter'ê8se própriQ ou.nmo, tlOAtra au
toridade, parte, OU qualquer 011tl'a pes.
soa que fUneiou., OU 6 ChiRna4& •
intervir em proceaIlO pOBoJal, admi
matrativo ou Judicial, m1l1tar:

Peu - recludo, de doia a ctDoo
anos, além de. pena. oarre:spondClDte ,
violência.

A.ri. 161 - Provocar a ao&o da au
toridAde, comunicando-Jhe a 000l'!tn
cta de crlme mJUtar, -Q.ue Iabe do •
ter verit:lcado: -

Pena - detençlo, de trea me.- ..
um 8onO.

Ano m - Acuaar-Be, perante • au·
toridade, de crlme mnttar tD.eldItllI1te
OU praticado por outrem:

Pm& - detençl.o, de .. m.- ..
dois 1LD08.

Art. tA - Fazer t.fi1'm.B9Io falaa, OU
negar QU calar a verdade, COblO tes
temunha, pento. tradutor ou Jntérpre
te em pl'OCe88O pol1cial,~t1vo
ou Judicial, m1Jitar;

Pena - reclusio, de UD1 a trt8 anclB.

I 1.0 - Se o crime é cometido oom
o fim de obter proya- de8UD'ldA--. Pr0
dUZir efeito em. Pl'OC*J8O penal:

Pen& - reeluslo, de doia lo 8e1a e.DS,'lI,

, 1.0 - As penu amnentul-lIe de
um têrço, se o crime é praticado me
diante lUb6r.no.

, 3.. - o fato de1u de aer punheJ,
se antH da aentença, o aaente 116 n
tra.ta ou decJa.ra a verdade.
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corrupção
aUl"a de

testetnunha,
perito 011
intérprete

Art. 3., - Dar, oferecer ou prome
ter dinheiro ou qualquer outra vanta
gem a testemunha, perito, tradutor ou
intérprete, para. fazer afirmaçáQ falsa,
negar ou calar a. verdade em depoi
mento, pedem, tradução ou tnterpre
tação, em inquérito po1tciaJ, processo
administrativo ou judicial, militar,
ainda que a oferta não seja aceita:

Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Art. 259 - Dar, oferecer ou prome
ter dinheiro ou qualquer outra. vanta
gem a testemunha, perito, tradutor ou
intérprete, para fazer afirmação fal
sa, negar ou calar a verdade em de
poimento, perlcía, tradução ou tnter
pretação, em processo policial, admi
niStrativo ou judicial, militar:

Pena - reclusão, de um a três anos.

Parágrafo único - Se o crime é co
metido com o fim de obter prova des
tinada a produzir efeito em processo
penal:

Pena - reclusão, de dois a seis anos.

Art. U8 - Fuel' pela imprensa, rá
dio ou televiSão. antes de intercorrên

Publicidade cia de decisão definitiva em processo
opreS$iva penal militar, comentário tendente a

exercer pressão sóbre declaração de
testemunha. ou laudo de perito:

Pena - detenção, a.té seÍS meses.

Desobediência
a decido
JudJclal

Favoreci.
menta
pessoU

Art. 349 - Deixar, sem justa causa,
de cumprir decisão da Justiça Militar,
ou retardar ou fraudar o seu cumpri
mento:

Pena - detenção, de três meses a
um ano.

fi 1.0 - No caso de transgressão dos
arts. 116, 117 e 118, a pena será cum~

prida sem prejulzo da. e~ução da
medida. de segurança..

§ 2.G
- Nos casos do art. 118 e seus

§§ l.t' e 2.a, a pena. pela. desobediência
é aplicada ao representante, ou repre
sentantes legais, do estabelecimento,
sociedade ou ~socia.ção.

Art. 350 - Auxiliar a subtrair-se à.
ação da. iloutorldade autor de crime mi
litar, a que é comi.na.da. pena de morte
ou reclusão

Pena. - detenção, até seis meses.

AJ:t. 2M. - Deixar de cumprir deci
sáo da Justiça. Militar, ou retardar a
sua execução:

Pena - detenção, de dois meses a
um ano, se o fato nâo constitui crime
mais grave.

Art. 260 - Auxiliar autor de crime
militar a subtrair-se à ~ão da autori
dade:

Pena - detençâD, de dois meses a
um ano.

§ 1.G - Se ao crime é coIIlinada pe
DbnJnutçAo na de detenção ou impedimento, S~

de pena pensão ou reforma:
Pena - detenção, até três meses.
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11 2.. - se quem presta o aUXWo ~

ueenóente, descendente, c6nJuP ou
lrmAo 00 etUninoso. fica isento da.
pena.

Art. UI - Prestar a cl1núnoIO, f()
111. dos casos de co-autorta. ou de re
ce~, Q,UldiÚ) destinado Ir. toTtW'
seguro o proveito do clime:

Pe.... - detenl{lo, de trés meses a
um lUlO.

PIIric'nt. úloo - se quem preIta
o lUlX1l1o 6 III!ICeIIdeDte, du:etldeDte,
cônjuge ou. trmIo 110 crImlnoIa, ftc&
isento d. pena.

AJt. J6I - Pr'Utar o crfm1nc:wo, f()oo
ra dos cuoa 6e co-autorla ou dt re
ceptaçlo, &UX01o desttDa40 to tonw'
seauro o pl'Ofe1to do ertme:

Pena - def.lençI.o. de tzeI mtIeI a
um BJ10, se o fato nAo CODIt1tul crime
IttlWl grave.

---------------------
Inl1tilluçlo,
Wl\~çlo ou
4ucamlDào
d~ materW
probaJa~

An. 35t - Inutiliar, total OUIlflJ'
cialmente, aonepr ou dar delIcamt
nho a autos. documento ou objeto de
valor probante, que tem sob guarda
ou recebe para exame:

PeR. - detenção, ~ se18 meaes a.
trb!. -.nos, se o tato nAo conat1tU1 crl.
me mais gru.\'e.

---------_·_--------------1------------------
P....'""o meo - se a tnutllizaçAo

ou o descaminho resulta de açAo ou
om.15são culpooa:

Peaa - detenção, até seis meaes.

Art. SSl - 801lcltar ou receber di
nheJro ou qualquer outra utllldade, a
pretexto de fnflulr em. jUiZ, órtf,o do
Ministério P!1bI1co. funcionárJo de Jus
tiça. -perito, tradutor, Intérprete ou
te8temunha, na Justiça MWt&r:

Pena. - NClud.o, até elneo &nofI.
-------------------------

DellObedlfneb.
la deebl\o

albre peM.t.
ou 11l:llJlQJoll>
de athtdadt!l

Oll dlre1to

PU'liçato único - A pena é aumen
tada de um térço, se o Q,iente alega
ou lminua qlõ.e o dinheiro ou utU1da
de também se destina. 11 qualquer ds.a
pessoas reteJ1das no artlgo.

Art. J54 - Enrcer tunçio, atMda
de, ~ito, a.uwrldade ou manua, de
que tal SWlpel1&ll ()"<1 privado por dec1~

sAo da Justiça. MJUtar:

Peaa - detençio, de três meses a
dois anos.
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FaVQrf>cer
Q íntmiEO

LIVRO fi

Dus Crimes Militares em
Tempo de Guena.

TíTULO I

Do Favorecimento ao Inimigo

CAPíTULO I

Da Tl'aição

Art. 355 - Tomar. o nacional, armas
contra. o Brasil ou Estado aliado, ou
prestar serviço nas fôrça:; armadas de
nação em guerra contra o Brasil:

Pena. - morte, grau máximo; re
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

Art. 356 - Favorecer ou tentar, o
nacional, favorecer o inimigo; prejudi
car ou tentar prejudicar o hom êxito
das operações militares; compromeror
ou tentar comprometer a eficiência
militar:

I - empreendendo ou deixando de
empreender ação militar;

II - entregando ao inimigo ou ex
pondo a. perigo dessa. conseqüência na
vio, aeronave, fôrça ou posição, en
genho de guerra motomecaniZado,
proviSões ou qualquer outro elemento
de ação mUltar;

lU - perdendo, destruindo, inutili
:l:ando, deteriorando ou expondo a pe
rigo de perda, destruição. tnutilização
ou deterioração. navio, aeronave, en
genho de guerra motomecanlzado,
proVisões ou qualquer outro elemento
de ação militar;

IV - sacrificando ou expondo a pe
rigo de sacTÜfcio fôrça. militar;

SEGUNDA PARTE

TITULO ÚNICO

Dos crime!! Milita.re!! em Tempo
de Guena.

CAPíTULO r
Da. Tra.ição

Art. 235 - Tomar, o nacional. armas
contra. o Brasil ou Estado aliado. ou
prestar serviço nas fôrças armadas de
nação em guerra contra. o Brasil:

Pena - morte, grau mãXimo; re
clusão, de vinte anos, grau mínimo.

Art. Z6li - Favorecer ou tentar fa
vorecer o inimigo; prejudicar ou ten
tar prejudicar o bom êxito das ope
rações militares; comprometer ou ten
tar comprometer a eficiência militar:

I - empreendendo ou deixando de
empreender ação militar;

II - entregando ao inimigo ou ex~

pondo e; perigo dessa conseqüência
navio, embarcação. aeronave, fôrça ou
posição, engenho de guerra motome
cll.nizado. provisões ou qualquer outro
elemento de ação militar;

111 - perdendo, destruindo, inuti
lizando, danificando ou expondo a pe
rigo àe perda, destruição. inutiUzação
ou dano. navio, embarcação, aeronave,
engenho de guerra motomecanizado,
provisão ou qualquer outro elemento
de ação militar;

IV - sacrificando ou expondo a
perigo de sacrifício fôrça. militar;

v - abandonando posição ou dei- V - abandonando posição ou dei-
xando de cumprir missão ou ordem: xando de cumprir missão ou ordem:

TentaUva
contra a
$Obf>~

do Bl'as!!

Pena - morte. grau máXimo; reclu
são, de Vinte anos, grau mfnlmo.

Arl. 357 - Praticar. O nacional, o
crime definido no art. 142:

Pena. - morte, grau máximo; re~

clusão, de vinte anos, grau minlmo.

Pena - morte, grau m~mo; reclu
são, vinte anos, grau minimo.
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Art.. 358 - Entrar, o nacional, em .&rt. H'l - Entra.l' em conlUio, usar
conluio, usar de Violência ou ameaça, de Violência ou ameaça, provoear tu~

coaçlo • provocar tumulto ou des<lrdem com o mUlto ou desordem com o lim de
conumdAnte fim de obrigar o eomaPda.nte .. nIo obrigar Q comandante a n.Io empreen·

empreender ou a cessar açAo mWtar, der ou a. cessar açAo mUitar, a recuar
a recuar ou render-se. ou render-se:

Pena - morte, grau máXbno; re· :Pena - morte, grau mál:imo; re-
cluslo, de vinte anos. gra.u mfn1mo. cLusáo, de vinte anos, grau m1nJmo.

Art. 359 - Prestar, o nacional, ao Art. 268 - Prestar, 80 tnim1IO. In-
Intormaçlo Inimigo, lnfonnaçAo ou auxmo que lhe farmaçAo ou auzíllo que lhe POllB& ta-
ou audio P05S11. faciUtar a ação tnllits.r: c1litar a açAo mll1tar:
a.olnlmjp Pena - morte, grau mâxlmo; re- Pena - morte, grau máximo; re-

clusão, de vinte anos, grau mínimo. cIusAo, de vinte anos, grau mfnimo.

Art. 360 - Aliciar, o nacional, algum Ari. ut - A1kiar mll1tar 110 passar-
mUitar a passar-se para o Inimigo ou se para. o inimigo ou prestar-lhe au~

Alie1açio de prestar-lhe &UXilio para. êBse fim: x1l1o para êsse (.Im:
mutlal'

Pena. - morte, grau máJdmo; reclu· Pena - morte, grau máximo; re-
são, de Vinte anos, grau múrlmo. c1uslo, <ie vinte anos, J1'l\u mmimo.

,

Art. 361 - Provocar, o nacional, em Art. 271 - Provocar, em presença.

Ato presença do JnJmfIo, a debandada de do inimJgo e P01'l qualquer melo. 8. de--
prejudicial tropa., ou guarnição, 1mpedir a reu- ba.n~a. de tropa, Impedir a reun1Ao

i etIcffncla n1Ao de uma outra ou causar alarme. de tropa ou causar alarme. com o fim
da tropa com o fim de nelas produzir confUsAo, de produzir contnslo, desalento, 00

desalento ou desordem: ~natropa.:

Pena - morte, grau mãxbno; reelll~ 'Pt>Da. - morte, 1l'1loU mixlmo; reclu~

são, de Vinte aDOB, grau mfnJmo. são, de vinte &noS, grau Dúnimo.

CAP:rI'ULO n
Da rnJção Imprópria

TIllJ~iD
Art. 36:8 - Praticar, o estrangeiro, os

crimes previstos nos arts. 356, n.OSI,bul'.róprla
primeira parte, n, m e IV, 351 a 361:

Pena - morte, grau máximo; reclu-
são, de dez &DOS. grau mfnlmo,

CAP1TULO m CAP1TOLO II

Da CoblU'dia. Da Cobardfa

Art. 363 - Subtrair-se ou tentar Ali. 272 - Subtrair-se ou tentar

Co~
subtra1r~se o mU1tar, por temor, em subtra.l.r-se, por temor, em preaeDÇ& do
presença do inImigo, 80 cumprtmento mnn1go e por Qualquer meio, ao cum~

do dever mllltar: primento do dever mll1tar:

Pena - reclusão. de dois a oIto anos. Pena - rec1usAo, de dois a oito anos.

Art. 3M - Provocar, o mlUtar, por An. 2'13 - Provocar, por temor. em

Collarclia
temor, em presença. do inim1«o, a de~ pre8ellÇ& do 1n1m1Ro e por qua.1etuer
baDdada de tropa ou guarnição; Jmpe. meto, a debandada da ~; impedIr

q,lll1lfi~ d1r a reunião de uma ou outra, OU 8. reunlAo da tropa debandada, ou cau-
C8.1.ISQZ' alarme com. o fim de nelas pr0- sar &lB.rme oom. o ttm. de prodUZIr COI1~
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duzIr confusão. desalento ou desor~ fusão, desalento ou desordem na tropa
dem: ou guarnição:

Pena. - morte, grau máXimo; reclu- Pena. - morte, grau máximo; reclu~

são, de vinte anos, grau mínimo. são, de vinte anos, grau mínimo.

Fuga. em Art. 365 - Fugir o militar, ou mci- Art. 274 - Fugir ou incitar à fuga,
presença do tar à. fuga, em presença. do inimigo; em presença do inimigo:inl.mJgo

Pena - morte, grau máximo; roolu~ Pena. - morte, grau máXimo; re-
são, de vinte anos, grau mínimo. clusão, de vinte anoo, grau minimo.

CAPíTULO IV CAPíTULO lI!
Da. F.spionag~JIl Da Espionagem

Art. 366 - Praticar qualquer dos Art. 275 - Praticar qualquer dos
crimes previstos nos arts. 143 e seu § crimes previstos DOS arts. 124 a 127,

Espionagem L", 144 e seus §§ 1.° e 2. 0, e 146, em em favor do inimigo ou comprometen-
favor do inimigo ou comprometend.o a do a preparação, a eficiência. ou as
PI't!paração, a eliciêncl8 ou as opera- oper~ões militares:
ções militares: Pena. - morte, grau máximo; reclu~

Penll. - morte, grau máximo; reclu~ são, de Vinte anos, grau mínimo.
são, de vinte anos, grau múlimo.

Parágrafo único - No caso de con~ Pa.rágra.fo únieo - No caso de con~

curso, por cUlpa, para execução do curso, por culpa, para execução do
CaSll de crime previsto no art. 143, .~ 2.", ou de crime previsto DO art. 124, ou de re·concurso revelação culposa. (m-t. 144, § 3."): velaçâo culposa (art. 125, § 3."):

Pena - reclusão, de três a seis anos. Pena - reclusão, de três a seis anos.

Art. 361 - Entrar, o estrangeiro, em Art. 276 - Entrar, o estrangeiro, em
território nacional, ou insinuar-se em território nacional, com o fim de co-
fôrça ou unidade em. Qper~ões de lhêr noticia ou tnformaçào de caráter

Penetra.;!io de guerra, ainda que fora. do território militar, em benefício do inimigo:
eSQal1gelro nacional, a fim de colliêr documento, Pena. reclusão, de dez vintenoticia ou informação de caráter mi- - a

anos, se o fato não constitUi crimelitar; em beneficio do inimigo, ou em maJ.s gnl.ve.prejuízo da(juelas operações:

Pena. - reclusão, de dez a. vinte
anos, se o fato náo constitui crime
mais grave.

CAP1TULO V CAPtTULOIV

Do Motim e da. Revolta. Motim e Revolta.

Mllt.lm, Art. 368 - Praticar qualquer dos Art. 277 - Praticar qualquer dos
revolta. ou crimes definidos nos arts. 149 e seu crimes definidos nos arts. 130 e seuconspil'3çáo

parágrafo tínico, e 152: parágrafo único, e 132;

Pena - aos cabeças, morte, grau Pena - aos cabeças, morte, grau
mbimo; reclusão, de quinze anos, mâximo; reclusão, de vinte anos, grau
graU mínimo. Aos co-autores, rec1u- mínimo. Aos co-réus, reclusão, de dez
são, de dez a trinta anos. a trinta. anos.
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OmJsalo de
lealdade
lDJUtar

h1cltamnlro

ludtameDW
em presença
do IIl1alICO

ReDeu~ ou
caplt1llaçl.o

Pvãcnfo 6uko - se o fato ê pra
ticado em presença do 1núnlgo:

Pena - aos cabeças, morte. grau
máximo; reclusAo. de vinte anos, grau
mfnJmo. Aos co-autores, morte, grau
má.Ximo~ t~l\WAo, de qumr.e anOl!,
grau mln1mo.

Art. 369 - Praticar o crime previs
to no art. 151;

Pena - teclusAo, de quatro a doze
an03.

CA'PtTULO VI

DolneUamento

Art. :\.,~ - Incltar, mUltar. â desobe~

dlência, à indlsclpUna ou à prátlc& ck
crime mlUtar:

Pena. - rectullio, de três a des anos.

Puágralo 6Jdco - Na mesma pena
incorre quem introduz. atlu. ou dis
tribui, em lugar sujeito à adm1n1stra
ç40 militar, tmprell6Qll, manuscritos ou
material mimeografado, fotocopiado ou
gra.vado, em qu~ se oont.enba. incita.
mento à prática dos atos previstos no
artigo.

Art. J'l1 - Praticar q u aI que r dos
crimes previstos no art. S'lO e seu. pa
rágrafo, em presença do ln1mlgo:

PN1a - morte, grau máximo; reclu
são, de dez anos, grau m1nlmo.

CA.Prr'OLO vn
na Inoba'enAncla do Dever MI1ltar

Art. 372 - Render-se o comandante.
sem ter esgotado 08 recuts08 eztreDtoa
de ação m1Utar~ ou, em caso de capl
tulaçAo, nâo se conduzJr de 8CÓrdo com
o dever mtl1ta.r:

Pena - morte, grau máXimo; reelu~

sA.o de vinte &DOS, grau mínlmo..

ParáInle '6.Ideo - se o fato é pra.
ticado em preaença do lnl.mlgo;

Pena - 808 cabe98&. morte, srau
mâx1m.o; reclUdo, de Vinte anOl, pu
mínimo. Aos co-l'tus, morte, grau mi
x1mo; reclusão, de QUb.lIe .no&, pu
núnimo.

TlTULO úNICO

CAPtTULO vm
De outros erlmes ele aUOle ao~

411. Z9S - Incitar, milltar, à desObe
diência. à desordem, à incUBC1PUna ou
à deoorçlo:

Pena - reelusio, de dois a des anos.

Pati.pafo 6aJeo - se o crime é pra
ticado em presença do ln1Dllgo:

PeDA - morte, grau mA.xfmo; recIu
do, de qiUnZe AlIOS, grau mfnlmo.

CAP1TttLO vn
na. lnotleer'vâncIa do Dever 1IOJItaI'

Art. m - Render-se o comandan
te. sem ter esgotado 08 nteunoB atre
mos de ação mUltar, QU. em caao de
ea.pltulação, não se condUZir de ac6r
<lo com o dever mWtar:

PeDa - morte, grau máz1mo; re~

cUIdo, de vinte anoa. grau núnimo.
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Resultado
mais erave

Art. 373 - Deixar-se o comandante
surpreender pelo tnimIgo.

Pena. - detenção, de um a três a.nos,
se o fato não constitui crime mais
grave.

Parágrafo único - Se o fato com
promete as operações militares:

Pena. - reclusão, de cinco a vinte
anos, se o fato não constitUi crime
mais grave.

Art. 284 - Deixar-se o comandante
surpreender pelo inimigo:

Pem~ - detenção. de um a dois anos,
se o fato não constitui crime mais
grave.

Pa.rá.gTafo único - se o tato com
promete as operações milltares:

Pena. - reclusão, de cinco a vinte
anos, se o fato não constitui crime
mais grave.

-----------_._----------- -----------------~

DeRumpri
mento do

deveI militar-

Falta de
eumprtmento

de ordem

Besttltado
mais grave

Entrela ou
abandono

culposo

Captora ou
sacrifido
culposo

Separaçio
reprovável

Art. 374 - Deixar, em presença do
intmigo, de conduzir-se de acôrdo com
o dever militar:

Pena - rec'usáo, até cínco anos, se
o fato não constitui crime mals grave.

Ar!. 375 - Dar causa, por falta de
cumprimento de ordem, à ação mili~

tar do inimigo:

Pena - reclusão, de doIs a oito anos.

Parágrafo único - Se o fato expõe
a perigo fôrça, posição ou outros ele
mentos de ação miUtar:

Pena - morte, grau máximo; reclu
ção, de vinte anos, grau minimo.

Art. 376 - Dar caw;a, por culpa, ao
abandono ou à entrega ao inim.lgo de
posição, navio, aeronave, engenho de
guerra, provisões:, ou qualquer outro
elemento de ação mtlitar:

Pena - reclusã.o, de dez a. trinta
anos.

Art. 377 - Dar causa, por culpa, ao
sacrtticio ou captura de fOrça. sob o
seu comando:

Pena - reclusão, de dez a trinta
anos.

Art. 378 - Separar o comandante,
em caso de capitulação, a. sorte pró
pria da dos oficia.is e prBJ;as:

Pena - morte, grau máximo; reclu
são. de vinte anos, grau minimo.

Art. m - Deixar, em presença do
inimigo, de conduzir-se de acOrdo com
o dever militar:

Pena. - detenção, de um a quatro
anos, se o fato não constitui crime
mais grave.

Arl. 286 - Dar causa, por falta de
cumprimento de ordem, à. ação mUi
tar do inimigo:

Pena - reclusão. de dois a oito anos.

Paráp~fl) únko - Se o fato expõe
a perigo fôrça, posição ou outros ele
mentos de ação militar:

Pena - morte, grau máJdmo; reclu
sáo, de vinte anos, grau mmimo.
-------------------

Art. ~'7 - Dar causa., por culpa, ao
abaadono ou à. entrega ao inimigo de
posição, navio, aeronave, engenho de
guerra, motomeeanizado, provisões ou
qualquer outro e~emento de ação mi
litar:

Pena - reclusão, de dez a trinta
anos.

Art, %88 - Dar causa, por culpa, ao
sacrifício ou captura de fOrça sob o
seu comando:

Pena - reclusão, de dez a trinta
anos.

Art. 289 - separar o comandante,
em caso de capItulação, a sorte pró
pria. da. dos oficiais e praças:

Pena - morte, grau mâ3:imo; reclu
são, de vinte anos, grau m1n1mo.
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AllaJl\leSlo
de etI11lllo1o

Bemliado
mab cr-ve

Moda.U.da4e
eulpou

Ca.IO
asdlDUado

TolerA.nela
culpo.

EnteDdiJnu
to eom (I.

1D1m.I&'o

Art. 179 -.Abandonar comboio, eU!e.
escolta lhe tenha sido conliada:

FeDa - reclusão, de doJs a oito anos.

§ 1.· - Se do tato resulta avaria
grave, ou perda total ou paro1a1 do
comboio:

P.... - morte, grau mé.ximo; reelu
sf.o, de vinte anos, grau mfD1mo.

§ Z.- - separar-se, por culpa, do
comboio ou da escolta:

Pena - reclusAo, a.té quatro anos,
se o rato não constitui crime mms
grave.

11 3,- - Nas mesmas penas incorre
quem, de Igual forma, abandona me.
terial de guerra, cuJa guarda lhe tenha
sido confiada.

Art. S80 - Pennanecer o oficial, por
culpa, separado do cOmando auperior:

Pena - i-eclUBAo, até quatro anos,
se o fato nlo cooatltut er1me mAIs
grave.

Art. Sll - Delnr, por culpa, eva·
d1r~se prisioneiro:

Pena - reclus60, até Quatro a.nos:

At1. lU - Entrar o militar, sem
autortzaç1o, em entendimento com
outro militar ou emfssár10 do pafs
1D.tm1go, ou servir, para êSse fim, de
lntennedi'rto :

Pena - reclusão, até três anos, se o
fato não conatitui crime mais grave.

CAP1TULOvm
Do Dano

Ari. S8S - Praticar ou tentar pra
ticar qualquer dos crimes det1nl.dos nos
arts. 262. 263.11 1.° e 2.°; e 264., em
beneficio do 1ninúgo, ou comprome
:tendo ou podendo comprometer a. pre
paraçAo. a eficiência ou as operaç6es
mllitares:

Pena - morte, gra.u máximo; rec1u·
sio. de vrote anos, grau nrln1m.o.

Att. UO - A.bandonar cómbOio cuja
escolta lhe tenha slelo oonftadt.:

Pena - recluslo. de dOl8 a. oito lUICf.

11 LO - se do fato nraulta anrta
grave. ou perda total ou paro1&l do
oomoo1o:

Pena. - morte, grau máximo; reclu
sAo, de Vinte anos, ;rau mfmml).

11 2.0
- Beparar-se, por cuJpa, do

combato e da escolta:
peJIa - rec1usAo, de um a tlU&tro

t.ntl6, 1le o fa.to n60 conaUtue crime
maiS grave.

Art. lSl - Permanecer O~ por
culpa, separado do comando lIlQleI'klr:

Pena. - rec1us1o. de um .. quaVo
anos, se o fato nlo conat1tue crime
mB1& ~a.ve.

AR. m - DeIXar, por culpa, ew.
dir-se, pr1s1onelro:

Pena - reclualo, de um .. quatro
anOl!.

Art. 293 - Entrar o mtntar. 11m aU
torlu.çf.o, f!tn entendimento com outro
militar ou en:Ussár1o elo pú5 SDIImIo,
ou servir, para ê8se fim, de 1nterD1e
diárI.o:

P4m.a - TeClUBlo. de um .. dota aDOlI.

CAP:lTOLO xm
Do Dano

Art. 30'1 - Praticar ou tentar pra
ticar qua1quer dos crlmeI detln1.'1'1D11
arts. 212 e 218 em wneffclo do mI·
migo, ou comprometendo ou pod8ado
comprometer a preparaçAo, a ef1olIn
c1& ou as operaç6ea mU1tares:

Pena - morte, grau~o, reclu
são, de Vinte anos, grau mfnbno.
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Mada.ltdade
culposa

Dano em.
bens de
tnterêsse
milltar

Envenena
mento,

COl'TUpçfo
Oll epidemia

Modalidade
euIposa

Crime. de
perigO

comum

CóDIGO PENAL MlUTAR DE 1969 I
hrigrato único - Se o crime é

culposo:

Pel1A - detenção, de quatro a deI':
anos.

AJ1.. 3M - D a n if i c a. r serviço de
abastecimento de ã.gua, luz ou fôrça,
estrada, meio de trsnsporte, instala
ção telegráJjca ou outro meio de co
mWlicação, depósito de combustível,
inflamáveis, matérias-primas necessá
rias à produção, depásito de viveres ou
forragens, mina, fábrica, usina ou
qualquer esta.belecimento de produção
de artigo, necessário à defesa nacio
nal ou ao bem-estar da popUlação e,
bem assim, rebanl'lo, lavoura oU plan
tação, se o fato compromete ou pode
comprometer a preparação, a eficiên
cia ou as operações militares. ou de
qualquer forma atenta contra a segu·
rança externa. do Pais:

Pena - morte, grau máximo; reclu~

sáo, de vinte anos, grau mfn1mo.

Art. 385 - Envenenar ou corromper
água potável, víveres ou forragens, ou
causar epjdemia. mediante a propaga
ção de germes patogênicos, se o fato
compromete ou pode comprometer a
preparação, a eficiência ou as opera
ções militares, ou de qualquer forma
atenta contra a segurança externa do
PaÍS:

Pena - morte, grau máxímo; reclu
são. de vinte anos, grau minimo.

Pal'ágrafo único - Se o crime e
cUlposo:

Pena - detenção, de dois a oito
anos,

CAP1TULO IX

Dos Crimes CQntra a Incohunidade
Pública

Art. 386 - Pratica.r crime de peri
go comum definido nos arts. 268 s. 276
e 278, na modalidaàe dolosa:

I - se o fato compromete ou pode
comprometer a prepa.ração, a eficiên
cia. ou as operações militares;

CóDIGO PENAL MILITAR DE 1944

Art. 308 - D e s t r u i r ou danificar
serviço de abastecímento de água, luz
e fôrça, estrada, meio de transporte,
instalaçáo telegráfica, ou outro meio
de comunicação, depósito de combus
Uvel, inflamáveill, matérias-primas ne
cessárIas à produção, mina, fábrica,
usina ou qualquer estabelecimento de
produção de artigo necessário à defe
sa nacional ou ao bem-estar da po
pulação e, bem assim, rebanho, la
voura ou plantações, se o fa.to com
promete ou pode comprometer a. pre~

paração, a eficiência ou as operaÇÕes
militares ou de qualquer forma aten
ta contra a segurança externa do Pais:

Pena - morte, grau máximo; re<:lu·
são, de vinte anos, grau mínimo.

Art. 309 - Corromper ou envenenar
água potável, viveres DU forragens,
ou causar epidemia mediante a pro
pagaçáo de germes patogênicos, se o
fato compromete ou pode comprome
ter a preparação, a eficiência ou as
operações militares ou de qualquer
forma. atenta. contra a. segura.nça ex
terna do País:

Pena - morte, grau máJtitno; reclu
são, de vinte anos, grau minimo.

CAP1TULO XIV

Dos Crimes de Perigo Comum

Art. :no - P r a t i c a r dolosamente
críme de perigo comwn definido 110
TitUlo VII, da Primeira Parte do Lí
vro TI:

I - se o tato compromete ou pode
comprometer a preparação, a eficiên
cia ou as operações militares;
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n - R- o fa.to é pratl.ea.do em zona
de efetJvas operac;õeB militares e dêIe
resUlta morte:

Pena - morte, grau má.x1mo; reclu~

sio, de vinte &nOS, grau IDÚltmO.

Art. v., - PTaticlU', em preeença. do
inJm1go, qua1tl.uer doa crimes defini
dOi! nos arta. 163 e 164:

Pena - morte, grau múimo; reclu
do, de dez anos, grau mfnimo.

Art. _ - Exercer coaçAo contra
o1e1al genere.1 ou comandante da uni
dade, mesmo que nAo Beja superior,
com o fim de impedIr-lhe o cumpri
mento do dever militar:

Pena - recluslo, de clnco B qUInZe
anos, se o t_to nio constitui crime
mais grave.

Art. 389 - P r a ti c a r qualquer d06
crimes deflJUdos nos arts. 15'1 e 158, a
que este!& oominada. no máJ:lm<l, re
cluslo, de trinta. anos:

Pena - morte, grau mázimo; reclu
do. de vinte anos, grau mfntmo.

~o 6PJeo - se ao crlme nIo
é OOlUmada., no mU1mo, reelusAo de
trinta anos, mas é praticado com arma
e em presença do in1migo:

Pena - morte, grau máximo: reclu
são, de quinze anos, grau mfnbno.

CAPtTULO Xl

De Abandono de PÔ8tO

Art. 390 - Praticar, em presença do
1nim18'O, crJme de abandono de pAsto,
def1n1do no m. 19l):

Pena. - morte, grau máximo; reclu
do, de vinte &nOS, grau m1nImo.

U - se o t&tc) é pn.tlcadio1llb llI'JDa
de efetivas operac;6M nillttuee .e dele
resUlta morte:

Pena - morte, grau m.ástmo; reclu
são de vinte anos, grau mlnlmo.
-------,--------

CAP1TOLO V

D& lnBu~ e da 'VIoUIIeIa

Art. 278 - Pr&U~, em presença do
1nJ.mJgo, Qualquer dos crimes dttIDIdcle
nos arts, 141 elO;

Pena - morte, ,",U mázfmo; reclu
são, de dez anos, grau m1DJDlo.

Art. 119 - Euroer coaçAo COllfza
oficial, general ou eomandcte da
unidade, mesmo que Dia seja &UPer1or,
com o f1m de impedjr-lhe o eum.
prtmento do ~ver mUltar:

Pena. - 1'eC1usAo, de quatro a 4.
&nOS, se o fe.to nio IlONtltue crime
ma1s grave.

Art. 280 - P r a t i c ar qualquer de»
crimes det1n1dos nos ar:B. 138 e m,
a que esteja oomintula, no m6:Ibo,
reclusão, de trinta anos: . . .

Pena - morte, grau má.XbDo; ieclu
&Ao, de vinte anoa, grau .m.fDimo.

Pal'á,",o ÚDJco - se o C11m.e ê
pre.ticado oom &nU. e em preeença do
inimigo, qUalquer que seja .. pena c0
minada:

Pena -'morte. grau máximo; recI\l.
sio, de qu1nze ano&, grau rn1n1Jrlo.

CA.P1TTJU) X

Do AbaadGno 41" PWo

An. 301 - Praticar, em. presença do
inlm1go, cr1nle de abandono de p(lsto.
definido no m. 111:

Pena - morte. gÍ'au máz1mc); reclu
são, de Vinte anos, fP'&.U mmtmo.
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Deserção

Desel'{'áD nn
presença do

ín1mlgo

CÓDIGO PENAL MILITAR DE 1969

CAPíTULO XII

Da Deserção e da. Falta de
Apresentação

Art. 391 - Praticar crime de deser
ção definido no capítulo li do Título
m do Livro I, da Parte Especial:

Pena - a cominada ao mesmo cri
me, com aumento da metade, se o fato
não constituí crime mais grave.

PlU"ligrafo UW\10 - Os prazos para
a consumação do crime são reduzidos
de metade.

Art. 392 - Desertar em presença. do
inimigo:

Pena - morte, grau máximo; reclu
~ão, de vinte anos, grau minimo.

CÕDIGO PENAL MILITAR DE 19M

CAPíTULO IX

Da. Deserção

Art. 298 - Praticar crime de deser
ção defInido no Capitulo Ir do Titulo
lIJ da Primeira Parte do Livro 11 ~

Pena - a cominada ao mesmo cri~

me, com aumento da. metade, se o fato
não constitUe crime mais grave.

Pa.rágra.fo ânico - Os prazos para
a consumação do crime são reduzidos
de metade.

Ar!. 299 - Desertar em presença. do
inimigo:

Pena. - morte, grau máximo; reclu
são, de vinte anos, grau mínimo.

Falta de
apresentação

Art. 393 - Deixar o convocado, no
caso de mobiliZação total ou parcial,
de apresentar-se, dentro do prazo mar
cado, no centro de mobilização ou
ponto de concentração;

Pena. - detenção, de um a seis anos.

Parigra.fo único - se o agente é
oficial da reserva, aplica-se a pena
com aumento de um têrço.

CAPíTULO XIII
Dl'. LibeMação, da. Evasão e do

Amotmamenro de Prisioneiros

Art. 300 - Deixar o convocado, no
caso de mobilização total ou parcial,
de apresentar~se, dentro do prllZO mar~

cado, DO centro de mobilização ou
ponto de concentração:

Pena. - detenção, de um a seis anos.

Pari.grafo único - Se o agente é
oficial da reserva, aplica~se a pena
com aumento de um têrço.

Libertação de
prisioneiro

Evasão de
prillioneiro

Art. 394 - Promover ou facUitar e.
libertação de prisIoneiro de guerra sob
guarda ou custódia de fôrça. nacional
ou aliada:

Pen,. - morte, grau má.x1mo; reclu
são, de quinze anos, grau minimo.

Art. 3115 - EvadIr-se prisioneiro de
guerrii e voltar a tomar anuas contra
o Brasil ou :Estado aliado:

Pena - morte, grau máximo; re
clusão, de vinte anos, grau mfDimo.

(Dos crimes militares em tempo de
gt:.erra - Capítulo I - Da traição.)

Al't. 276 - Libertar prisioneiro sob
guarda ou custódia de fôrça nacional
ou aliada:

Pena. - morte, grau máximo; reclu
são, de vinte anos, grau minimo.

TíTULO úNICO

CAPITULO VIII

De outros Crimes de Auxilio
ao Inimigo

Art. 29"1 - Eva.dir-se o prisioneiro
de guerrs. e voltar a. tomar armas con
tra o Brasil ou Estado aliado:

Pena - morte, grau mã.ximo; reclu~

são, de vinte anos, grau minimo.
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J'&rárrafo árlloo - Na apUeaçio
dê&.e artigo, serão cons1deradoa 08
tratadOll e as convenções lnternac1o-
Dais, aceitos pelo BrasU relativamente
ao tratamento dos pris.l.oneirOB de
guerra.

Amotina- Art. 396 - Amotinarem-se prisio- (Tftulo Único - Capitulo vm -
mento de neirosem presença do 1nlm1go: De outros crimes de alUllio ao 1n1-prisioneiros

PeIaa - morte, grau mAxlmo; reelu- mlgo.>
&ãQ, de vlnte anO$, grau núnlmo. Arl. * - Amotinarenl-se prüdone1-

tos em presença do 1n1m1KO:
Pena - morte, grau mAximo; reclu-

são, de vinte anos, graU nún1mo.

CAP1T'OLO XIV CAP1TULO vm
Do Fal'Ol'eeimenio CulpctIO ... De <)utr1III Crimes de ADJUG ao

IoJmJco laImIp

FaVOftcl- Art. 397 - Contribuir culposamente Ali. !94 - Concorrer, por culpa,
m_to para que alguém pratique c.rime que para. qu alguém pratique erlme emcqJpuo

favoreça o mImlgo: proveito do 1n1m.1go:

Pena - recluaio, de dois a· quatro PeDa - reclusão, de dols a quatro
anos, se o fato n40 constituI crime anos, se o fato nAo conatttue erlme
mais grave. mal.s grave.

T1TOLO n CAP1'I'tJLO VI

Da Bostnk1ac1e e da Ordem Da BCNltJUdad.e ArbUrirIa " Ab..
ArbItrú1a de Autoridade

Ari. 398 - Prolongar o comandante Ari.. 111 - Prolongar o comandante
PMloa.p.~ 8.8 hoatU1dades, depoIs de oftdalmente as hostilidades, depo1a de oelebrad& a
_nto de saber celebrada a. pu ou ajustado o paz ou ajustado o anntst1c1.o:
~W1"'d" armJsUcJo. Pena - reclusAo, de dota a des lUl".

Pena - reclUBio, de dota a dez
anos.

AI1. J99 - Ordenar o comandante Ari. 282 - Ordenar o comandante
ontem contribuição de guerra. sem autoriza- contribuições de guerra, sem autor!-

arbitrária çlo, OU excedendo os limites deste.: zaçoo ou~do 08 llmitea dest&:

PeDa - reclusA.o, t.té três a.nos. pf>l\& - daençiO, de seis meses ..
um ano.

TiTULO m CAP:ITt7LO XI
DOII Crlmes Contra .. p_ Do HODJ1eiaio e c1u JMN CwpanII

CAP!TDLO I
Do BomteídJo

Hon11efdlo Ari. 400 - Praticar bomicídio, em AJ1. 362 - Praticar. em presença do
abPples presença do inlmtgo: .inimigo, homicídio:

I - no caso do art. 2<16: I - no caso do art. 181:
Pena - reclusão. de doze B triDta Pena - reclusão, de dez a trinta

anos; anos;
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II - no caso do § 1.0 do art. 205, o fi - no caso do § 1.° do art. 181:
juiz pode reduzir a pena de um sexto Pena. - reclusão, de seis a vinte
a um têrço; anos.

m - no caso do § 2.° do art. 205: III - no caso do § 2.0 do art. 181:
Honuddio Pena. - morte, grau máximo; re- Pena. - morte, grau máximo; reclu-qualificado

cIusão, de vinte anos, grau mfnimo. ~ão, de VÍllte anos, grau minimo.

CAPíTULO II

Do Genocídio

Art. 4.01 - Praticar, em zona mili-
Genocídio tarmente ocupada, o crime previsto no

art. 203:

Pena. - morte, grau máximo; re-
clusão, de vinte anos, grau minimo.

Art. 402 - Prattcar, com o mesmo
fim e na zona referida no artigo an-

Casos terior, qualquer dos atos previstos nosassimiladDs
n.os I, lI, 111, IV, ou V, do parágrafo
único, do art. 208:

Pena. - reclusão, de seis a v1nte e
quatro anos.

~

CAPíTULO In

Da Lesão Corporal

Lesáo leve Art. 403 - Praticar, em presença do Art. 303 - Praticar, em presença
inimigo, o crime definido no art. 209: do inimigo, o crime definido no art.

Pena - detenção, de seis meses a 1&2:

dois anos. Pena - reclusão, de dois a quatro
anos.

Lesão grave § 1." - No ca.so do § 1.° do art. 209: § 1.° - No caso do § 1.0 do art. 182;

Pena - reclusão, de quatro l\ dez Pena - reclusão, de qua.tro a det
anos. anos.

§ 2." - No ca.so do § 2.° do art. 209: § 2." - No caso do § 2.0 do art. 182;

Pena - reclusão, de seis a quinze Pena. - reclusão, de oito a quinze
anos. anos.

Lesões § 3." - No caso do § 3.° do art. 209: § 3." - No caso do § 3.° do art. 182:
qualificadas

pelo Pena - reclusão, de oito a vinte Pena. - reclusão, de dez a vinte
resultada anos, no caso de lesão grave; reclusão, anos.

de dez a vinte e quatro anos, no caso
de morte.

Mjnoraçiio § 4.0 - No caso do § 4.° do art. 209,
facultativa o juiz pode reduzir a. pena de um

da pena sexto a um têrço.
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11 5.. - No caso do I 5.° do art. 209,
o juiz pode d1minulr a pena de um
térço.

T1TULO IV CAPtTULO XII

Dos Crimes Conin. o htrlmiDfo Dos Crimes Oontra o Pa.trfm6Dio

Art. 4.M - Prattcar crime de furto. Mt. 304 - Prattce.r ertme de furto
definido nos arts. 240 e 2'1 e seus pa~ definido DO art. 198, em zona de ope-

Futo rágrafos. em zona de operações milf- rações milltares ou em território m1ll.~

tarea 0\1 em território nillitarmente tMmente ncupado:
ocupado: Pena - reelusAo, pelo d6bl'O da. pe~

Pena - rec1usio. no dObro da pena na com1nada para o tempo de pai.
cominada para o tempo de paz.

Art. 4tS - Prattcar erbne de 1'Qubo, Art. 'OS - Prattcar erime de roubo
ou de extorsão definidos nos arts. 242, ou de extorsão. definidos nos arts. 199

Roubo 011 243 e 244, em zonlto de operações mW~ e 200. em zona de operações militarese:lwrs40 tares ou em território militarmente ou em terrl.tórlo militarmente ooupe.-
ocupado: do:

Pena - morte. grau máx1mo, se co- Pena - morte. no grau mU1mo, se
minada pena de reclmAo de trinta cominada a pena de reclusio de trinta
anos; reclusão. pelo d6bro da pena ani>ll; reclU8ão. pelo dObro da pena
para o tempo de paz, nos outros casos. para o tempo de paz, nos outros casos.

Art. 406 - Praticar o saque em zona Art. 306 - Praticar o saque em iIOna
Sl.qo.e de operações m1lltares ou em terrltó- de o-peTaçées millte.res ou em ten1t6-

rio militarmente ocupado: rio militarmente ocupado:
Pena - morte, grau máximo; rec1u- Pena - morte. grau máximo; reclu-

são. de vinte anos, grau minlmo. são, de vinte anos, grau mfnfmo.

T.lTULO V CAPtTULO XV

Do Rapto e da VloIêDeia. C&mal Do Bapto fi da Violêncfa C&mal

Art. 407 - Raptar mUlher honesta. Art. 311 - Raptar mulher honesta,

Rapto
mediante violência ou grave ~e., mediante Violência ou gra.ve ameaça,
pe.ra fim libidInoso, em lugar de ele- para fim UbldinOSO. em lugar de efe~

tivas operações miUtares: Uvas operações mU1tares:
Pena - reclusão. de dois a quatro Pena - reclusão. de dois a quatro

ano!>' an01l.

Reaultado 11 L" - se da violêncla resulta lesA0 11 I.· - Se da Violênela resulta lesio
mals cn.ve grave: corporal de natureza grave:

Pena - reclusAo, de aeIa ao dez abOlI. Peaa - reclusAo, de seis a dez anos.

I 2." - se resulta morte: 11 !.. - se resUlta morte:
PeDA - reclusão, de doze a trinta Pena - reclusio. de dez a vinte

anos. anos.

fi 3." - Se o autor, ao efetuar a ra.p- § 3." - Se o autor ao efetuar o rapto
cum.1JlAçlo to ou, em seguida a êste. pratica outro ou em segu1d.lI. a, êste, pratica outro

de pllJUl crime contra a raptada, apllcam~se crJ.me contra a raptada, aplicam-se,
cumUlativamente, a pena correspon~ cumulativamente, a pena correspon-
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dente ao rapto e a cominada ao outro dente aO rapto e a cominada ao outro
crime. crime. '

Vlolêncl.a
canal

Resultado
mais rrave

Art. 408 - Praticar qualquer dos
crimes de violência carnal definidos
'nos arts. 232 e 233, em lugar de efe~

tívas operações militlU'e~:

Pena - reclusão, de quatro a doze
MOS.

Parigrafo único - Se da violência
resulta:

a) lesão grave:

Pena. - reclusão, de aUo a vinte
anos;

b) morte:
Pena - morte. grau máximo; re

clusão, de quinZe anos, grau minimo.

DISPOSIÇõES FINAIS

Art. 409 - São revogados o De<:reto.
lei 0.° 6.227, de 24 de janeiro de 19«,
e demais disposições contrá.r1as a êste
....Micm. salvo as leis espe<:iais que de·

Art. 312 - Praticar qualquer dos cri
mes de violência carnal previstos nos
arts. 192 e 193, em lugar de efetivas
operações militares:

Pena. - reclusão, de quatro a doze
anos.

Parágrafo único - Se da violência
resulta:

a} lesão corporal de natureza grave:

Pena - reclusão, de oito a vinte
anos;

b} morte:

Pena - morte, grau máximo; reclu
são. de quinze an<Nl, grau mínimo.

DISPOSIÇOES GERAIS

Al't. 320 - Onde não há estabeleci
mento adequado, para a execução da
pena privativa de liberdade, esta é
cumprida em prisão comum, civil ou
militar.

Art. 321 - O livramento condicio
nal não se aplica ao condenado por
crime praticado antes da vigência dês
te código.

Art. 322 - Aos crimes contra .a .se
gurança externa, praticados antes da
vigência dêste cOOigo e depois da rup
tura de relações diplomáticas com a
Alemanha, a Itália e o Japão, aplica~

~e o Decretot~lei n.o 4.766. de 1.0 de
outubro de 1942.

Art. 323 - Continua em vigor o
Decreto-lei n.a 4.766. de 1.0 de outu
bro de 1942, na parte relativa aos cr1~

mes da competência do Tribunal de
segurança Nacional, na forma do art.
66 do mesmo decreto.

Art. 324 - Ressalvada a legislação
especial Que estendeu a aplicação da
lei penal militar. decretada após a
ruptura de relações com a Alemanha,
a Itâ.lia e o Japão, revogam-se as dis
posições em contrário.



Rlo de Je.netro, 24 de janeiro de
1944, 128.0 da Independência e 56.° da
República. - GETúLIO VOGAS 
Eurieo G. Dutra. - Demitiu Ao Guf
lhom - Joaquim Pedro 8alpdo FIlho
- Aleunclre HMcoDdee FDho.
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Art. 410 - !:ate Código entrará. em Art. 325 - ltste cód1IO entrar' em
vIgor no dia 1.° de janeiro de 1970. vigor 30 d1u após a data da publica

ção.
BrasfiIa, 21 de outubro de 1969; 148.0

da. IndeI)'mdêncta. e 31.0 da ÍUpúbl1ca.
- AUGUSTO BAMANN JLU)EMA
KER GRtlNEWALD - AUB&LIO DE
LUA TAVARES - MÁBClO DE
SOlJZA E MELLO - Luis AnUinio da
Gama e SOva.

ARTIGOS DO CóDIGO PENAL MILITAR VIGENTE SEM CORB.E8POND'lNCIA NO
CC>DIGO PENAL MJLlTAR DE 1944

Observar, na. tabela abaixo, a. correspondência dos dispositivos do preeente Decreto.
leJ, com os artigos do Decreto--lei n.O 1.OM, de 21-10-1969 (Código Penal), e do
anteprojeto de CódtgQ Penal ÓO Min. Nelson Hungria:

Dec.-IeI n.- 1."1169
(Códilo Pen&l. Mmtu)

§ 2.°, art. 2.° •.•.............

art. 5.° ...•..........•..••....

Dec.-Iel Do· U)lK/69
(CódJgo Penal)

, 2.°, art. 2.° .

art. 5.° .....••...•....•...

§ 2.°, art. 2.°

art. 6.°

art. 6.° art. 6.°

§ 1,t', art. 7.°

§ 2.0 • art. '1.0 § 2.°, art. 7.°

f 1.°, art. 29 ...............•

art. 34 .

art. 39 .•...•.........•.......

art. 45, parágrafo único .•.•..

art. 46 .

art. 52 .

art. 71, § 1.0 ..............•..

art. 71, § 2.° ................•

art. 78 .

art. 76 ................•......

art. 78 ..

art. '18, § 1.0 ..

art. 'l8, I 2.° ......•......... ,

art. 13, § 2.° ..•.•.....•...

art. 19 .••..•••.•••.•..••.

art. 23 ...•.••..•••.•...•.

m. 30. par8.grato único

art. 30. § 2.° •. ' ..••......•

art. 34 ." ..

art. 57, I 1.° ••••...•......

art. 57, § 2.°

art. 59 .

art. 62 ..

art. 64 ..•.•..••••••..•.•.

art. 64, § 1.0

art. 64, § 2.° .••..•......•.

art. 19, § 1.°

art. 22

art. 28

art. 33, § 2.°

art. 88

art. 57. § 1.°

art. 61

art. 64:

art. 66

art. 66, § 1.0

art. 76, § 2.°, "b" .•••.•••...• art. 64, § 2.", b

art. "lB. , ~ o



Dec..Iei n.o 1.001/69
(Código Penal Militar)

art. 00, parágrafo único .

art. 81, § 1.0 .

art. 82 .

art. 83 .

art. 84

art. 84. r
art. 84. n
art. M. pH,J'ágrafo único .

art. 85 , '

art. 86 .

art. 86, I

art. 86, Ir
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Dec.-lei Do° 1.004/69
(Código Penal)

art. 64, parágrafo único

art. 67, parágrafQ único

8rt. 68 .

art. 70 .....•.•...........

art. n .
art. 71, r
art. 71, TI

art. 7J, parágrafo único

art. 72

art. 13

art. 13, I

art. 73, Il
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Anteprojeto Código Penal
Min. Nelson Hungria.

art. 69, parágrafo único

art. 71

art. 7Z

art. '75. § 1.0

art. 75, § 2.0

art. 75, § 3.°

art. 76

art. 78, § 2."

art. 86, V

art. 86, parágrafo único

art. 86, § 1.0 .....•.•.. ,"... art. 73, § 1.0 ..........•.•.

art. 86, § 2.° ......•......... art. 73, § 2.0 •.••.••.•••• ,.

art. 86, § 3.° .••••.•......... art. 73, § 3.° ..........••••

art. 87 •..••••.•.••.•••• , • • • . art. 74 ...•.•.•.•.•.••••••

art. 89, § 2.° •........•.•.•.. art. 75, § 2.0 .•••••••••••• ,

art, 98, VI . . . . . . . . . . . art, 83, 11 ..........•.....

art. 98, parágrafo único ... , art. 83, parágrafo único

art. 105 ..................•... art. 85. § 1.0

art. 105, parágrafo único .... art. 85, § 2."

art. 106 , .•.•. ,., .•.• , art. 87 •..••....•...•• . • • • art. 93

art. 108 .....................• art. 89, parágrafo único ., art. 95, parágrafo único

art. g3, § 4." ,. art. 99, § 4."

art. g7 art. 102

art. 97, § 1.°

art. 112, § 2.°

art. 112, § 3."

art. 112, § 4.0

art. 115 .

art. 115, § 1,0

art. 115. § 2.°

art. 115, § 3."

art. 93, § 2." .....•.......•

art. 93, § 3." .

art. 97, § 2.° .

art. 9'1, J 3.<> ••••••••••.•.•

art. 99, § 2.°

art. 99. § 3.°

art. 102, § 2."

art. 102, § 3."

art. 116 .

art. 116, parágrafo único "'.

art. 117 .

art. 117, parágrafo único

art. 119, parágrafo único

art.. 98 ••.•.•••.•.•.•..... art. 103

art. 98, parágrafo único " art. 103, parágrafo único

art. 99 .•. ,............... art. 104

art. 99, parágrafo ünico ... art. 104, parágrafo único

art. 101
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Dec..leJ 11.0 1.001169
<C6diIn- Penal MUltar)

art. 124 .

art. 125, § 3.° ......••...••••

Deo.-IeJ 11.. 1.004169
<Cóc1IrO Penal)

art. 110 .••••••••••....•.•

art. 111, § 3.° .

Anteprojeto C6dIp Penal
l'IDu. NeIIeD lI1mp'1a.

art. 113

art. 114, I 3.°

art. 134 art. 11'l

art. 134, § 1.°, & art. 117, § 1.°, a

art. 134, § 2.° art. 117, I 2.°

art. 135 .

art. 135, parágrafo únlco .•..

art. 2M ..

art. 207, \ 1.<' .

art. 207, § 2.° ..•.•........•.

art. 199 .

art. 120 ..........•.......

art. 123

a.rt. 123, § 1.°

art. 123. I 2.°

art. 122, I 2.°

art. 122, I 2.°

art. 207, § 3.° art. 123, § 3.°

art. 208

art. 211

art. 212

art. 213

art. 214, l 2.~, n ..
art. 213, I , .

art. 219 .. " ..

art. 221 ..

art. 131

arts. 140, 141

art. 136 e I 1.°

art. 139 e parágrafo 1ln1co

art. 146, I

art. 146, 1

art. 148 e pará.gr&fo único

art. 151

art. 225, § 3.° art. 155, § 3.°

art. 226 art. 158

art. 227

art. 228

art. 229

art.23Q .

art. 239 ..

art. 241 ..

art. 244 .

art. 245 .

M\;. 2~, paràgrafo únlco .

art. 251, §§ 1.0, 2.° e 3." •..•.•

art. 'lf>1

art. lIS8

art. 267

art. 159

art. 161

art. 162

art. 163

art. 258

art. 166

art. 170

art. 171

art. 180, parágrafo único,
I.m· ..

art. 184, § 1.° (1 a IV) e
§ 2." ••.•.......

art. 173

art. 174

art. 19&
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Dec.-lei n.- 1.001/69 DecA~i D.o 1.004/69 Anteprojeto Códiro Penal
(Código Penal Milita!"} {Códjgo Penal) Min. Nelson Hungria

art. 269, § 3." ., oI ••••••••••• art. 219, ~ 3°

art. 271 ~.~. ~ .... ~ .,~ ... , ~ .. , art. 281

art. 278 .................. "." art. 288

a.rt. 279 ·. ~ ................... art. 289

art. 280 ............... , .... - art. 290

Brt. 281 ................. , .. , art. 291

art. 282 · .................... art. 292

art. 283 . ..................... art. 293

art. 284 .1 •• ' ••••• oI ••••••••• a:t. 294

art. 2115 · ...... ~ ............... - . art. 29f}

art. 286 • ••• OI ••••••••••••••• art. 296

art. 287 • ••••••••••• OI I •••••• art. 297

art. 288 • ••••• ~ •••• I ••••••• I • art. 298

art. 292 . .................... art. 299

art. 293 .. , .................. art. 302

art. 294 ........ , ............ art. 304

art. 295 • •• ~ I •••••• , •••• ~ ..... art. 305. 1.0

llxt. 296 • w • ~ • - ••••••••••••••• art. 306, La

art. 297 • •••• _ • ~ ••••• 4 ••••••• art. 301

art. 300 ·.... - ..... ~ ......... art. 372

art. 3(13. § 1.0 .. .......... , ,-. art. U8. § l-o

art. 311, ~ 1.0 •••• 4.· •••••••• art. 330, ~ 1.0

art. 311, § 2. 0 ............. ~ . art. 333

art. 313 '._.w.'.W' ••••••••••• art. 335

art. 314, parágrafo único .... art. 338, § 2.0

art. 320 • • w • 4 ••• w •••• ~ •• ~ _ ~ •• art. 351

art. 326 • ~ •••••• _ • ~ ••• ~ • 4 • 4 • art. 366

art. 328 • ••••••••• ~ ••••• 4 ••• art. 377

art. 330, ~.~ 1.° e 2.0 "." .... a!'t. 364, f 1.°

art. 333 4""'4."W'" ••••••• art. 363

art. 334 • ••••• 4 ••• 4 •••••••••• art. 362

art. 335 . .................... art. 369

art. 34.3 · ......... ~ . ~ ........ a.rt. 380

art. 348 ·............... ~ .... art. 386

art. 352 ••• _._ •••••• 4.4 •••••• art. 401

art. 353 • •• ~ ••••••••• ~ • w • w • W I art. 402

art. 354 .._ ••••••• _ ••••••• 4 •• art. 405



TITULO V - DAS PENAS •...•.....•.........•....•........•..........•

TtTULO VI - DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA ..

TtTOLO VII - DA AÇAO PENAL ....••. , ...••.•.................•....•.

'I1TOLO vm - DA EXTINÇAO DA 'PUNIBILIDADE .•................•.•

Capitulo I
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T1TULO IV
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- DO CRIME .
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1.° a 28

29 & 47
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53 e 54

55 a 109
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84.88
89 a 97

98 a 108

109

110 a 120

121 e 122

123 a 135
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LIVRO I
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PAtS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • •• . • . • . • •. . . . • . • . • . . • . . . . . . . • 136 a 1«8
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NA MILITAR ...•.•.......• ,............................... 148 a 182

Capitulo 1 - Do Motim e da Revolta. .

Capitulo II - Da AlJcfaçAo e do Incitamento .

Capitulo m - Da Violência contra Superior, ou Militar de serviço .
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CapítUlo V - Da InsuborcllnaçAo .
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CapítUlo VII - Da Resistência .

Capítulo vnI - Da- Fuga, Evaslío, Arrebatamento e Amotinamento de
Presos .

149 .. 153

154 .. 158

15'7 a 159

160 .. 162

163 .. 166

16'l a 116

1'l'J

178 a 182
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Artigos
TiTULO lU - DOS CRIMES CONTRAOSERVrçO MILITAR E O DEVER

MILITAR ..•. ,_ o', o'..... ......•.•..........•..• la3 a 204

~apitu]o I -- Da Insub~1sSão , 183 a 186

Capitulo 11 -- Da Deserção ' ,........................ 187 a 194

Capitulo In -- Do Abandono de Pôsto e de Outros Crimes em Serviço 195 a 203

Capitulo J:Il -- Do Exercicio de Comércio 204

TiTULO IV - DOS CRIMES CONTRA A PESSOA .

Capítulo I - Do Homicídio .

Capitulo n -- Do Genocídio

205 a 239

205 a 207

208

Capitulo III -- Da Lesão Corporal e da RiXa " o • .. • 209 a 211

Ca.pitulo IV -- Da Periclitação da Vida ou da Saúde ,. o •••••••••• o. o 212 e 213

Capitulo V -- Dos Crimes Contra a Honra o.. 214 a 221

Capitulo VI - Dos Crimes Contra a Liberdade o •••••••••••••• o • o • • • • 222 a 231

Seção I -- Dos Crimes Contra a Liberdade Individual . o • , • • • • • • • • 222 a 225

Seção II -- Do Crime Contra a Inviolabilidade do Domicílio. . . . . . . . 226

Seção In -- Dos Crimes Contra a Inviolabílidade de Corref<pondência
ou Comunicação o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 227

Seção IV -- Dos Crimes Contra a Inviolabilidade dos Segredos de
Caráter Particular 228 a 231

Capitulo vn -- Dos Crimes Sexuais ,........ 232 a 237

Capitulo VIII -- Do Ultraje Público ao Pudor _.. .. . . . . . . .. .. .. .. 238 e 239

TíTULO V - DOS CRIMES CONTRA O PATRIMôNIO 240 a 267

Capitulo I - Do Furto ..... ,........................................ 240 e 241

Capítulo II - Do Roubo e da Extorsão 242 a 247

Capitulo lI! -- Da Apropriação Indébita ,.......................... 248 a 250

Capítulo IV -- Do Estelionato e outras Fraudes 251 a 253

Capítulo V -- Da Receptação 254 a 256

capitulo VI - Da Usurpação •. o • o • • • • • • • • • .. .. .. .. • • • • • .. • • .. • • • • • • • 257 e 258

Capitulo VII - Do Dano ,............................... 259 a 266

Capitulo VIII -- Da Usura ,.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

TITULO VI - DOS CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PúBLICA 268 a 297

capitulo I - Dos Crimes de Perigo Comum .... ,................... 263 a 281

CapituJo TI - Dos Crimes Contra. os Meios de Transporte e de Co-
munícação , o , ••• o ••••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 282 a 289

Capitulo m -.lJos Crimes contra. a Saúde 290 a 297
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TITULO VII - DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇ'AO MILITAR

Capitulo I -- Do Desacato e da Desobediência ...•.........•...•...

Capitulo 11 -- Do Peculato .........................................•

Capitulo II! -- Da Concussão, Excesso de Exação e Desvio .

C:apit~o 111 -- Da Corrupção ................................•...•...

Capitulo V -- Da Falsfdade ..

CapftUlo VI -- Dos Crlmes Contra o Dever Func:lonal .

Capitulo VII - DOll Crimes Pratlcados por Particular Contra a Ad-
mJnfstraçlo M:I.1itar .

TttULO VIII -- DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇAO DA JUS-
TIÇA MILITAR ................................•.......•

LIVROn

Dos Crimes MilItares em Tempo de Guerra

TtTULO I -- DO FAVORECIMENTO AO INIMIGO .................•

Capitulo I -- Da Traiçlo .

Cap(tUlo n -- Da Traic;iG Imprópria .

CaDft~o m -- Da CobardJa .•......... , ...........................•.
Capitulo IV -- Da Espionagem .

CapitUlo V -- Do Motim e da Revolta ..

Capitulo VI -- Do lPcitaznento .

Capitulo vn - Da Inobservâncfa do Dever Mflltar .

Capitulo VIII -- Do Dano .

Capitulo IX -- Dos Crimes Contra a Incolumidade PúbUca. .

Capitulo X -- Da Insubordinação e da. Violência. .
Capftulo XI -- Do Abandono do Pô.5to .
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COOIGO

PENAL

Excelentísslmos Senhores Ministros de
Estado da Marinha de Guerra. do Exér
cito e da Aeronáutica Militar

O Projeto de Código de Processo Penal
Militar, que tenho a honra de submeter
à elevada apreciação de Vossas Excelên
cias, está moldado no Anteprojeto elabo
rado por uma Comissão, que, indicada.
pelo Egrégio Superior Tribunal Militar,
ficou, pela Portarta n.o 90-B, de 11 de
maio de 1967, dêste Ministério, inicial
mente constittúda pelos Ministros Gene
ral-de-Exército Olympio Mourão Filho,
na qualidade de Presidente, Almirante
de-Esquadra Waldemar de Figueiredo
Costa, Doutor Orlando Ribeiro da costa,
Doutor Washington Vaz de Mello e pelo
Professor Doutor Ivo d'Aquino, que de
sempenhou a função de Relator. Tendo
ocorrido a renúncia do Ministro Doutor
Orlando Ribeiro da Costa, no curso dos
trabalhos da Comissão, foi seu lugar pre
enchida pelo MinJstro Doutor João Ro-

!PRocesso

meiro Neto, com aprovação daquele Tri
bunal e con!onne Portaria dêste Minis
tério. Faleceu êsse Ministro a 20 de mar
ço do corrente ano, após o término da
elaboração do Anteprojeto.

2. O processo penal militar tem sido até
agora regido pelo Decreto-lei n.o 925, de
2 de dezembro de 1938 (Código da Justiça
Militar), que engloba a organizaçã.o íudi
etária militar. As modificações que so
freu, no correr dos anos, não lhe atingi
ram a substância. Embora. tenha sido
instrumento útil à pratica da Justiça Mi
litar, a. cujas necessidades procurou aten
der dentro de normas reputadas clássi
cas no processo penal brasileiro, poden
do até ser considerado, sob certos aspec
tos, mais liberal do que o Código de Pro
cesso Penal comum, promulgado em 1941,
impunha-se a sua reforma para atender
a novas solicitações, assim de ordem ju
rídica como de ordem política, no âmbito
processual militar.
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o Projeto não compreende a organiza
ção judiciária mUitar, que será objeto de
lei à parte, em AnteprojetQ já elaborado,
alterando-se, nesse sentido, o sistema do
Código da Justiça Militar, e seguindo-se
o que é usualmente adotado na legisla
ção penal processual do Pais.

3. Procurou o Projeto realizar uma co
dlt1eação que abrangesse tôda a matéria
relativa ao processo penal militar, sem
ter o seu aplicador necessidade, a não
ser em casos especlalísslmos, sempre im
previsíveis, de recorrer à legislação penal
comum, como acontece atualmente, com
freqüência, por motivo das omissões do
Código da Justiça Ml1ltar vigente.

Teve, igualmente, em vista, traduzIr
em preceitos positivos a tradição e 0&

usos e costumes mUltares, resguardando
os principIas de hierarquia e disciplina
que regem as Fôrças Armadas. Assim,
desde a investigação policial mUltar e a
instrução criminal, até o julgamento,
estão aquêles principios meticulosamen
te preceItuados.

Isto, porém, não afastou o Projeto de
considerar o respeIto em que deve ser
tJda a pessoa do indiciado ou acusado,
milltar ou civU, quer processado sblto
quer sob prisão, assegurando-lhe, efeti
vamente, assistência judiciária e a mais
ampla defesa na fase contraditória do
processo, nos tênnos constitucionais, e
mantendo as tradições llberais da. justi
ça miUtar brasUeira, sem paralelo, aUás,
em qualquer outro pais,' conforme se
pode verificar do próprio Código da Jus
tiça Mllltllr, alnda vigente.

4, As normas processuais do Projeto não
excluem nem elidem as constantes de lei
especial relativa à repressão dos crimes
contra. a. segurança. nacional, daS quaiS,
todavia, são subsidiárias, pela forma ne
las estabelecidas. Houve o propósIto de
fazer do Código de Processo Penal. MUltar
uma lei de caráter permanente, permitin
do, porém que, sem modificação das suas
Unhas estruturais, outras leis de natu-

reza especial possam ter vigência no fôro
militar.

Prescreveu que obedecerão às nOrn1a8

processuais ali previstas 08 processos da.
.Justiça Militar Estadual, nos ertmes ei

tabeleeid05 na. Lei Penal MUitar, a que
respondem os oficiais e praoas das Po
licias e Corpos de Bombeiros, Ml11tares,
salvo quanto à organização da Justlça,
aos recursos e à execução da sentença.

5. O Projeto está dividido em 5 (cInco)
Livros, sendo que o último dêles se refere
a. normas concernentes à. Justiça Mi
lltar em tempo de guerra. Nas d1Bposi
çóes Finais do Projeto faram lnclu1dos
preceitos reguladores da aplicação In
tenemporal do Código, bem como algu
mas outras de feição complementar ou
transItória, que não assentavam naqueles
Livros.

6. A distribuição das matérias nos Có
digos Processuais está longe de ser co1n~

cldente de um Código para outro.

O Projeto adotou o critério que lhe pa
receu mais metódico e obediente a uma
seqüêncitl. lógica e eventual, desde a in
vestJgação pol1eial até a instrução cri
minal, às quais antecedem as normas de
regência do processo penal militar e as
de interpretação, suprimento e aplicação
territorial, em tem.po de paz e de guerra,
do nõVQ Código. Refere-se, a.1nda, à po
lícia judiciária militar, à. sua. competên
cIa e às autoridades mlUtares que a exer~

cem, na respectiva escala. hierárquica.. O
pensamento do Projew é de que a poUcia
judiciária militar, sendo federal pela sua
natureza, tem não só competêncIa espe
cial para apurar os crimes mllitarea. como
ta.iI> definidos em le1, m.aa também com
petência cumulativa para. apurar Infra
ções penais, que, por lei espee1a.l, fiquem
sujeitas à Jurlsdlção mllltar.

7. Dispõe minuciosamente, quanto ao
inquérito policIal mllltar, tendo em aten
çio cuidadosa as normas de hierarquia
entre o indiciado, se militar, e o encar
regado do Inquérito. Supriu, a. êste res-
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peito, as lacunas existentes no Código
vigente.

Deu ao inquérito policial militar o ca
râter que foi preconizado na Exposição
de Motivos do atuaI Código do Processo
Penal, isto é, salvo casos especiais, a sua
necessidade como instrução provisória
antecedente à propositura da ação penal,
sendo, porém, efetivamente instrutórios
desta os exames, perícias e avaliações
regularmente realizados no curso do in
quérito.

Permite que o indiciado fique detido,
independentemente de flagrante delito,
durante aS investigações policiais, até
trinta. dlas, comunicando-se, entretanto,
a detenç.ão à autoridade judiciária com
petente, nos têrmos da constituição. A
prorrogação daquele prazo, até vinte dias,
somente poderá ser permitida, mediante
solicitação fundamentada do encarrega
do do inquérito, por comandante de Dis
trito Naval, Região Militar ou Zona Aérea.
Acrescentou-se que, se entender neces~

sário, o encarregado do inquêrito solici
tará, dentro do mesmo prazo ou sua pror
rogação, justificando-a, a decretação da
prisão preventIva do indiciado. Esta. dis
poSição deixa bem clara a distinção en
tre a detenção durante as investigações
policiais e a prisão preventiva, indepen
dentes entre si.

Ficou mantido, em princípio, o sigilo
do inquérito, como é de regra na legis
lação processual penal, mas o seu encar
regado poderá permitir que dêle tome
conhecimento o advogado do indiciado.
PoderiJ., igualmente, manter a. incomu
nicabilidade do indiciado, até três dias.
Teve-se aí em vista evitar, em certos
casos, a divulgação de declarações pres
tadas pelo indiciado, em proveito de par
tícipes do crime, ainda não detidos.

O Projeto teve o cuidado de evitar si
tuação opressiva para as testemtmhas,
estabelecendo que serão, salvo caso de
urgência inadiáVel, inquiridas durante o
dia, em período que medeie entre as sete

e as dezoito horas. Determinou, igual
mente, que as testemunhas não serão
inquiridas por mais de quatro horas con
secutivas, sendo-ll1es facultado o des
canso de meia hora, sempre que tiverem
de prestar declarações além daquele
têrmo.

Ficou, outrossim, prescrito que a au
toridade encarregada do inquérito não
poderá mandar arquivâ-lo, embora con
clusivo da inexistência de crime ou
inimputabílidade do indiciado, tacando
essa decIsão somente à autoridade ju
diciária.

8. Dispondo a respeito da ação penal
milítar, manteve li norma da sua pro
moção só mediante denúncia do Ministé
rio Público, que não poderá dela desis
tir, apõs o oferecimento. Em Capítulo es
pecial, que antecede o relativo aos cri
mes sujeitos ao fôro militar em tempo
de paz e em tempo de guerra, são enu
merados os requisitos a que deve obede
cer a denúncia, bem como fixados 08

prazos para o seu oferecimento, confor
me esteja sôlto ou prêso o indiciado, e
estabelecic.os, restritivamente, os casos
em que o juiz não a receberá, cabendo,
entretanto, do respectivo despacho re
curso para o Superior Tribunal Militar.

9. Em Título e.specla.l, situou as pessoas
que tomam parte no processo - juiz e
seus auxiliares (serventuáriOS da justiça,
peritos e intérpretes) e as partes (acusa
dor, assistentes e acusado) - e regulou
os impedimentos processuais e a suspei
ção dos Juízes e seus auXiliares e os dos
representantes do Ministério Público.
Prescreveu que nenhum acusado, ainda
que ausente ou foragido, seja processado
ou julgado sem defensor, tendo as pra
ças o patrocínio do advogado de ofício,
cujas atribuições são definidas na Lei
de Organização Jadiciária Militar. De
terminou a nomeação de curador ao
acusado incapaz, assim como o adia
mento do processo, na falta de compa
recimento do defensor, desde que indis
pensável a sua presença. Declarou que,
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no exercício da sua função no proeeS80,
terão os advogados os dlreitos que lhe
são assegurados e os deveres que lhe são
impostos pelo Estatuto da. Ordem dos
Advogados do BrasIl.

10. Na competência. do fôro militar,
atendendo às peculiaridades da sua. Jus
tiça, bem. como à situação profissional
dos militares e suas prerrogativas, o
Projeto regula a matéria de modo dife
rente do adotado na. leglsla.ção proces
sual comum, embore. mantendo a pri
mazia da. competência pelo lugar da in
fre.ção. Seguindo ordem exclusiva, a co
meçar por est& competência, admite, de
modo geraI, a da residência. ou domicUlo
do acusado e, depois, e. da prevenção,
quando não conhecido ou incerto o lugar
da. infração, sendo que, para a compe~

têncla por prevenção, especifica outros
casos em que esta pode ocorrer. Mas,
para o milltar em situação de atividade,
ou o assemelhado na mesma situação,
e para o fune1onárlo lotado em reparti
ção militar, a competência do fOro, quan
do não se puder determinar o lugar da
infração, será o da unidade, navio, fôr
ça ou órgão onde estiver servindo, não
lhe sendo aplicável O critério da preven
ção, salvo entre Auditorias da mesma
sede e atendlda a respectiva especIali
zação.

Ficou ainda estabeleclda a competên
cia dentro de cada Circunscrição Judi
ciária, obedecendo, ordenadamente, à.
especialização das Audltorias (da Mari
nha de Guerra, do Exército ou da Aero
náutica Militar, onde as houver) e à
distribuiÇão, onde existIr mais de uma.

Na parte relativa à competência pelo
lugar da infração, foI prevista. a relativa
aos crimes cometidos a bordo de navio,
embarcação ou aeronave sob comando
milltar ou militarmente ocupados, bem
como aos cometidos fora do território
nacional, OU neste sômente em parte.

Quanto à. prerrogativa. de pôato ou
função, a respeito da qual não prevale~

cem as regras de competência aclma
mencionadas, tal como acontece nos
casos de continência e conexão e de de
satonmento, o Projeto deixou explicito
que a competência decorre da natureza
da mesma prerrogativa e não da. natu
reza da. infração, regulando-se, estrita
mente, pelas normas expressas no Có
digo.

Regulou, em tôdas as particularidades,
os casos de conexão e continêncIa; e, em
etp~ial, a respeito do concurso da com
petência mllltar, prevendo as hipóteses
de unidade e de separação de proeessos
e os de separação sÓm.ente dos julga
mentos.

Da mesma forma dispôs em relação ao
desato,ramento de processo.

U. Os contlltos de competência, quer
entre as autoridades judlciá.r1as milita
res quer entr~ estas e as da Justiça co
mum, ncal'anl disciplinados em Título
autônomo.

12, Esté. prevista, também em Titulo es
pecial, a ocorrência. das questões preju
diciais, a forma' de decidi-Iaa e as auto
ridades JucUciárIas a que compete faze
lo, nas dlferentes fases do processo.

13. SubordInados a um Titulo SÓ, que ie
su.bdivide em vários Capítulos e Seções,
foram objeto de atenção particular os In
cidentes processuais, ordenados na. se
guInte seqüêncIa; exceções, Insanidade
mental do acusado e falsidade de do
cumento.

Foram admitidas as exceções de suspei
ção, incompetência de juizo, ntlspendên
eia e coiBa julgada, sendo regulados 08
respectlvos processos.

Ficou previsto, tu como dispõe, 00111
tellcldade, o Côdigo da Justiça Mll1tar V1~

gente, que a verificação da inSanidade
mental pode ser feita. quer na.' fase da
instrução cr1m1nal quer na do inquérito,
correndo em auto separado, que sOmente
será. apenso ao prtnclpal após a apresen
tação do laudo pericial.
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U. A verificação de falsidade de do
cumento constante do processo decorrerá
de impugnação da parte ou de procedi
mento ex officio do juiz, sendo autuada
em apartado, mas podendo sustar o feita,
até a apuração, se imprescindível esta
para a condenação ou ahsOlvição do
acusado.

15. Dispondo em Titulo autônomo sôbre
as medidas preventivas e assecuratórias,
adotou o Projeto o método de as clistri
buir em Capítulos reguladores das pro
vidências que recaem sôbre coisas e pes
soas (busca, apreensão e restituição);
das que recaem sôbre coisas somente (se
qüestro, hipoteca legal e arresto), e das
que recaem somente sôbre pes.soas (pri
são em flagrante, prisão preventiva,
menagem e apllcação provisória de me
dida de segurança), No mesmo Título,
como complemento das disposições con
cernentes à prisão preventiva, trata, em
Capítulo próprio, do comparecimento
espontâneo do acusado; e, ainda, da li
berdade provisória, no caso de infração
a que não fór cominada pena privativa
da liberdade, no de infração culposa, ex
ceto se compreendida entre as previstas
como infringentes da segurança do País,
e no de infração punida com pena de
detenção não superior a dois anos, salvo
os crimes que cita e que, de modo geral,
são atentatórios à autoridade, à disci
plina ou à dignidade militares.

Tratando da busca e apreensão, es
tabelece com minudência os requisitos
para a sua eXecução e as cautelas a que
devem ficar adstritas.

As disposições sôbre seqüestro, hipote
ca legal e arresto de bens do acusado,
para os casos de infração que atinge o
patrimônio sob administração militar,
não estavam previstas na legislação pro
cessual militar, embora aplicável, nas es
pécies, o código de Processo Penal co
mum, por fôrça do art. 396, do Código
da 3ustiça Militar.

A ausência daquelas disposições dei
xava de alertar as autoridades milita-

res, juízes e procuradores, a fim de que
aquelas medidas fôssem tomadas com
oportunidade, nDS casos indicados.

Quanto à prisão provisória, isto é.
aquela que ocorre durante o inquérito
ou no curso do processo antes da con
denação definitiva (a prisão em flagran
te ou a prisão preventiva), o Projeto
cont~m um Capítulo especial e minu
dente sôbre as disposições que a regem,
inclusive a respeito do tratamento que
deve receber o indiciado ou acusado sob
custódia, e as pessoas que, pela sua qua
lidade, têm direito a recolhimento em
quartel ou prisão especial.

As regras adotadas para a prisão em
flagrante coincidem com as da legisla
ção processual comum, exceto nas pe
culiares ao âmbIto militar.

A prisão preventiva ficou admitida
com os requisitos da prova do fato deli
tuoso ou indicios suficientes de autoria.
Além dêsses requisitos, deve fundar-se
em um dos casos de garantia da ordem
pública, conveniência da instrução cri
minal" periculosidade do indiciado ou
acusado, segurança da aplicação da lei
penal militar, eJágência da manutenção
das normas ou principias de hierarquia
e disciplina militares, quando ficarem
ameaçados com a liberdade do indiCiado
ou acusado. O fundamento básico para
a decretação é, em resumo, a sua neces
sidade, em face da lei. Não tem prazo
fixo, mas esta indeterminação não sig
nifica que a prisão preventiva deixe de
ter limite. 1!:ste é traçado pela cessação
da necessidade que fôra decorrente, por
sua vez, dos fundamentos postulados na
lei, expressamente e com caráter restri
tivo.

O Projeto não manteve a distinção ab
soluta, ora existente, de a prisão pre
ventiva ser decretada pelo auditor, em
se tratando de oficiai, como indiciado, e
pelo Conselho Permanente de Justiça,
quando o indiciado fôr praça ou civil.
Ficou conceituado que o auditor pode
decretá-la em ambos os casos, devendo-
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se entretanto, entender que, no segundo
caso, até o recebImento da denúncia e,
no outro, até a instalação do Conselho
Especial, que é sorteado. Procedeu-se,
desta forma, tendo-se em atenção a ur
gência reclamada para a decisão da. pri
são preventiva..

A menagem, que é de tradlção no pro
cesso penal militar, foi conservada nos
moldes em vigor atualmente.
16. Os preceItos relativos à citação ini
cIai e às notl.ficações e IntImações foram
expostos em Título especIal, que antece
de ao que compreende os atos probató
rIos.

O Pro3eto, quanto à. citação por man
dado, precatória ou edital, não tem mo
dificações de relêvo no que é usual àque-
le respeito no processo penal comum, sal
vo peculiaridades atinentes ao âmbito
mllitar.

Não acolheu, entretanto, a. carta ro
ga tória para citação de acusado em pais
estrangeiro, tal como se entende no di
reito processual comum, dada a sua im
praticabilldade no processo penal mill
tar, e, cremos, de modo gerlll, em qual
quer processo crinúnal de ação públlca.

Para a citação de acusado que esteja
no estrangeiro, em lugar sabIdo, previu a
carta citatória, cuja remessa será soli
citada pela autorldade judiciária ao Mi
nIstério das Relações Exteriores, que, por
intermédio de preposto seu, com. jurisdI
ção diplomática. ou consular no lugar
onde estiver o citando, fará a êste a en
trega daquela carta. Em se tratando de
militar em sItuação de atividade, a re
messa, para o mesmo fim, serã solicitada
ao Ministério a que aquêle pertencer. A
citação conslderar-se-á cumprida com a
comunicação oficial à autoridade judi
ciária da entrega da carta cItatória.. Não
sendo encontrado o acusado, ou se se
ocultar ou opuser obstáculo à Citação
pessoal, será citado por edital.
1.,. O Titulo concernente aos atos pro
batórios, além do CapItulo que encerra.
disposiçõe8 gerais, no tocante àqueles
atos, compreende CapItulas a respeito da
quallflcação e interrogatório do acusado,
conf.Lssão, perguntas ao ofendido, pen
cias e exames, testemunhas, acareação,
reconhecImento de pessoa e de coisa,
documentos e indicias.

O si$tema preferido pelo Projeto tof o
de englobar em um s6 Titulo normas
relativas aos atos probatórios apllcávels
a quaisquer processos, quer em primeira

quer em segunda fnatânela, sempre que
tenham de ser utlllzadas.

As DIsposições Gerais, por sua ve~,

além de compendiarem regras funda
mentais sôbre a. admissão e alcance da
prova, encerram outras que se estendem
a várias espécies de provas, evitando n
petições, quando estas são tratadas nos
respectivos Capitulas, como, por exem
plo, a preceItuação a respeito da versão
oral ou escrita, para a Ungua nacional,
de quaisquer at08 do processo.

Houve o cuidado de premunir os atos
probatórios com element08 que lhes per
mitam propiciar ao julgador a reaUdade
do processo, pondo no mesmo ruveI a
acusação e a de!esa, na contradita da
instrução criminal. e permitindo ao Ju1z
a Intervenção, de ofício, sempre que 1ul
gar necessária d1llgêncla para o escla
recimento da verdade, em beneficio da.
Justiça.

Ficou declarado que serão observadas
no inquérito as disposições referentes às
testemunhas e SUa acareação, ao reco
nhecimento de pessoas e coisas, aos atos
periciais e a. documentos, bem como
quaisquer outros atos que tenham per
tinência com a. investigação do tato de
lltuoso e sua autoria..
18. O Livro U do Projeto trata dos pro
cessos em espécie, com doIs Titulos, re
lativos, respectiva.mente, ao processo or
dinário e aos processos especiais, con
tendo o prImeiro dêles um Capitulo úni
co, com sete Seções, e o segundo, oito Ca
pítulos.

A instrução crlm1nal, bem como o jul
gamento dos processos na. Justiça Mili
tar, são feitos perante Conselhos Espe
ciaIs sorteados, quando os acusados são
oficiais até o põsto de Coronel, ou COD
selhos Permanentes (mutáveis de três
em três meses), quando os acusados são
praças ou civis. São excetuados os casos
de deserção de praças do Exército e 08
de lnsubmi.ssão, em que a instrução cri·
minal e o Julgamento são feitos perante
os Conselhos de Justiça de corpos, for
mações e estabelecimentos miUtares, con
forme os arts. 456 a 458, e seus parágra
fos, do Projeto.

O Capitulo referente â Instrução cri
minal divide-se em sete Seções regula
doras:

a) da prioridade de instrução e da
polícia e ordem das sessões dos
Conselhos de Justiça;

b) do inicio da Instrução;
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c) da instalação do Conselho de Jus
tiça.;

d) da qualificação e interrogatório
do acusado, das exceções que po
dem ser opostas na ocasião e do
comparecimento do ofendido;

e) da revelia;
f) da inquirição de testemunhas, do

reconhecimento de pessoa ou coi
sa e das diligências em geral;

g) da sessão de julgamento e da sen-
tença.

19. O Título II do Livro n compreende
os processos especiais, referentes a de
serção, insubmissão, habeas corpus e res
tauração de autos, os da competêncla
originária do Superior Tribunal Militar
e o de correição parcial.

O habeas corpus obedeceu às precel
tuações que são usuais na legislação pe
nal brasileira excetuados, entretanto,
os casos em que a ameaça ou coação
resulta.r: a) de purnqóes disciplinares
aplicadas de acõrdo com os regulamentos
disciplinares das Fôrças Armadas; b) de
punição aplicada aos oficiais e praças
das Policias e Corpos de Bombeiros, Mi
litares, de acôrdo com os respectivos re
gulamentos; c) de prisão administrativa
nos termos da legislação em vigor; d)
das medidas que a Constituição autoriza
durante o estado de sitio; e) de disposI
ção que, com fôrça de lei constitucional,
excetue o habeas corpus em caso espe
cial. O Projeto manteve a competência
privativa do Superior Tribunal Militar
para o julgamento do habeas corpus. de
terminando que, antes do julgamento,
se dê vIsta do processo ao Procurador
Geral.

O processo de restauração de autos,
que não consta do Código da Justiça
Militar, foi regulado de forma a adap
tar-se ao processo penal militar.

Tendo em atenção a extensão e a im
portância dadas pela Constituição à
competência orJgjnária do Superior Tri
bunal Militar, o Projeto regulou em to
dos os seus tênnos o respectivo processo,
desde a instrução até o julgamento. Da
decisão defJnltlva ou com fôrça de defi
nitiva, unânime ou não, declarou-se o
cabimento de embargos, tendo-se em
consideração o julgamento do acusado
em uma única Instância e nâo haver das
decisões do Tribunal recurso ordinárto
para lnstâncla superior.

No processo de correição parcial, fi
caram conceituados com precisão os
casos para a sua procedência:

a) mediante requerimento das par
tes, para o fim de ser corrigido
êrro ou omissão inescusável, abu
so ou ato tumultuário, cometido
ou consentido pelo juiz, desde
que, para obviar tais fatos, não
haja recurso previsto no Código;

b) mediante representação do audi
tor corregedor, para corrigir ar
quivamento irregular em inqué
rito ou processo. É pensamento do
Projeto que a correição parcial
não substitui o habeas corpus.

Ao Regimento Interno do Tribunal fi
cou pertencendo regular o processo e
julgamento da correição parcial.

20, O Livro In do Projeto compreende
dois Títulos, divididos em vãrios Capi
tulas, e tratam, respectivamente, das nu
lidades e dos recursos.

O Livro IV refere-se à execução da
sentença, com Títulos a respeito dos in
cidentes da execução, indulto, comuta
ção da pena, anistia, reabilitação e exe
cução das medidas de segurança,

Foram especiticados os casos de null
dade e, bem assim, as normas para :l sua
argüição e decretação, Quanto aos re
cursos para a segunda instância, admi
tiu os recursos em sentido estrito e a
apelação, dispondo, respectivamente, sõ
bre os casos e forma de interposição e
de admissibilidade. No tocante à apela
ção, regulou o seu trânsito na instància
superior e seus efeitos nos casos de ab
solvição e condenação, estabelecendo ex
pressamente a obrigação de o réu se re
colher à prisão para interpor aquele re
curso, que ficará sustado, no caso de
fuga da prisão, após ter sido o mesmo
interposto. Declarou ser secreto o julga
mento da apelação quando o réu estiver
sôlto.

Previu os embargos de nulidade, in
fringentes do julgado e de declaração,
mas vedando-os a acórdão unânime, ou
quando proferido em grau de embargos,
salvo os de declaração. Permitiu que as
partes ofereçam embargos independen
temente de intimação do acórdão, mas
exigiu que, para embargar, o réu se re
colha à prisão, no caso de pena priva
tiva da liberdade, dissipando, neste úl
timo caso, divergências que têm surgido
na. jurisprudência.
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Dispondo a respeito da. revisão, em
confronto com o Código da Justiça Mj'"
litar vigente, liberalizou a admissão do
pedido, especificando, entretanto, os
casos de admtssão.

Regulou os recursos ordinários de de
cisões do Superior Tribunal Militar para
o Supremo Tribunal Federal, nos crimes
contra a segurança nacional ou as ins
tituições militares, praticados por civis e
<1overnadores de ~tado ou seus Secre
tários, e os das decisões denegatórias do
habeas corpus, bem como a interposi
ção do recurso extraordinário para o
Supremo Tribunal Federal.

Admitiu a reclamação, dirigida ao Su
perior Tribunal Militar, a fim de lhe pre
servar a competência ou assegurar a au
toridade de julgado seu.
21. Na parte relativa à execução da
senten~a, versa, em vá.nos Capítulos 
além das normas gerais que nela se com
preendem - a execução das penas em
espécie, a das penas principais não pri
vativas da liberdade e a das acessórias.
22. Referindo-se aos incidentes da exe
cução, estabelece normas, casos e con
dições para a concessão da suspen
são condicional da pena e do livramento
condicional. Sendo a suspensão condicio
nal da pena instituto sômente agora ad
mitido na Justiça Militar, o Pro1eto, em
consonância com o Projeto de Código
Penal Militar, dediea-Ihe especial cuida
do, enumerando os casos em que não
pode ser liberalizado, embora. satisfaçam
a regra geral de ourorga do benefício.
São os casos que envolvem crime contra
a segurança nacional ou contra a hierar
quia, a disciplina ou a dignidade m111tar.
Além disso, não pode a suspensão da
pena ser concedida em tempo de guerra.
23. Em Título especial e dois Capítulos
fical'am liesenvolvidas as regras atinen
tes ao indulto, comutaçáo da pena e
anistia, e bem assim, à reabilitação, ten
do tido, quanto a esta, em atenção, a
Lei n.O 5.451, de 5 de julho de 1968.

24. Em outro Título e Capítulo único,
foi tratada a execução das medidas de
segurança, previstas no Projeto de Có
digo Penal Militar. li: repetido o preceito
restritivo neste previsto, quanto à apli
cação de medida de segurança a militar
ou seu assemelhado.
25. As normas a respeito da Justiça Mi
litar em tempo de guerra estão tratadas
no Livro V, que compreende um Título
únic.o com três capítulos, relativos ao

processo, aos recursos e a Dtsposiçóes Es
pecla1s. Do Anteprojeto de Lei de Organi
zação Judiciária Militar constam Os ór
gáos a que compete o julgamento dos
crimes pratlcados em zonas de opel'1l.
çõeB ou território estrangeiro militar
mente ocupado por fôrças brasileiras,
tendo-se em atenção os tratados e con
venÇÕes internacionais.

O processo é caracteriZado pela sua ra
pideZ, reduzindo-se os prazos, quer de
acusação quer de defesa, e suprimindo
se certos têrmos admissíveis nos proces
sos em tempo de paz. A instrução cri
minal e o julgamento são feitos perante
os órgãos de Justiça, que acompanham a
tropa. Há preceitos especiais quanto aos
crlmes de responsabllldade e de deser
ção.

São previstos, além da apelação volun
tária de sentença de primeira instância.
os recurSOs de ofício, de sentença que
impuser pena restritiva da liberdade su
perior a oito anos e quando se tratar de
crime a Aue é cominada pena de morte, e
a sentença'fôr absolutória ou não apl1car
a pena. máxima. Não haverá habeu
~orpus, nem revisão.

Não são susceptiveis de embargos as
sentenças proferidas pelo Conselho Su
perior, que é o Tribunal de segunda ins
tância perante as fôrças que operem
em território estrangeiro mUltarmente
ocupado.

As DisposiÇÕes Especiala estabelecem.
normas para a execução da pena de
morte, definem o que são "fôrças em
operação de guerra" e determinam que
os auditores, procuradores, advogados de
oficio e escrivães da Justiça Militar, que
acompanharem as fôrças em operação
de guerra, sej aro comissionados em pos
tos militares, de acôrdo com as respec
tiVas categorias funcionaIS. .
26. A presente Exposição de Motivos
procurou pôr em relêvo os princípios e
normas que inspiraram o Projeto de Có
digo de Processo Penal Militar, comple
mento indispensável do Código Penal Mi
Utar, cujo Projeto está sendo encami
nhado a Vossas Excelências. Significam
ambos harmônica contribuição da mais
alta valia às letras jurídicas do Pais e,
especialmente, à prática da Justiça Mi
litar, dando~lhe eficiência para o cum
primento da sua missão constitucional

Aproveito a oportunidade para apre
sentar a Vossas Excelências protestos de
profundo respeito. - Luís ADtônio da
Gama e Silva.. Ministro da Justtça.
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DECRETO-LEI N.o 1.002, DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Código de Processo Penal Militar

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar,
usando das atribuiçõoes que lhes confere o art. 3.° do Ato Institucional n.o 16, de
14 de outubro de 1969, combinado com o § 1.0 do art. 2.0, do Ato Institucional n.'"

5, de 13 de dezembro de 1968, decretam:

CóDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR

LIVRO I

TITULO 1

CAPíTULO ÚNICO

Da Lei de Processo Penal Militar e da sua aplicação

Art. 1.0 - O processo penal militar reger-se-á, pelas
normas contidas neste Código, assim em tempo de paz
como em tempo de guerra, salvo legislação especial que
lhe fôr estritamente aplicável.

!'\ 1.0 - Nos casos concretos, se houver divergên
cia entre essas nonnas e as de convenção ou tratado de
que o Brasil seja signatário, prevalecerão as últimas.

§ 2.° - Aplicam-se, subsid1àriamente, as normas
dêste Código aos processos regulados em leis especiais.

Fontes de Direito
Judiciátio Militar

Divergência de
nol'Dla6

Aplicado
subsidiária
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Art. 2.° - A leI de processo penal m.1l1ta.r de'1e ser 111
terpretada no sentido literal de suas expressões. Os têr
mos técnicos hão de ser -entendidos em sua acepçã<:: espe
cial, salvo se evidentemente empregados com outra 8lgni
11cação.

i 1.° - Admitir-se-á. a interpretaçã.o extensiva. ou
a interpretação restritiva, quando tôr manifesto, no pri~

melro caso, que a expressão da lei é mais estrita e, no se
gundo, que é ma.1.s ampla, do que sua Intenção.

§ 2.° - Não é, porém, admissivel qualquer deSBas
interpretações, quando:

a) cercear a detesa pessoal do acusado;
b) pre1udtear ou alterar o curso normal do processo,

ou lhe desvirtuar a natureza;
c) desfIgurar de plano oS fundamentos da acusação

que deram. origem ao processo.

Art. 3.° - Os casos omissos neste CódJgo l'lerão su
pridos:

a) pela legislação de processo penal comum, quan
do aplicável ao caso concreto e sem prejUlZo da
índole do processo penal milltar;

b) pela jurisprudência;

c) pelos usos e costumes m1ntares;

d) pelos principios gerais de Direito;

e) pela analogia.

Art. 4.° - Sem prejuízo de convenções, tratadoo e re
gras de cUreito internacIonal, aplicam-se as normas dêste
Código:

I - em tempo de paz;
a) em todo o território nacional;
b) fora do território nacional ou em lugar

de extraterrttoria.lldade brasUe1ra, quan
do se tratar de crime que atente contra
as instituições milltares ou a segurança
nacIonal, ainda que seja o agente pro
cessado ou tenha sldo Julgado pela Jus
tiça estrangeira;

c) fora do território nacional. em zona ou
lugar sob administração ou vigilâncIa
da fôrça militar braslle1ra, ou, em liga
ção com esta, de fôrça militar estran
geira no cumpr1men~de missão de ca
ráter internacIonal ou extraterritorial;

d) a bordo de navios, ou quaisquer outras
embarcações, e de aeronaves, onde quer
que se encontrem, ainda que de pro-

Cuoscle
bladmr.t1)Dldade
de blterpretaflo

nf.O Utenl

Suprimento doe
CMO.s om1AOI

4p~ DO espafO
enoiempo

Tempo depu
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priedade privada, desde qU'e estejam sob
comando militar ou militarmente utíli
zados ou ocupados por ordem de autori
dade militar competente;

e) a bordo de aeronaves e navios estran
geiros desde que em lugar sujeito à ad
ministração militar, e a infração atente
contra as instituições militares ou a Se
gurança nacional;

fi - em tempo de guerra:
a) aos mesmos casos previstos para o tem

po de paz;
b) em zona, espaço ou lugar onde se reali

zem operações de fôrça militar brasilei
ra, ou estrangeira que lhe seja aliada,
ou cuja defesa, proteção ou vigilância
1Ilteresse à segurança nacional, ou ao
bom êxito daquelas operações;

c) em território estrangeiro militarmente
ocupado.

Art. 5.G - As normas dêste Código apl1car-se-ão a
partir da aua vigência, inclusive nos processos penden
tes, ressalvados os casos previstos no art. 711, e sem pre
juízo da validade dos atos realizados sob a vigência da
lei anrerIor,

Art. 6.° - Obedecerão às normas processuais previs
tas neste Código, no que forem aplicáveis, salvo quanto
à organização de Justiça, aos recursos e à execução de
sentença, os processos da Justiça Militar Estadual, nos cri
mes previstos na Lei Penal Militar a que responderem os
oficiais e praças das P<J1ícias e dos CorP<Js de Bombeiros
Militares.

TíTULO II

CAPí'I1JLO ÚNICO

Da Polícia. Judiciária Militar

Art. 7.° - A policia. judiciária militar ê exercida nos
têrmos do art. 8,°, pelas seguintes autoridades, conforme
as respectívas jurisdições:

a) pelos mInIstros da Marinha, do ExércIto e da
Aeronáutica, em todo o território nacional e fora
dêle, em relação às fôrças e órgãos que consti
tuem seus Ministérios, bem como a militare~ que.
neste caráter, desempenhem missão oficial, per
manente ou transitóría, em país estrangeiro;

b) pelo chefe do Estado-Maior das Fôrças Armadas,
em relação a entidades que, por disposição lega.!,
estejam sob sua jurisdição;
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(I) pelos chefes de Estado-Maior e pelo secretárto
geral da Marinha, nos órgãos, fôrças e unidades
que lhes são subordinados;

d) pelos comandantes de Exército e pelo coman
dante-chefe da Esquadra, nos órgãos, fôrças e
unidades compreendidos no âmbito da. respecti
va ação de comando;

e) pelos comandantes de Região Militar, Distrito
Naval ou Zona Aérea, nos órgãos e 'Unidades dos
respectivos territórios;

f) pelo secretário do MInIstério do ExércIto e pelo
chefe de Gabinete do MinIstério da Aeronáutica,
nos órgãos e serviços que lhes são subordinados;

g) pelos diretores e chefes de órgãos, reparttçõe&, es
tabelecimentos ou serviços previstos nas leis de
organização básIca da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica;

h) pelos comandantes de fôrças, unidades ou navios.

li 1.° - Obedecidas as normas regulamentares de
jurisdiçáo, hierarquia e comando, as atribUições enumera
das neste artigo poderão ser delegadas a oficiais da. ati
va, para. fins especificados e por tempo limitado.

§ 2.° - Em se tratando de delegação para instau
ração de inquérito pollcial-militar, deverá aquela reeair
em. oficlal de pôsto superior ao do indiciado, seja êste
oficial da ativa, da reserva, remunerada ou não, ou re
formado.

ti 3.0 - Não sendo possível a designação de oficIal
de pôsto superior ao do indiciado, poderá ser feita a de
oficial do mesmo põsto, desde que mais antigo.

§ 4.° - Se o indiciado é oficIal da reserva ou re
formado, não prevaleoo, para a delegação, a antiguidade
de põsto.

§ 5.0 - Se o pôsto e a antiguidade de oficial da
ativa excluírem, de modo absoluto, a existência de outro
oficial da ativa nas condições do § 3.°, caberá ao ministro
competJente a designação de oficIal da reserva de põsto
mais elevado para a ilUltauração do inquérito policial-mi
litar; e, se êste estiver indiciado, avocá-lo, para tomar essa
providência.

Art. 8.0 - Compete à polícia judiciária milltar:
a) apurar os crimes m1lltares, bem como os que,

por lei especIal, estão sujeitos à jurisdição mili
tar, e sua autori&.;

b) prestar aos órgãos e juízes da JustIça Militar e
aos membros do MinistérIo Públ100 as informa
ções necessária-s à instrução e julgamento dos.
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processos, bem como realizar as diligências que
por êles lhe forem requlsitadas;

c) cumprir os mandados de prisão expedidos pela
Justiça Militar;

d) representar a autoridades judiciárias m1l1tares
acêrca da pIisào preventiva e da insa.nidade
mental do indiciado;

e) cumprir as determinações da Justiça M1l1tar re
lativas aos presos sob sua guarda e responsabili
dade, bem como as demais prescrições dêste Có
digo, nesse sentido;

f) solicitar das autoridades civis as infonnações e
medidas Que julgar úteb à elUCidação das infra
ções penais, que esteja a seu cargo;

g) requl.sitar da policia civil e das repart1çôes téc
nicas cjvls as pesquisas e exames necessários ao
complemento e subsidio de Inquérito policial-mi
litar;

h) atender, com observância àos regulamentos mi
litares, a pedido de apresenta1;áo de militar ou
funcionário de repartição mmtar à autoridade
civil competente, desde que legal e fundamen
tado o pedido.

TiTULO III
CAPtTULO úNICO

Do Inquérito PoliciaJ~MiUtar

Art. lJ.Q
- O lnquértto pol1cial-militar é a apuração

sumária de fato, que, nos têrmos legais, conflgure crime
militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instnzçâo pro
visória, cuja DnnlJdade precípua é a de ministrar elemen
tos necessários à propositura da. ação penal.

Paragrafo único - São, porém, efetiva.mente instrutó
rios da ação penal os exames, perícJas e avallac;ões ::eali
zados regularmente no curso do lnquérito, por peritos idô
neos e com obediência às formal1dadetl previstas neste
CódJgo.

Art. 10 - O lnquérito é iniciado mediante portaria:
a) de ofício, pela autoridade militar em cujo âm

bito de juriSdição ou comando haja ocorrido a
infração penal, atendida a hierarquia do infra
tor;

b) por detenninação ou delegaçáo da autcridade
militar superior, que, em caso de urgência, pO

derá ser feita por via telegráfica ou radiotele
fônica e confirmada, posteriormente, por ofício'

c) em vlrtude de requisição do Ministério Público;
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d> por dec1sã.o do Superior Tribunal :Mllltar, noe têr
mos do art. 2S;

e) a requerimento da parte ofendida. ou de quem le
galmente a. represente, ou ~m virtude de repre
sentação devidamente autorizada de quem tenha
conhecimento de Infração penal, cuja repreaaão
caiba à. Justiça MilltlU';

t) quando, de sindlcê.ne1a. feita em tunblto de Jurl8
dIção m.ll1tar, resulte lndiclo da ezl8têncla de In
tração pena.l militar.

§ 1.0 - Tendo o Infrator pôBto auper10r ou igual ao
do comandante, diretor ou chefe de órgio ou serviço. em
cUjo âmbito de JUIUdiQio mllitar haja ocomdo a infra
ção penal, será. fefta a comuntca~ão do fato to autoridade
superior competente, para Que ellt& tome efetiva a dele·
gação, nos têrm08 do I 2.° do ll.rt. 7.°

§ .2,0 - O aguard.amento da delegaçio não ob8ta
que o oficial reaponsavel por comando, direção ou chefia,
ou aquéle que o substitua ou esteja de eua, de 8emÇO ou
de QUarto. tome ou determine que sejam tomadas 1med1a
tamente 8.8 providênclu cabive1B, previstu no art. 12, uma
vez que tenha conhecIznento de Infração penal Que lhe
incumba reprimir ou evitar.

§ 3.° - se a lnfra.çã.o penal não fõr, evidentemente,
de natureza militar, comunicará o fato à autoridade poli
c~al competente, a Quem faré. apresentar o mfrator. Em
se tratando de civil, menor de dezoito anOll, a apreaenta
ção .será feita ao Juiz de Menores.

§ t.o - Se o intrator fOr oficiaJ-general, será sem.
pre comunicado o fato ao Dl1nIstro e ao chefe de Estado
Maior competente, obedecld08 os trAmites regulamentares.

§ 5.0 - Se. no curso do inqUérito, o seu enearrega.
do verificar a ex18tênela de lndícios contra. ofietaI de pôsto
superior ao seu, ou mala antllO, tomari. aa providêncIas
necessárias para que aa Sua8 funç6e8 selam de1egada.s a
outro oticJal, no.s têrmoa do I 2.0 do art. ".0

Ari. 11 - A deS1gnaçAo de escrivão para o inquérito
caberá ao respecilvo encarregado, se n10 tlver sido relta
pela autoridade que lhe deu delegação para aquêle lim,
recaIndo em segundo ou primeJro-tenente, se o indicIado
fôr o!lel&1, e em sargento, subtenente ou suboficlal, nos
dema.l.s casos.

Parápoalo únJco - O escrivão preate.rá compromiMo
de manter o sigilo do inquérito e de cumprir fielmente 88

determ.tnações dêste CódIeo, no e.xercfc10 da função.
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Art. 12 - Logo que tiver conhecimento da prática de
infração penal militar, verificável na ocasião, a autoridade
a que se refere o § 2.<l do art. 10 deverá, se possível:

a) dirigir-se ao local, provIdenciando para. que se
não alterem o estado e a situação das coisas, en
quanto necessário;

b) apreender 08 instrumentos e todos os objetos que
tenham relação com a fato;

c) efetuar a prisão do infrator, observado o disposto
no art. 244;

d) colhêr tõdas as provas que sirvam pal."a o escla
recimento do fato e suas eJrcunstâncias.

Art. 13 - O enearregado do Inquérito deverá, para a
fonnaçâo dêste:

a) tomar as medidas previstas no art. 12, se ainda
não o tiverem sido;

b) ouvir o ofendido;
c) ouvir o indiciado;
d) ouvir testemunhas;
e) proceder a reconhecimento de pessoas e coisas, e

acareações;
f) determinar, se fôr o caso, que se proceda a exa

me de corpo de delito e a quaisquer outros exa
mes e pericias;

g) determinar a avallação e identificação da co1sa
subtraída, desviada, destruída ou danificada, ou
da qual houve JndébUa apropr:laçáo;

h) proceder a buscas e apreensões, nos têrmos dos
arts. 172 a 184 e 185 a 189;

i) tomar as medidas necessãr1as destinadas à pro
teção de testemunhas, peritos ou do ofendJdo,
quando coactos ou ameaçados de coação que lhes
tolha a liberdade de depor, ou a independência
para a realização de pericJas ou exames.

Parágrafo único - Para veriftcar a poss1JJll1dade de
haver sIdo a infração praticada de determinado modo, o
encarregado do inquérito poderá proceder à reprodução
simulada dos tatos, desde que esta não contrarie a mora
lidade ou a ordem pública, nem atente contra a. hierar
quia ou a disciplina militar.

Art. 14 - Em se tratando da a.pura.çã,o de fato deli
tuoso de excepcional impol'tã,ncla ou de dificil elucida
ção, o encarregado do Inquérito poderá sollcltar do pro
curador-geral a indicação de procurador que lhe dê as
sistência.
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Art. 15 - Sera encarregado do inquérito, sempre que
possível, oficia.! de pôsto não inferior ILO de ea,pltão ou
capitão-tenente; e, em se tratando de infração penal <:on
tra a segurança nacional, sê-Io-á., sempre que passivel,
oficial superior, atendida,. ~m e1l.da caso, à sua h1erarqula,
se oficIal o Indiciado.

Art. 16 - O Inquérito é SlgUOBO, mas seu encarrega.
do pode permitir que dêle tome conheclmento o advogado
do indiciado.

Art. 11 - O ~nt.anegado do inquérito poderá manter
Incomunicável o Indiciado, que estiver lep1mente prêso,
por três dias no máximo.

Ano 18 - Independentemente de flagrante delito, o
indiciado poderá ficar detido, durante as 1nveat1ga.ções
policiais, até trInta dias, comunicando-se a detenção à
autoridade JudiCiária cómpetente. Jtsse prazo poderá. ser
prorrogado, por ma\.s 'V1nte cllas, pelo comandante da Re
gião, DIstrito Naval ou Zona Aérea, mediante solicita
ção fundamentada. do encarregado do inquérito e por via
hierárquica.

Pará(f'll.fo único -Se entender necessário, o eneatTa
gado do Inquérito sollcttará, dentro do mesmo prazo ou
sua prorrogação, justificando-a, a decretação da prtsão
preventiva ou de menagem, do indichldo.

Art. U - As testemunhas e o lndfclado, exceto caso
de urgência inacUável, que constatá. da. reape<:tLva assen
tada., devem ser ouvidos durante o dia, em periodo que
medeIe entre as sete e as dezoito horas.

§ 1,° - O escrivão lavrará asaentada do dia e hora
do Início das tnqutrtções ou. depoimento; e, da mesma for
ma. do seu encerramento ou interrupção, no f1n.a1 daque
le peliodo.

§ 2.° - A testemunha não será fnqnJr1da por.maIs
de quatro horas conseeuUva'&, sendo-lhe fBC~tadó o des
canso de meia hora., sempre que tiver de prestar declara
ções além daquele têrmo. O depoimento que nio t1car eon
cluíd<l às dezoito 1l0l:a& ~rá encerrado, para.. prosseguir
no dia seguinte, em hora detenutnada Pelo encarregado
do inquérito.

l} 3.° - Não sendo lÍtll o dia. seguinte, a tnqu1rfCáo
PQderá ser adiada. p~ \} l)rlm.e1ro dia que o fôr, salvo
caso de urgêncIa.

Art. ze - O inquérito deverá tertninar dentro em vin~

te dlas, se o indiciado estiver prêeo. contado êase pra
zo a partir do dia em que se executar a ordem de prtsão;
ou no prazo de quarenta dIas, quando o indiciado estJ-

IquJr:loiO. AlleDtada
de .lDlc1o. iaten'ap.olo
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ver sôlto, contados a partir da data em que se instaurar
o inquérito.

§ 1.° - Sste último prazo poderá ser prorrogad0
por mais vinte dias pela autoridade militar superior, desde
que não estejam concluídos exames ou pericias já inicia
dos, ou haja necessidade de diligência, indispensáveis
à elucidação do fato. O pedido de prorrogação deve ser
feito em tempo oportuno, de modo a ser atendido antes
da terminação do prazo.

S 2.° - Não haverá mais prorrogação, além da pre
vista no § 1.0, salvo dificuldade insuperâvel, a juízo do
ministro de Estado competente. Os laudos de perícias ou
exames não concluídos nessa prorrogação, bem como os
documentos colhidos depois dela, serão posteriormente re
metidos ao Juiz, DaTa a juntada ao processo. Ainda, no
seu relatório, poderá o encarregado do inquérito indicar,
mencionando, se possível, o lugar onde se encontram as
testemunhas que deixaram de ser ouvidas, por qualquer
impedimento.

§ 3.° - São deduzidas dos prazos referidos neste
artigo as interrupções pelo moUvo previsto no § 5.° do art.
10.

Art. 21 - Tôdas as peças do inquérito serão, por or
dem cronológica, reunidas num só processado e datilogra
fadas, em espaço dois, com as fôlhas numeradas e rubri
cadas, pelo escrivão.

Parágrafo único - De cada documento junto, a que
precederá despacho do encarregado do inquérito, o escri
vão lavrará o respectivo tênuo, mencionando a data.

Art. 22 - O inquérito será encerrado com minucioso
relatório, em que o seu encarregado mencionará as dili
gências feitas, as pessoas ouvidas e os resultados obtidos,
com indicação do dia, hora e lugar onde ocorreu o fato
delituoso. Em conclusão, dirá se há infração disciplinar
a punir ou indicio de crime, pronunciando-se, neste últi
mo caso, justificadamente, sôbre a conveniência da prisão
preventiva do indiciado, nos tênuos legais.

§ 1.° - No caso de ter sido delegada a atribuição
para a abertura do inquérito, o seu encarregado enviá-lo
á à autoridade de que recebeu a delegação, para que lhe
homologue ou não a solução, aplique penalidade, no caso
de ter sido apurada Infração disciplinar, ou determine
novas diligências, se as julgar necessárias.

§ 2.° - Discordando da solução dada ao inquérito,
a autoridade que o delegou poderá avocá-lo e dar solução
diferente.
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Art. 23 - Os autos do inquérito serão remetidos ao
Auditor da Clrcunscrição Judiciária MlI1tar onde ocorreu
a infração penal, acompanhados dos instrumentos desta,
bem como dos objetos que interessem à sua prova.

§ 1.° - Na Circunscrição onde houver Auditorias
Especializadas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
atender-se-á, para a remessa, à especialização de cada.
uma. Onde houver mais de uma na mesma sede, especia
lizada ou não, a remessa será feita à primeira Auditoria,
para a respectiva distribuição. Os incidentes ocorridos no
curso do inquérito serão resolvidos pelo Juiz a que couber
tomar conhecImento do inquérito, por distribuição.

11 2.° - Os autos de inquérito instaurado fora do
território nacional &erão remetidos à La Auditoria da Cir
cunscrição, com sede na Capital da União, atendida, con
tudo, à especialização referida no f 1.°

Art. 24 - A autoridade militar não poderá mandar
arquivar autos de inquérito, embora conclusivo da inexis
tência de crime ou de inimputabUidade do indiciado.

Art. 25 - O arquivamento de inquérito não obsta a
instauração de outro, se novas provas aparecerem em re
lação ao fato, ao indiciado ou a terceira pessoa, ressalva
dos o caso julgado e os casos de extinção da punIbilldade.

§ 1.° - Verificando a hipótese contida neste arti
go, o JUiz remeterá os autos ao Ministério Público, para os
fins do disposto no art. 10, letra c.

§ z..0 - O Ministério Público poderá requerer o ar
quivamento dos autos, se entender inadequada a instau
ração do inquérito.

Arto 26 - Os autos de inquérito não poderão ser de
volvidos ti. autoridade pollcial-mllltar, a não ser:

I - mediante requisição do Ministério PúbUco,
para dlllgênclas por êloe consideradas im
prescindíveis ao oferecImento da denúncia;

11 - por determinação do Juiz, antes da. denún
cIa, para o preenchimento de formalida
des previstas neste Código, ou para com
plemento de prova que ~u1gue necessária.

Parágrafo único - Em qualquer dos casos, o Juiz mar
cará prazo, não excedente de vinte dias, para a restitui
ção dos autos.

Art. 21 - Se, por sI só, fôr suilciente para a eluci
dação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito
constituirá o inquérito, dispensando outras diligências,
salvo o exame de corpo de delito no crime que deixe V6a

tígios, a identificação da coisa e ti. sua avaUação, quando
o seu valor influir na apUcação da pena. A remessa dos

Remetlll& elo InQlléltto
a Auditoria da
C~

Btm.eaa a AuditerJas
Especlalludas

Anlalvamento de
IDqaérlto.
ProIbição

Devo1aOio de aaloe
de fDtuérito

Sallelêncla do
auto de flagrante

deUto



ABRil A JUNHO - 1970

autos, com breve relatório da autoridade policial-militar,
far-se-á sem demora ao Juiz competente, nos têrmos do
art. 20.

Art. 28 - O inQuérito poderá. ser dispensado, sem
prejuízo de diligência requisitada pelo Ministério Público:

a) quando o fato e sua autoria já estiverem escla
recidos por documentos ou outras provas ma
teriais;

b~ nos crimes contra a honra, quando decorrerem
de escrito ou publicação, cujo autor esteja iden
tificado;

c) nos crimes previstos nos arts. 341 e 349 do Có
digo Penal Militar.

TíTULO IV

CAPíTULO ÚNICO

Da ação penal militar e do seu exercícío

Art. 29 - A ação penal é pública e somente pode ser
promovida por denúncia do Ministério Público Militar.

Art. 30 - A denúncia deve ser apresentada sempre
que houver:

a) prova de fato, que em tese, constitua crime;
b) indícios de autoria.

Art. 31 - Nos crimes previstos nos arts. 136 a 141 do
Código Penal Militar, a ação penal, quando o agente fõr
militar ou assemelhado, depende de requisição, que será
feita ao Procurador-Geral da Justiça Militar, pelo Ministé
rio a que o agente estiver subordinado; no caso do art.
141 do mesmo Código, quando ° agente fôr civil e não hou
ver co-autor militar, a requisição será do Ministério da
Justiça,

Parágrafo único - Sem prejuízo dessa disposição, o
Procurador-Geral da Justiça Militar dará conhecimento
ao Procurador-Geral da República de fato apurado em in
quérito que tenha relação com qualquer dos crimes referi
dos neste artigo.

Art. 32 - Apresentada a denúncia, o Ministério Pú
blico não poderá desistir da ação penaL

Art. 33 - Qualquer pessoa, no exercício do direito
de representação, poderá provocar a iniciativa do Minis
tério Público, dando-lhe informações sôbre fato que cons
titua crime militar e sua autoria, e indícando-lhe os ele
mentos de convIcção.

§ 1.Q
- As informações, se escritas, deverão estar

devidamente autenticadas; se verbais, serão tomadas por
têrmo perante o Juiz, a pedido do órgão do Ministério Pú
blico, e na presença dêste.
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§ 2.° - Se o Ministério Púhlico as considerar pro
cedentes, d1r1gir-se-á à. autoridade policlal-milltar para
que esu.. ?roeeda à.s dlUgênclas necessárias ao esclared
menta do fato, Instaurando inquérito, se houver motivo
para. êsse tim.

T:tTULo V

Do processo penal militar em ,.eral

CAPITULO 'O"NICO

Do pl'Ocesao

Art. M - O direIto de !t.Ção é exercido pelo Ministé
rio Público, como representante da lei e fiseal da sua
~xecllção, e () de defesa pelo acusado, cabendo ao Juiz
exercer o poder de jurisdt~ão, em nome do Estado.

Art. 35 - O processo inicia-se com o recebimento da
denúncia pelo Juiz, efetiva-se com a cItação do acusado e
~xt1ng\1e-l!ie no mDmento em que fi; sentença definitiva
se torna irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.

Parápoalo único - O processo suspende-se ou extIn
gue-se nos casos previstos neste Código.

T1TULO VI

Do Juiz, Auxiliares e pa.ries do Proceti80

CAPfrULO I

Do Juiz e seus Aw:lUares

8EÇAO I

Do Juiz

Art. 36 - O Juiz proverá a. regularidade do processo
e a execução da. lei, e manterá a ordem no curso dos res
pecti"vos atos, pOdendo, para tal fim, requisitar a fôrça
militar.

§ 1,° - Sempre que êste Código se refere a. JuJz
abrange, ne.sta denominaçáo, quaisquer autoridades ju
diciárias, sl.ngulares ou colegiadas, no exercickl das res
pectivas competências atributivas ou prooeasua.1s.

§ 2.° - No exercício das suas S.trlblÚÇ6eS, o Juiz
não deverá obediência senão, nos tênnes legaJ&, à autort~

dade judiclárla que lhe é supertOt.

Art. a1 - O Jutz não poderá. ex.ercer jurisdição no
processo em que:

a) como advogado ou defensor, órgão do M1n1atério
Público, autoridade policial. auXilia.r de Justiça
ou perito. t:'ver funcionada seu cônjuge, ou pa-
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rente consangüin~ ou afim aw o terceiro grau
inclus:ve;

b) éle próprio houver desempenhado qualquer des
sas funções ou 51!rvldo como testemunha;

cl tiver funcionado como Juiz de outra instância,
pronunciando-se, de fato ou de direito, sôbre a
questão;

[l) êle próprio ou seu cônj uge, ou parente con
sangüíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive,
lõr parte ou diretamente interessado.

Parágrafo único - Serão considerados inexistentes os
atos praticados por Juiz impedido, nos térmos dêste ar
tigo.

Art. 38 - O Juiz dar-sc-á. por suspeito e, se c não
fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

a) se rór amigo íntimo ou :nimigo de qualquer de
las;

b) 8e €lc, seu cônjuge, ascendente ou descendente,
de um ou de outro, estiver respondendo a pro
cesso por fato análogo, sôbre cuja caráter crimi
noso haja controvérsia;

c) se êle, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo ou
afim até o segundo grau inclusive, sustentar de
manda ou responder a processo que tenha de ser
julgado por qualquer das partes;

dJ se êle, seu cônjuge ou parente a que alude a
alinea anterior, sustentar demanda contra qual
quer das partes ou t!ver sido procurador de qual
quer delas:

e) se tiver dado parte ondal do crime;
f) se tiver aconselhado qualquer das partes;
g) se êle ou seu cônjuge fôr herdeiro presuntivo, do

natário ou usufrutuário de bens ou empregador
de qualquer das partes;

h) se fôr presidente, diretor ou administrador de 80

cjedade interessada no processo;
i) se fôr credor ou devedor, tutor ou curador, de

qualquer das partes,

Art. 3& - A suspeição entre adotante e adot.'1.do s.erá
considerada nos mesmos têrmo5 da resultante entre as~

cendentc e descendente, mas náo se estenderá aos respec~

tIvos parentes e cessarâ no caso de se dissolver o vínculo
da adoção.

Art. 4~ - A suspeição ou :mpedimento decorrente de
parentesco por afinidade cessará pela dissoluçã.o do casa
mento que lhe deu causa, salvo sobrevindo descendentes.
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MaB, alnda que dIssolvido o casamento, sem descendentes,
não funcionarà oomo Juiz o parente atim em primeiro
grau na Unha ascendente ou descendente ou em segun
do grau na linha colateral, de quem fór par~ do processo.

Art. 41 - A suspeição não poderá. ser declarada nem
reconhecida, quando a parte injuriar o Juiz ou de propó~

llito der motivo para criá-la.

SEÇAO n
Dos AaxUiares do Jub:

Art. 42 - Os funcionários ou sel'Yentuários da Justiça
MU1tar são, nos processos em que funcIonam, auxillares do
Juiz, a cujas determinações devem obedecer.

Art. U - O escrivão provldenci~rá para que estejam
em ordem e em dIa as peças e têrm08 dos processos.

Art. t4 - O oficial de j ustlça realizará as dU1génclas
que lhe atribuir a leI de organizaçã.o 'udlciária rnllltar e
as que lhe forem ordenadas por despacho ckl Juiz, certl.t1
cando o ocorrl.do no respectivo instrumento, com de8ig·
nação de lugar, dia. e hora.

~ 1.° - As dllJgênclas serão feitas durante o dia, em
período que medeie entre as seIs e as dezoito horas e, sem
pre que possível, na presença de duas testemunha.s.

ti 2.° - Os mandados 5erão entregues em cartórlo,
ioga depoIs de cumprtdos, salvo motivo de fôrça maIor.

Art. 45 - Nos impedimentos do funclonálio ou ser
ventuário de justiça, o Juiz convocará o substituto; e, na
falta dêste, nomeará um lU! hoe, que prestará compromis
so de bem desempenhar ti. função, tendo em atenção aa
ordens do Juiz e as determinações de ordem legal.

Art. 46 - O funcIonário ou serventuárJo de Justiça
fica sujeito, no que fõr apllcável, às mesmas normas re
ferentes a impedimento ou suspeIção do Juiz, inclusive o
disposto no art. 41.

SEÇAO m
Dos Peritos e intérpretes

Art. 47 - Os perItos e intérpretes Berão de nomeação
do Juiz, sem intervenção das partes.

Art. 48 - Os peritos ou intérpretes serão nomeados de
preferência dentre oficIais da. ativa, atendida à especla
Udade.

P'arápafo únic:o - O perito ou intérprete prestará com
prom1Bso de desempenhar a função com. obediência à dis
ciplina judiciá.ria e de responder fielmente aos quesitos
propostos pelo JuIz e pela.s partes.
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Art. 49 - O encargo de perito ou intérprete não pode
ser recusado, salvo motivo relevante que o nomeado jus
tificará, para apreciação do Juiz.

Art. 50 - No caso de recusa irrelevante, o Juiz podera
aplicar multa correspondente até três dias de vencimen
tos, se o nomeado os tiver fixos por exercício de função;
ou, se isto não acontecer, arbitrá-lo em quantia que irá
de um décimo à metade do maior salário-mínimo do Pais.

Parágrafo único - Incorrerá na mesma pena o perito
ou o intérprete que, sem justa causa:

a) deixar de acudir ao chamado da autoridade;
b) não comparecer no dia e local designados para o

exame;
c) não apresentar o laudo, ou concorrer para que a

perícia não seja feita, nos prazos estabelecidos.

Art. 51 - No caso de não comparecimento do perito,
sem justa causa, o Juiz poderá determinar sua apresenta
ção, 'Jfictando, para êsse fim, à autoridade militar ou civil
competente, quando se tratar de oficial ou de funcionário
público.

Art. 52 - Não poderão ser peritos ou intérpretes:
a) os que estiverem sujeitos a interdição Que os ina

bllite para o exercício de função pública;
b) OS que tiverem prestado depoimento no proces

so ou opinado anteriormente sôbre o objeto da
perícia;

c) os que não tiverem habilitação ou idoneidade
para o seu desempenho;

d) os menores de vlnte e um anos.

Art. 53 - l!: extensivo aos peritos e intérpretes, no
que lhes fór aplicável, o disposto sôbre suspeição de juízes.

CAPíTULO U

Das Partes

SEÇAO I

Do acusador

Art. 54 - O Minlstério Público é o órgão de acusa
ção no processo penal militar, cabendo ao Procurador-Ge
ral exercê-la nas ações de competêncla originária no
Superior Tribunal Militar e aos procuradores nas ações
perante os órgãos judiciários de primeira instância.

Parágrafo únieo - A função de órgão de acusação
não impede o Ministério Público de opinar pela absolvição
do acusado, quando entender que, para aquêle efeito, exis
tem fundadas razões de fato ou de direito.
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Art. 55 - Cabe ao M1nlstério Público fiscallzar o
cumpr11nento da lei penaI milltar. tendo em atenção es
pecial o resguardo das normas de hierarquia e disciplina,
como bases da organização das Fôrças Armadas.

Are. 56 - O M1n1stério Público desempenhará as suas
funções de natureza processual. sem dependêncIa a quais
quer determinações que não emanem de decisão ou des
pacho da autoridade judiciária competente, no uso de
atribuição prevista neste Código e regularmente exercida,
ha.vendo no exercicio das fUDl;ões reciproca IndependêncIa
entre os órgãos do Ministério Público e os da ordem
judIciária.

Parápafo único - OS procuradores são diretamente
subordinados ao Procurador-Geral.

Art. 57 - Não pode funcionar no processo o membro
do Mlnistério Público:

a) se nêle já houver Intervindo seu cônjuge ou pa
rente consangüineo ou afim, até o terceiro grau
Inclusive, como Juiz, defensor do acusado, auto
ridade policial ou aux1l1ar de Justiça;

b) se êle próprio houver desempenhado qualquer
dessas funções;

c) se êle próprio ou seu cônjuge ou parente con~

sangüíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive,
fór parte ou diretamente interessado no feito.

Art. 58 - OCorrerá a suspeição do membro do Mi
nistério Público:

a) se fôr amigo intimo ou Inimigo do acusado ou
ofendido;

b) se êle próprio, seu cônjuge ou parente consan
güíneo ou afim, até o terceiro grau inclusive, sus
tentar demanda ou responder a processo que
tenha de ser julgado pelo acusado ou pelo
ofendido;

c) se houver aconselhado o acusado;
d) se fôr tutor ou eurador, credor ou devedor do

acusado;
e} se fór herdeiro presuntivo, ou donatário ou usu

frutuário de bens, do acusado ou seu empregador;
f) se fôr presIdente, diretor ou admlnlskador de so

ciedade ligada de qualquer modo ao acusado.
Art. 59 - Apllca.se aos membros do Ministério Pú

blico o disposto nos arts. 39. 40 e 41.

SEÇAO U

Do assistente
Art. 60 - O ofendido, seu representante legal e seu

sucessor podem hab1l1tar-se a intervir no processo como
assistentes do Ministério Públlco.
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Parágra.fo único - Para os efeitos dêste artigo, con
sidera-se representante legal o ascendente ou descenden
te, tutor ou curador do ofendido, se menor de dezoito
anos ou incapaz; e sucessor, o seu ascendente, descenden
te ou irmão, podendo qualquer dêles, com exclusão dos
demais, exercer o encargo, ou constituir advogado para
êsse fim, em atenção à ordem estabelecida neste parágra
fo, cabendo ao juiz a designação se entre êles não houver
acôrdo.

Art. 61 - Cabe ao juiz do processo, ouvido o Ministé
rio Público, conceder ou negar a admissão de assistente
de acusação.

Art. 62 - O assistente será admitido enquanto não
passar em julgado a sentença e receberá a causa no esta
do em que se achar.

Art. 63 - Pode ser assistente o advogado da Justiça
Militar, desde que não funcione no processo naquela qua
lidade ou como procurador de qualquer acusado.

Art. 64 - O ofendido que fôr também acusado no
mesmo processo não poderá intervir como assistente, sal
vo se absolvido por sentença passada em julgado, e daí
em diante.

Art. 65 - Ao assistente será permitido, com aquies
cência do juiz e ouvido o Ministério Público:

a) propor meios de prova;

b) requerer perguntas às testemunhas, fazendo-o
depois do procurador;

c) apresentar quesitos em perícia determinada pelo
juiz ou requerida pelo Ministério Púolico;

d) juntar documentos;

e) arrazoar os recursos interpostos pelo Ministêrio
Público;

f) participar do debate oral.

§ 1.° - Não poderá arrolar testemunhas, exceto re
querer o depoimento das que forem referidas, nem reque
rer a expedição de precatória ou rogatória, ou diligência
que retarde o curso do processo, salvo, a critério do juiz
e com audiência do Ministério Público, em se tratando de
apuração de fato do qual dependa o esclarecimento do
crime. Não poderá, igualmente, impetrar recursos, salvo
de despacho que indeferir o pedido de assistência.

§ 2.° - O recurso do despacho que indeferir a assis
tência não terá efeito suspensivo, processando-se em au
tos apartados. Se provido, o assistente será admitido ao
processo no Estado em que êste se encontrar.
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li 3.° - Caberá ao Relator dQ feito, em despacho ir
recorrivel, após audiência do Procurador-Geral, admitir
ou não o assistente, em processo da competência origl.ná~

ria do Superior Tribunal MilItar. Nos julgamentos peran
te êsse TrIbunal, se o seu presidente consentir, o assis
tente poderá falar após o Procurador-Geral, por tempo
nã.o superior a dez minutos. Não poderá opor embargos,
mas lhe será consentido impugná-los, se oferecidos pela
defesa, e depois de o ter feIto o procuradorwGeraL

Art. 66 - O processo prosseguirá independentemente
de qualquer aviso ao assistente, salvo notlficação para
assistir ao julgamento.

Art. 67 - O i uiz poderá cassar a a.dtnissã.o do assis
tente, desde que êste tumultue o processo ou infrinja a
disciplina judiciária.

Art. 68 - Da assistência não poderá deeorrer impedi
mento do jUiz, do membro do Ministério Público ou do es
crivão, ainda que supervenientes na. causa. Neste caso,
o juiz cassará a admissão do assistente, sem prejuízo da
nomeação de outro, que não tenha impedimento, nos têr
mos do art. 60.

SEÇAO In

Do acusado, seus defensores e curadores

Art. 69 - Considera-se acusado aquêle a quem é
imputada a prática de Infração penal em denúncia rece
bida.

Art. 10 - A impossibilidade de identificação do acusa
do com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos
não retardará o processo, quando certa sua identidade
física. A qualquer tempo, no curso do processo ou da
execução da sentença, far-se-á a retificação, por têrmo
nos autos, sem prejuízo da vallctade dos atos preceden
tes.

Art. 71 - Nenhum acusado, ainda que ausente ou fo
ragido, será processado ou julgado sem defensor.

§ 1.° - A constltulção de defensor Independerá de
instrumento de mandato, se o acusado o indicar por oca
sião do interrogatório ou em qualquer outra fase do pro
cesso por têrmo nos aUtos.

§ Z.o - O juiz nomeará. defensor ao acusado que o
não tiver, ficando a êste resaIvado o direito de, a todo o
tempo, constituir outro, de sua confiança.

fi 3.0 - A nomeação de defensor não obsta ao acUsa
do o direito de a si mesmo defender-se, caso tenha habili
tação; mas o juiz manterá a nomeação, salvo recusa
expressa do acusado, a qual constará dos autos.
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§ 4.° É, salvo motivo relevante, obrigatória a acei
tação do patrocinio da causa, se a nomeação recair em
advogado.

§ 5.° - As praças serão defendidas pelo advogado
de ofício, cujo patrocínio é obrigatório, devendo preferir
a Qualquer outro.

§ 6.° - O defensor não poderá abandonar o pro
cesso, senão por motivo imperioso, a critério do juiz.

§ 7.° - No caso de abandono sem justificativa, ou
de não ser esta aceita, o juiz, em se tratando de advogado,
comunicará o fato à Seção da Ordem dos Advogados do
Brasil onde estiver inscrito, para que a. mesma aplique as
medidas disciplinares que julgar cabíveis. Em se tra
tando de advogado de ofício, o luiz comunicará o fato
ao presidente do Superior TribunaL Militar, que aplica
rá ao infrator a puniçâo que no caso couber.

Art. 72 - O juiz dará curador ao acusado incapaz.

Art. 73 - O acusado que tôr oficial ou graduado não
perderá, embara sujeito à disciplina judiciária, as prer
rogativas do põsto ou graduação. Se preso ou compelido
a apresentar-se em juízo, por ordem da autoridade judi
ciária, será acompanhado por mWtar de hierarquia su
perior a sua.

Parágrafo único - Em se tratando de praça que não
tiver graduação, será escoltada por graduado ou por pra
ça mais antiga.

Art. 74 - A falta de comparecimento do defensor, se
motivada, adiará o ato do pXOC.E"SSO, desde que nele seja
indispensável a sua presença. Mas, em se repetindo a
falta, o juiz lhe dará substituto para efeito do ato, ou,
se a ausência perdurar, para prosseguir nO processo.

Art. 75 - No exercício da sua função no processo, o
advogado terá os direitos que lhe são assegurados e os
deveres que lhe são impostos pelo Estatuto da Ordem dos
Advogados do Brasil, salvo disposição em contrário, ex
pressamente prevista neste C6digo.

Art. 76 - Não poderá funcionar como defensor o
cônjuge ou o parente consangüineo ou afim, até o terceiro
grau inclusive, do juiz, do membro do Ministério Públi
co ou do escrivão. Mas, se em idênticas condições, qual
quer dêstes fôr superveniente no processo, tocar-lhe~á o
impedimento, e não ao defensor, salvo se dativo, caso em
que será substituido por outro.
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TiTULO VII

CAP1TULO 'ONICO

Da. Denúncia.

Art. 77 - A denúncIa conterá:

a) a designação do juiz a que se dirigir;

b) o nome, idade, profIssão e residência do acusa
do, ou esclarecImentos pelos quais possa ser qua
UUcado;

c) o tempo e o lugar do crime;

d) a qual1ticação do ofendido e a designação da
pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível;

e) a exposição do fato criminoso, com rodas as suas
drcunstâncias;

f) as ra'l.Ões de convicção ou presunção da de11n
qüêncta;

g) a classifIcação do crime;

i) o rol das testemunhas. em número não superior
a seIs, com a Indicação da sua profissão e resi
dência; e o das informantes com a mesma indi
cação.

Parágrafo único - O rol de testemunhas poderá ser
dispensado, se o Ministério Público dispuser de prova
documental suficiente para oferecer a denúncia.

Art. 78 - A denúncIa não será recebIda pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo

anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente

crime da competência da Justiça MUltar;
c) se já estIver extinta a punibílldade;
d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a

ilegitimidade do acusador.

li 1.0 - No caso da alinea a, o juiz, antes de rejeitar
a denúncia., mandará, em despacho fundamentado, reme
ter o processo ao órgão do MlnI.stérlo Público para que,
dentro do prazo de três dias, contados da data do re
cebimento dos autos, sejam preenchidos os requIsitos que
não o tenham sido.

§ 2.° - Na caso de ilegItimidade do acusador, a rejei
ção da denúncia não obstará o exercício da ação penal,
desde que promovida depois por acusador legítimo, a quem
o juiz determinará a apresentação dOS autos.
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§ 3.° - No caso de incompetência do juiz, êste a de
clarará em despacho fundamentado, determinando a re
messa do processo ao juiz competente.

Art. 79 - A denúncia deverá ser oferecida, se o ac·.1S&

do estiver preso, dentro do prazo de cinco dias, contados
da data do recebimento dos autos para aquêle fim; e,
dentro do prazo de quinze dIas, se c a.cusado estiver sôlte.
O auditor deverá manifestar-se sóore a denlincJa, dentro
do prazo de quinze dias.

§ 1,° - O prazo para o oler{'dmento da denúncia po
derá, por despacho do juiz, ser prorrogado ao dóbro; ou
ao triplo, em caso ex.cepcional e se Q acusado não estiver
preso.

§ 2.° - Se o Ministério PúfJ1Jco não oferecer a denún
cia dentro deste último prazo, ficará sujeito à pena dis
ciplinar que no caso couber, sem prejuízo da responsa
bilidade penal em que incorrer, competindo ao juiz pro
videnciar no sentido de ser a denúncia oferecida pelo
substituto legal, dirigindo-se, para êste fim, ao proc·..m~.
dor-geral. que, na falta ou impedimento da substJtuto,
designará outro procurador.

Art. 80 - sempre que, no cur30 do processo, o Minis
térlo Público ::iecessitar de maiores esclareclmentos. de
documentos comple~entares (>u de novos elementos de
convicção. poderá requIsitá-las, diretamente, de qualquer
autoridade miUtar ou .:lvU, em condições de osrorne~

cer, ou requerer ao juiz que os requisite.

Art. 81 - A extinção da punibilidade poderá. ser re
conhecida e declarada em qualquer fase do processo, de
ofício ou a requerlmento de Q\;.alquer das partes, ouvido
o Ministério Público, se dêste não fôr o pedido.

Pará~rafo único - No caso de morte, nâo se decla.ra
ra a extinção sem a certidão de óbito do acusado.

TíTULO VIII

CAPtrULO úNICO

Do Fôro Militar

Art. 82 - O lôro m1Utar ê especial e a êle estão su
jeitos, em tempo de paz:

I - nos crimes definidos em lei contra as ins
t~tu!ções mílitares ou a segurança. nacio
nal:

a) os militares em sltuação de ativIdade e
os assemelhados na mesma situação;
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b) os mU1wes da. reserva, quando convo
cados para o serviçO atlvo;

c) OS reservistas quando convocados e mo
b1l1zados em manobras, ou no desempe
nho de funções militares;

d) os oficlaJs e praças das Policias e Cor
pos de bombeiros, MiUtares, quando in
corporados às Fôrçaa Armadas;

fi - nos crimes funcionais contra. B. adminis
tração milltar ou contra a. a.dm1n1atração
da Justiça MU.1tar, os auditores, os mem
bros do Ministério Públlco, os advogados
de ofício e os funcionários da Justiça Mi
litar.

Parárra10 únieG - O tôro m1lltar se estenderá aos
militares da reserva, aos reformados e aos Civis, nos cI1
mes contra a segurança. nacional ou contra as lnstitui
t;}t)es miUtB.res, como tais definidOS em lei.

Art. 8S - O tõro militar, ~m tempo de guerra, pode~

rã, por lei especial, abranger outros casos, a.1ém dos pTe~

vistos no artigo anterior e aeu parágrafo.

Art. H - Con&1dera-se assemelhado o funcloná.rlo
efetivo· oU não, dos M1n1stérios da Marinha, do Exéreito
ou da. Aeronáutica, submetido a preceito de disciplina
militar, em v.Lnude de lei ou regulamento.

TtTULO Ix
CAPtTULO I

Da Competência em GeraI

Ari. S5 - A competência do fôro m1lltar será deter
m1nada~

I - de modo geral ~

a) pelo lugar da. infração;

b) pela residência ou domicilio do acusado;

e) pela prevenção;

11 - de modo espeelal, pela sede do lugar de
serviço.

Ari. Si - Dentro de cada Circunscrição. Judiciária
Militar, ao competêncla será d~ada~

a} pela. espeela.l1za.ção das AuditoriM;

b) peJa d1stribuição;

e) por disposição especial dêste Códlgo.

F&ro milltar em
tempo de perra
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Art. 81 - Não prevalecem os critérios de competên-
cia indicados nos artigos anteriores, em caso de:

a) conexão oU contjnência;
b) prerrogativa de pôsto ou função;

c) desaforamento.

CAPíTULO II

Da Competência pelo Lugar da Infração

Art. 88 - A competência será, de regra, determinada
pelo lugar da infração; e, no caso de tentativa, pelo
lugar em que fôr praticado o último ato de execução.

Art. 89 - Os crimes cometidos a bordo de navio ou
embarcação sob comando militar ou militarmente ocupado
em pôrto nacional, nos lagos e rios fronteiriços ou em
águas territoriais brasileiras, serão, nos dois primeiros
casos, processados na Auditória da Circunscrição Judiciá
ria correspondente a cada um daqueles lugares; e, no
último caso, na V" Auditoria da Marinha, com sede na
Capital do Estado da Guanabara.

Art. 9f) - Os crimes cometidos a bordo de aeronave
militar ou militarmente ocupada, dentro do espaço aéreo
correspondente ao território nacional, serão processados
pela Auditoria da Circunscrição em cujo território se
verificar o pouso após o crime; e seêste se efetuar em
lugar remoto ou em tal distância que tome difíceiS as
diligências, a competência será da Auditoria da. Circuns
crição de onde houver partido a aeronave, salvo se ocor
rerem os mesmos óbices, caso em que a competência será
da Auditoria mais próxima da 1.a, se na Circunscrição
houver mais de uma.

Art. 91 - Os crimes militares cometidos fora. do ter
ritório nacional serão, de regra, processados em Audito
ria da Capital da União, observado, entretanto, o dis
posto no artigo seguinte.

Art. 92 - No caso de crime militar sômente em parte
cometido no território nacional, a competência do fôro
militar se determina de acôrdo com as seguintes regras:

a) se, iniciada a execução em território estran~

geiro, o crime se consumar no Brasil, será com
petente a Auditoria da Circunscrição em que o
crime tenha produzido ou deVia produzir o rCl3ul
tado;

b) se, iniciada a execução no território nacional,
o crime se consumar fora dêle, será competente a
Auditoria da Circunscrição em que se houver
praticado o último ato ou execuçáo.
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Parál'l'afo ÚJÚCO - Na Circunscriçáo onde houver
ma.is· de uma AucUtoria na mesma sede, obedecer-se-á à
d13tr1buição e, se fór o caso, à especialização de cada uma.
Se as sedes forem diferentes, atender-se-á ao lugar da
infração.

CAPtTULO m
Da Competência pelo locar da Residên.cia

ou Domicilio do aclllado

Art. 93 - Se não fõr conhecido o lugar da infração,
a competência regular-se-á pela residência ou domlcUlo
do acusado, salvo o disposto no art. 96.

CAP1TULO IV

Da Competência por Prevenção

Art. 94 - A competêne1a. f1rma~se-â por prevenção,
sempre que, concorrendo dois ou mais luízes Igualmente
competentes ou com competência. cumulativa, um dêles ti
ver antecedldo aos outros na prática de algum ato do pro
cesso ou de medida a &te relativa, ainda que anterior
ao oferecImento da denÚDeta.

Art. 95 - A competêncle. pela. prevenção pode ocorrer:

a} quando incerto o lugar da infração, por ter sldo
pra.tlca.do na divisa de duas ou mals jurisdições;

b) quando incerto o llnúte territorial entre duas
ou mais JUl1sdições;

c) quando se tratar de infração contlnuada ou per
manente, praticada em território de duas ou mais
jurisdições;

d) quando o acusado tiver mais de uma residência
ou não tiver nenhuma, ou forem vários os acusa
dos e com diferentes residêncIas.

CAPtTULO V

Da Competênda pela sede do Lucar de Serviço

Art. 96 - Para o m1lltar em situação de atlvidade ou
assemelhado na mesma situação, ou pa.ra o funcionário
lotado em repartição m1litar, o lugar da infração, quando
êste não puder ser determinado, será o da unidade, navio,
fôrça ou órgão onde estlver servindo, não lhe sendo
aplicável o critério da prevenção, salvo entre Auditorias
da mesma sede e atendida a respectlva especialização.

CAPíTULO VI

Da Competência pela Especialização elas Auditorias

Art 1'7 - Nas ClrcunscrIçôe.!l onde eX1stirem Audita
lias EspecialJzadas, a competência de cada uma .decorre
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de pertencerem os oficiais e praças sujeitos a processo
perante elas aos quadros da Marinha, do Exército ou da
Aeronáutica. Como oficiais, para os efeitos dêste arti
go, se compreendem os da ativa, os da reserva, remunera
da ou não, e os reformados.

Parágrafo único - No processo em que forem acusa
dos militares de corporações diferentes, a competência da
Auditoria Especializada se regulará pela prevenção. Mas
esta não poderá prevalecer em detrimento de oficial da
ativa, se os co-réus forem praças ou oficiais da reser
va ou reformados, ainda que superiores, nem em detri
mento dêstes, se os co-réus forem praças.

CAPíTULO VII

Da Competência por Distribuição

An. 98 - QUando, na sede de Circunscrição, houver
mais de uma Auditoria com a mesma competência, esta se
fixará pela distribuição.

Parágrafo único - A distribuição realizada em virtu
de de ato anterior à fase judicial do processo prevenirá
o juízo.

CAPíTULO VIII

Da. Cont~xão ou Continência

Art. 99 - Haverá conexão:
a) se, ocorridas duas ou mais infrações, tiverem

sido praticados, ao mesmo tempo, por várias
pessoas reunidas ou por várias pessoas em con
curso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por
várias pessoas, umas contra as outras;

b) se, no mesmo caso, umas infrações tiverem sido
praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou
para conseguir impunidade ou vantagem em re
lação a qualquer delas;

c) quando a prova de uma infração ou de qualquer
de suas circunstâncias elementares influir na
prova de outra infração.

Art. 100 - Haverá continência;

a) quando duas ou mais pessoas forem acusadas
da mesma infração;

b) na hipótese de uma única pessoa praticar várias
infrações em concurso.

Art. 101 - Na determinação da competência por co
nexão ou continência, serão observadas as seguintes re
gras:

I - no concurso entre a jurisdição especIali
zada e a cumulativa, preponderá aquela;

287

Militares de
corporações
dire~ntes

DiStribuição

JIÚSO prevento
peta. distribulçáll

Casos de conexão

Casos de
continência

Regras para
determinação

Concurso e

prevalência



2U REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

11 - no concurso de jurisdição cumulativas:

a) prevalecerá a do lugar da infração,
para a qual é cominada pena mais
grave;

b) prevalecerá a do lugar onde houver
ocorrido o maior número de infrações,
se as respectivas penas forem de igual
gravidade;

c) firmar-se-â a competência pela pre
venção, nos demais casos, salvo dispo
sição especial dêste Código;

111 - no concurso de iUrl8dlção de diversas ca
tegorias, predominará a de maior gra
duação.

Art. 102 - A conexão e a continência determinarão
a unidade do processo, salvo:

a) no concurso entre a jurisdição militar e a co
mum;

b) no concurso entre a iurisdição mUitar e a do
. Juizo de Menores.

Parágrafo único - A separação do processo, no con~

curso entre a iurisdição militar e a civil, não quebra a
conexão para o processo e julgamento, no seu fôro, de
militar da ativa, quando êste, no mesmo processo, praticar
em concurso crime mUitar e crime comum.

Art. 103 - Em caso de conexão ou continência, o
juizo prevalente, na conformidade do art. 101, terá a sua
competência prorrogada para processar as infrações cujo
conhecimento, de outro modo, não lhe competiria.

Art. 1M - Verificada a reunião dos processos, em
virtude de conexão ou continência, ainda que no processo
da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a
proter.lr sentença absolutór.la ou que desclassifique a in
fração para outra que não se inclua na sua competência,
continuará êle competente em relação às demais infrações.

Art. 105 - Separar-se-ão sômente os julgamentos:
a) se, de vár.los acusados, algum estiVer foragido e

não puder ser julgado à revelia;
b) se os defensores de dois ou mais acusados não

acordarem na suspeição de juiz de Conselho de
Justiça, superveniente para compô-lo, por ocasião
do julgamento.

Art. 106 - O juiz poderá separar os processos:

a} quando as infrações houverem sido praticadas
em situações de tempo e lugar dtterentes;
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b) quando fôr excessivo o número de acusados,
para não lhes prolongar a prisão;

c) quando ocorrer qualquer outro motivo que êle
próprio repute relevante.

§ 1.° - Da decisão de auditor ou de Conselho de
Justlça em qualquer dêsses casos, haverá recurso de
ofício para o Superior Tribunal Militar.

§ 2.° - O recurso a que se refere o parágrafo an
terior subirá em traslado com as cópias autênticas das
peças necessárias, e não terá efeito suspensivo, prosseguin
do-se a ação penal em todos os seus têrmos.

Art. 107 - Se, não obstante a conexão ou a conti~

nência, forem instaurados processos diferentes, a auto
ridade de jurisdição prevalente deverá avocar os pro
cessos que corram perante os outros juizes, salvo se já es
tiverem com sentença definitiva. Neste caso, a unidade do
processo só Se dará ulteriormente, para efeito de soma ou
de unificação de penas.

CAPíTULO IX
Da Competência pela Prerrogativa do Pôsto

ou da Função

Art. 108 - A competência por prerrogativa do pôsto
ou da função decorre da sua própria natureza e não da
natureza da infração, e regula-se estritamente pelas nor
mas expressas neste Código.

CAPíTULO X

Do Desaforamento

Art. 109 - O desaforamento do processo poderá
ocorrer:

a) no interêsse da ordem pública, da Justiça ou da
disciplina militar;

b) em benefício da segurança pessoal do acusado;
c} pela impossibilidade de se constituir o Conselho

de Justiça ou quando a dificuldade de comtJ
tuí-lo ou mantê-lo retarde demasiadamente o
curso do processo.

§ 1.° - O pedido de desaforamento poderá ser
feito ao Superior Tribunal Militar;

a) pelos ministros da Marinha, do Exército ou da
Aeronáutica;

b) pelos comandantes de Região Militar, Distrito
Naval ou ZOna Aérea, ou autoridades gue lhes
forem superIores, conforme a respectiva juris
dlção;
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c) pelos Conselhos de Justiça ou pelo auditor;
d) mediante representação do Ministério Público ou

do acusado.

§ 2.° - Em. qualquer dos casos, o pedido deverá
ser justificado e sõbre êle ouvido O procurador~geral, se
náo provier de representaçáo dêste.

§ 3.° - Nos casos das alíneas c e a. o Superior
Tribunal Militar, antes da audiência ao procurador-geral,
ou a. pedido dêste, poderá ouvir as autoridades a que se
retere a alínea b.

§ 4.° - Se defem o pedido, o Superior Tribunal
Militar designará a Auditoria onde deva ter curso o pro
cesso.

Arte 110 - a pedido de desaforamento, embora de
negado, poderá ser renovado se o justificar motivo super
veniente.

TíTULO X

CAPtTUW eNtOa

Dos Conmtos de Comp~..ênc.b

Art. 111 - As questões atinentes à competência re
solver-se-ão assim pela exceção própria como pelo conflito
positivo ou negativo.

Art. 11.2 - Haverá conflito:

I - em razão da competência:

a) positivo, quando duas ou mais autori
dades jUdiciárias entenderem, ao mes
mo tempo, que lhes cabe conhecer do
processo;

b) negativo, quando cada uma de duas ou
maiS autoridades judiciárias entender,
ao mesmo tempo, que cabe a outra co
nhecer do mesmo processo;

U - em razão da unidade de juizo, função ou
separação de processos, quando, a êBse
respeito, houver controvérsia entre duas
ou mais autoridades judicIárias.

Art. 113 - a conflito poderá ser suscltado:

8,) pelo acusado;
b) pelo órgão do Ministério Público;
c) pela autoridade judiciária.

Arte 114 - a confUto será suscitado perante o Supe
rior Tribunal Militar pelos auditores ou os Conselhos de
JustIça, sob a forma de representação, e pelas partes 1n-
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teressadas, sob a de requerimento, fundamentado e acom
panhado dos documentos comprobatórios. Quando ne
gativo o conflito, poderá ser suscitado nos próprios autos
do processo.

Parágraf& único - O conflito suscitado pelo Superior
Tribunal Militar será. regulado no seu Regimento Interno.

Art. 115 - Tratando-se de conflito positivo, o relator
do feito poderá ordenar, desde logo, que se suspenda o
andamento do processo, até a decisão final.

Art. 116 - Expedida, ou não, a ordem de suspensão,
o relator requisitará informações às autoridades em con~

flito, remetendo-lhes cópia da representação ou requeri
mento, e marcando-lhes prazo para as informações, re
quisitará, se necessário, os autos em original.

Art. 117 - Ouvido o procurador-geral, que dará pa
recer no prazo de cinco dias, contados da data da vista,
ú Tribunal decidirá o conflito na primeira sessão, salvo
se a instrução do feito depender de diligência.

Art. 118 - Proferida a decisão, serão remetidas có~

pias do acórdão, para execução, às autoridades contra as
quais tiver sido levantado o conflito ou que o houverem
suscitado.

Art. 119 - Da decisão final do conflito não caberá
recurso.

Art. 120 - O Superior Tribunal Militar, mediante avo
catória, restabelecerá sua competência sempre que inva
dida por Juiz inferior.

Art. 121 - A decisão do conflito entre a autoridade
judiciária da Justiça Militar e a da Justiça comum será
atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

TíTULO XI
CAPíTULO ÚNICO

Das Questões Prejudiciais

Art. 122 - Sempre que o julgamento da questão de
mérito depender de decisão anterior de questão de direito
material, a segunda será prej udicial da primeira.

Art. 123 - Se a questão prejudicial versar sõhre esta
do civil de pessoa envolvida no processo, o JuIz:

a) decidirá se a argüição é séria e se está fundada
em lei;

b) se entender que a alegação é irrelevante ou que
não tem fundamento legal, prosseguirá no feito;

c) se reputar a alegação séria e fundada, colherá as
provas inadiáveis e, em seguida, suspenderá o processo,
até que, no juízo cível, seja a questão prejudicial dirimida
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por sentença transitada em julgado, sem prejuízo, entre
tanto, da inquirição de testemunhas e de outras provas
que independam da solução no outro juizo.

Art. 124, - O Juiz poderá sllilpender o processo e
aguardar a solução, pelo juizo cível, de Questão prejudi
cial que se não relacione com o estado civil das pessoas,
desde que:

a) tenha sido proposta ação civil para dlrlnll-la.;
b) seja ela. de difícil solução;
e) não envolva. direito ou fato cuja prova a lei clvJl

limite,

Parárrafo único - O Juiz marcará o prazo da sus·
pensão, que poderá. ser ramàvelmente prorrogado, se a
demora não fôr imputável à parte. Expirado o prazo sem
que o Juiz do ci,,'el tenha prolerldo decisão, o Juiz cr1nli
nal fará pros.seguir o processo, retomando sua competên
cia pata resolver de fato e de direito tôda li. matéria. da.
acusação ou da defesa.

Art. 125 - A competêncfa para resolver a questão
preiudieial caberá:

a) ao auditor, se argüida antes de Instalado o Con
selho de Justiça-;

b) ao Conselho de Justiça, em qualquer fase do pro
cesso, em prlmeira instâncIa;

c) ao relator do proCe&90, no Supenor Tribunal Mi
litar, se argüida pelo procurador-geral ou pelo
acusado;

d) a êsse Tribunal, se tnlclado o julgamento.

Art. 126 - Ao Juiz ou órgão a que competIr a apre
ciação da questão prejudicial, caberá dh1gir-se ao órgão
competente do Juízo cível, para a promoção da ação civU
ou prosseguimento da que tiver sido iniciada, bem como
de quaisquer outras providências que interessem ao jul
gamento do feito,

Art. 12' - Ainda que sem argüição de qualquer das
partes, o julgador poderá. de ofIcio, tomar ao! prov1dên
cias referldas nos artigos anteriores.

TITULO Xli
Dos lAcidente8

CAPtTULO I
Das Exceções em Geral

A.rt. 128 - Poderão ser opostas a.ll exteçÕi!S de:

a) suspeição ou impedimento;
b) Incompetência de Jlllilo;
e} lltispendênc~a;

d) coIsa Julgada.

PN.-idênot&l
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SEÇAD I

Da exceção de suspeição ou impedimento

Art. U9 - A argüição de suspeição em impedimento
precederá a qualquer outra, salvo quando fundada em mo
tivo superveniente.

Art. 130 - O Juiz que se declarar suspeito Ou impe
dido motivará o despacho.

Parágrafo único - Se a suspeição fór de natureza
íntima, comunicará os motivos ao auditor corregedor, po
dendo fazê-lo sigilosamente.

Art. 131 - Quando qualquer da.s partes pretender
recusar o Juiz, fá-lo-á em petição assinada por ela pró
pria ou seu representante legal, ou por procurador com
podêres especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de
prova documental ou do rol de testemunhas, que não po
derão exceder a dUas.

Art. 132 - Se reconhecer a suspeição ou impedimento,
o Juiz sustará a marcha do processo, mandará juntar a<:Js
autos o requerimento do recusante com os documentos
que o instruam e, por despacho, se declarará suspeito, or
denando a remessa dos autos ao substituto.

Art. 133 - Não aceitando a suspeição ou impedimen
to, o Juiz mandará autuar em separado o requerimento,
dará a sua resposta dentro em três dias, podendo instruí
la e oferecer testemunhas. Em seguida. determinará a re
messa dos autos apartados, dentro em vinte e quatro
horas, ao Superior Tribunal Militar, que processara e de
cidirá a argüição,

§ 1.° - Proceder-se-á, da mesma forma, se o Juiz
argüido de suspeito fôr membro de Conselho de Justiça.

§ 2.° - se a argüição fór de manifesta improce
dência, o Juiz ou o Relator li. rejeitará liminarmente.

§ 3.0 - Reconhecida, prellminannente, a relevân
cia da argüição, o Relator, com intimação das partes, mar
cará dia e hora para inquirição das testemunhas, se
guindo-se o julgamento, independentemente de mais ale
gações.

Art. 134 - Julgada procedente a argüição de suspei
ção ou impedimento, ficarão nulos os atos do processo
principal.

Art. 135 - No Superior Tribunal Militar, o :Ministro
que se julgar suspeito ou impedido declará-lo-á em sessão.
Se Relator ou Revisor, a declaração será feita nos autos,
para nova distribuição.

Parágrafo unioo - Argilida. a suspeição ou o impedi
mento de Mlnlstro ou do Procurador-Geral, o processo, se a
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alegação fôr aceita, obedecerá às normas previstaa no
Regimento do TribunaL

Art. 136 - Se o procurador-geral se der por suspeito
ou impedido, delegará ao sua função, no processo, ao seu
substItuto legal.

Art. 131 - Os Procuradores, os pentes, os intérpretes
e os auxll1ares da Justiça Militar poderão, motivadamen
te, dar-se por suspeitos ou impedidos, nos casos previstos
neste Código; os primeiros e os últimos, antes da prática
de qualquer ato no processo, e os perttos e Intérpretes,
logo que nomeados. O JuiZ apreciad., de plano, os mo
tivos da suspeIção ou impedimento; e, se os considerar
em têrmos legais, providenciará imediatamente a subs
tItuição.

Art. 138 - Se argüida a suspeIção ou impedimento de
Procurador, o audItor, depois de ouvi-lo, decidirá, sem
recursos, podendo, antes, admitir a. produ<}áo de provas
no prazo de três dias.

Art. 139 - Os peritos e os intérpretes poderio ser,
pelas partes, argüidos de suspeitos ou impedidos; e os
primeiros, por elas impugnados, se não preencherem os
requisitos de capacidade técnico-profissional para as pe
rícias que, pela sua natureza., os exi~am nos têrmos dos
arts. 52, letra c, e 318.

Art. 140 - A suspeição ou impedimento, ou a. impug
nação a que se refere o artigo anterior, bem como a sus~

peição ou impedimento argüidos, de serventuário ou fun
cIonário da Justiça Militar, serão decldldas pelo audltor,
de plano e sem recurso, à. vista dA maténa a.legada e
prova imedIata.

Art. 141 - A suspeição ou Impedimento poderá. ser
declarada pelo Juiz ou Tribunal, se evidente nos autos.

Art. 142 - Não se poderá opor suspeição ao encarre
gado do inquérito, mas deverá êste decIarar~se suspeito
quando ocorrer motivo legal, que lhe seja apllcável.

SEÇAO II

Da E%ceção de Incompetência

Art. 143 - A exceção de IncompetêncIa poderá ser
oposta verbalmente ou por escrito, logo ap6.9 a qualifl
cação do acusado. No primeiro caso, será tomada por
têrmo nos autos.

Art. 144 - Alegada a incompetência do iuí2.Q, será
dada vista dos autos a parte contrária, para que diga.
sôbre a argüição, no prazo de quarenta e oito horas.

AR. 145 - Se aceita a alegação, os autos serão re
metidos ao juízo competente. Se rejeitada. o JuIz conti-
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nuará no feao. Mas, neste caso. caberá. recurso, em autos
apartados, para o Superior Tribunal Militar, que, se lhe
der provimento, tomará nulos os atos pratIcados pelo
Juiz declarado incompetente, devendo os autos do rceuroo
ser anexados aos ào processo principal

Art. 146 - O órgão do MinIstério PúbUco poderá ale·
gar a incompetência do JuÍZO, antes de oferecer a denún
cia. A argüição serã apreciada pelo auditor, em primeira
instãncia.; e, no Superior Tribunal Militar, pelo Relator,
em se tratando de processo originário. Em ambos os ca
SQs, se rejeitada a argti.il}ão, poderá, Delo órgão do Minis
térIo Públ1co. ser impetrado recurso nos próprios autos
para aquêle Tribunal.

Art. 141 - Em qualquer fase do procesS<l. se o JuiZ
retlonhecer a existência de cansa que o torne incompe
tente, declará-lo-á nos autos e os remeterá ao juizo com
petente.

SEÇAO m
Da Exceção de Litispendência

Art. 148 - Cada feito somente pode ser objeto de
um processo. Se o auditor ou o Conselho de Justiça reco~

nhccer que o litígio proposto a seu julgamento já pende
de decisão em outro processo, na mesma Auditoria, man
dará juntnr os novos autos aos anteriores. Se o primeiro
proces80 correr em outra Auditoria, para ela serão reme
tidos os novos autos, tendo-se, porém, em vista, a es
pectallzação da Auditoria. e a categolia do Conselho de
Justiça.

Art. 149 - Qualquer das partes poderá argüir. por
escrito, a existência de anterior processo sôbre o mesmo
feito.

Art. 150 - A argüição de litispendência serã. inlltrui
da com certldâo passada pelo cartório do juizo ou pele.
Secretaria do Superior Tribunal MUitar, perante o qual
esteja em curso o outro processo.

Art. 151 - Se o argüente não puder apresentar a pro
va da. alegação, o juiz poderá conceder-lhe prazo para
que o faça, ficando-lhe, nesse caso, à. dIscrição, su.'lpender
ou não o curso do processo.

Arl. 152 - O jui2 .DLlvjrá a :parte contrária a respeito
da argiiição, e decIdirá de plano, irrecorrivelmente.

SEÇAO IV

Da exce.ção de eoisa julrada.

Art. 153 - Se o juiz reconhecer que o feito sob se'l
julgamento já fof, quanto ao fato principal, definltiva-
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mente julgado por sentença lrreeorrtvel, mandará arqul
var a nava denúncia, declarando a. ru.ã.o por. que o taz.

Art. 154 - Qualquer das partes poderá argüir, por
escrito, a existência de anterior sentença passada em 3ul
gado, 1untando-lhe certidão.

Paráp-afo único - Se a argüição fôr do acusado, o JuIz
ouvirá o Ministério Público e decidirá de plt.no, Yeeorren~
do de oficio para o Superior Trtbunal MtUtar, se reconhe~

cer a existência. da coIsa Julgada.

Art. 155 - A colse,julgada. opera sàmente em l'elação
às partes, não alcançando quem·niio fol parte no processo.

CAPtTULO n
Do Incldente de insanlda4& mental do acasado

Ali, 156 - Quando, em virtude de doença ou defici
êncfa mental, houver duvida. a respeito da lmputabllldade
penal do acusado, será éle submetido a. perícla médica.

§ 1.° - A pericia poderá. ser ordenada pelo juiz,
de oficio, ou a requerimento do Mlnistérlo Publico, do
defensor, do curador, ou do cônjuge, ascendente, descen
dente ou irmão do acusado, em qualquer fase do processo.

~ 20.° - A perícia poderá ser também otdenada na.
fase do lnquérlto pol1clal~m1l1tar,por iniciativa do seu en
carregado ou em atenção ao requerimento de qualquer das
pessoas referidas no parágrafo anterior.

Art. 157 - Para. efeIto da pericla, o acusado, se esti
ver prêso, será. internado em manicômio judIcIário, onde.
houver; ou, se estiver sô1to e o requererem os peritos, em
estabelecImento adequado, que o juiz designará.

li 1.° - O laudo pericial deverá ser apresentado
dentro do prazo de quarenta e cinco dias, que o Juiz pode
1'1\ prorrogar, se os peritos demonstrarem a necessidade de
maior lapso de tempo.

§ 2.& - Se não houver prejuizo pata a manha do
processo, o juiz poderá autorizar a entrega dos autos aos
peritos, para. lhes fac1lltar a tarefa. A mesma autori
zação poderá ser dada pelo encarregado do Inquérito, no
curso dêste.

Art. 158 - A determinação da penela, quer na fase·
polJclal~mllJtar, quer na fase judicial, não sustará a prá
tica. de d1Ugênclas que possam ficar prejudicadas com o
adiamento, mas sustará o processo quanto à produção de
prova em que seja indispensável a presença do acusado
submetido ao exame pericial.

A.rt.. 159 - Além de outros qUe:lJtos que, pertinentes
ao tato, lhes forem oferecidos, e dos esclarecimentos que
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julgarem necessários, os peritos deverão responder aos
seguintes:

a) se o indiciado, ou acusado, sofre de doença. men
tal, de desenvolvimento mental incompleto ou re
tardado;

b) se, no momento da ação ou omissão, o indiciado,
ou acusado, se achava em algum das estados re
feridos na alínea anterior;

c) se, em virtude das circunstâncias referidas nas
alíneas antecedentes, possuía o indiciado, ou
acusado, capacidade de entender o caráter ilíci
to do fato ou de se determinar de acôrdo com ês
se entendimento;

d) se a doença ou deficiência mental do indiciado,
ou acusado, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, en
tretanto, conslderàvelmente, a capacidade de en
tendimento da ilicitude do fato ou a de autode
terminação, quando o praticou.

Parágrafo único - No caso de embriaguez proveniente
de caso fortuito ou fôrça maior, formular-se-áo quesitos
congêneres, pertinentes ao caso.

Art. 160 - Se os peritos concluírem pela inimputabi
dade penal do acusado, nos tênuos do art. 48 (preâmbulo)
do Código Penal Militar, o juiz, desde que concorde com
a. conclusão do laudo, nomear-lhe-á curador e lhe decla
rará, por sentença, a inimputabilidade, com aplicação da
medida de segurança correspondente.

Parágrafo único - ConcJuindo os peritos pela lnimpu
tabilídade relativa do indiciado, ou acusado, nos têrmos do
parágrafo único do art. 48 do Código Penal Militar, o
inquérito ou o processo prosseguirá, com a presença do
defensor neste último caso. Sendo condenatória a senten
ça, será aplicada a medida de segurança prevista no art.
113 do mesmo Código.

Art. 161 - Se a doença. mental sobrevier ao crime, o
inquérito ou o processo ficará suspenso, se já inicIado,
até que o indiciado ou acusado se restabeleça, sem pre
juízo das diligências gue possam ser prejudicadas com o
adiamento.

§ 1.0 - O acusado poderá, nesse caso, ser interna
do em manicômio judiciário ou em outra estabelecimento
congênere.

§ 2.° - O inquérito ou o processo retomará o seu
curso, desde que o acusado se restabeleça, ficando-lhe as
segurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que
houverem prestado depoimento sem a /lua presença ou a
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repet.tção de dmgêncla em que a mesma presença. teria
sido indispensável.

Ali. 162 - A verificação de insanidade mental corre
rá em autos apartados, que serão apensos ao processo
prinCipal sômente após a apresentação do laudo.

§ 1.° - O exame de sanidade mental requerido pela.
defesa, de algum (lU alguns dos acusados, não obstará Se
jam julgados os dem&1s, se o laudo correspondente não
houver sido remetido ao Conselho, até a. data marcada
para. o julgamento. Neste caso, aquêles acusados serão
julgados oportunamente.

§ ?-.o _ Da mesma torma. se procederá no curso do
inquérito. mas êste poderá. ser encerrado sem a apresen
tação do laudo, que será remetido pelo encarregado do
inquérito ao juiz, nos têrmos do § 2.° do art. 20.

CAPtTULO UI

Do incidente d~ falsidade de doeum.ento

Art. 163 - Argillda. a falsidade de documentocoDS
tante dos autos, o juiz, se o reputar necesslÍl10 à decisão
da causa.:

a) mandará autuar em apartado a impugnação e,
em seguida. ouvirá a parte contrâria que. no
prazo de quarenta e oito horas, oferecerá a res
posta;

b) abrirá dilação probatól1a num tríduo, dentro do
qual as partes aduzIrão li prova de suas alega
ções;

c) conclusos os autos, poderá. ordenar as dllJgên
elas que entender necessár:las, decidindo a final;

d) reconhecida a falsidade, por decisão que é lrre
comvel. mandará desentranhar o documento e
remetê-lo, com os autos do processo incidente, ao
M1n1stérlo Público.

Ari. IH - Quando a argül.;ão de falsidade se fizer
oralmente, o juiz mandará tomá~1a por têrmo, que será
autuado em processo Incidente.

Art. 165 - A argüição de falsidade, feIta por procura.·
dor, exigirá podêres especiais.

Art. 166 - A verlfleaçã,o de falsidade poderá proce
der-se de ofício.

Art. 16' - Se o documento reputado falso fôr oriun
do de repartlção ou órgão com sede em lugar sob juris
diçáo de outro juízo, néle se procederá à verificação da
falsidade, salvo se e5ta. tõr evidente, ou puder ser apu
rada per pericia nQ 1Ui'Z.O do feIto criminal.
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Parágrafo único - Caso a verificação deva ser feita
em outro juízo, o juiz do feito crIminal dará, para aquêle
fim, as proVidências necessárias.

Art. 168 - O juiz poderá sustar o feito até a apura
ção da falsidade, se imprescindível para a condenação ou
absolvição do acusado, sem prejuízo, entretanto, de outras
diligências que não dependam daquela apuração.

Art. 169 - Qualquer que seja a decisão, não fará coi
sa julgada em prejuízo de ulterior processo penal.

TITULO XITr

Das medidas preventivas e assecuratórias

CAPíTULO I

Das provídências que recaem sõbre coisas ou pessoas

SEÇAO I

Da busca

Art. l"JD - A busca poderá ser domiciliar ou pessoaL

Art. 111 - A busca domiciliar consistirá na procura
material portas a dentro da casa.

Art. 172 - Proceder-se-á à busca domiciliar, quando
fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas obtidas por meios criminosos ou
guardadas ilicitamente;

c) apreender instrumentos de falsificação ou con~

trafação;

d) apreender annas e munições e instrumentos uti
lizados na prática de crime ou destinados a fim
delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova da infração
ou à defesa do acusado;

f) apreender correspondência destinada ao acusado
ou em seu poder, quando haja fundada suspeita
de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser
útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crime;
h) colhêr elemento de convicção.

Art. 173 - O têrmo "casa" compreende:
a) qualquer compartimento habitado;
b) aposento ocupado de habitação coletiva;
c) compartimento não aherto ao público, onde a.l
guém exerce profissão ou atividade.
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Art. 114 - Não se compreende no têrmo"casa":
a) hotel, hospedaria ou qualquer outra. habitação

coletiva, enquanto abertas, salvo a resttl~ão da
alinea. h do artigo anterior;

b) taverna, boate, casa de jÓgo e outras do mesmo
gênero;

c) a ha.bitação usada como local para. a prática. de
infrações penais.

Art. 115 - A busca domIciliar será executada de dia,
salvo para acudir vitimas de crime ou desastre.

parácraro imlco - Se houver consentunento expresso
do morador, poderá ser realIzada à noite.

Art. 116 - A busca domic1llar poderá ser ordenada
pelo juIz, de ofício, ou a requerimento das partes, ou de
terminada peja autoridade policial-militar.

Parágrafo único - O representante do Ministério PÚ
blico, quando assessor no inquérito, ou dêste tomar co
nheeunento, poderá solicitar do seu encarregado a reali
zação da busca.

Art. 1" - Deverá ser precedida de mandado a busca
dom1eUiar que não fór realizada pela própria auwrtdade
ludiciárla ou pela autoridade que presidir o inquérito.

Art. 118 - O mandado de busca deverá:
a) indicar, o mais precisamente possivel, 9. casa em

que será reallzada a diligência e o nome do seu
morador ou proprietário ou, no caso de busca
pesaoa!, o nome da pessoa que a sofrerá ou os si
nais que a ident1t1quem;

h) mencionar o motivo e os fins da à.1llgência;

c) ser subscrito pelo escrivão e assinado peJa auto~

ridade que o fizer expedir.
Parágrafo únioo - Se houver ordem de prisão, cons

tará do próprio texto do mandado.
Art. 179 - O executor da busca domiclllar procederá

da seguinte maneira:
J - se o morador estiver presente:

a) ler-lhe-á o mandado, ou, se tôr o pró
prio autor da. ordem, ldentl!1car-5e-á
e dirá o que pretende;

b) convidá-la-á Do franquear a enttada,
sob pena de a forçar se não fôr aten
dido;

c) uma vez dentro da casa, se estiVer à
procura de pessoa ou caiBa, convidará
o morador a apresentá-la ouextbi-la;
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d) se não fôr atendido ou se se tratar de pessoa ou
coisa incerta, procederá à busca;

e) se o morador ou qualquer outra pessoa recalcitrar
ou criar obstáculo usará de fôrça necessária
para vencer a resistência. ou remover o empecilho
e arrombará, se necessário, quaisquer móveis ou
compartimentos em que, presumivelmente, pos
sam estar as coisas ou pessOas procuradas;

II - se o morador estiver ausente:
a) tentará localizá-lo para lhe dar ciência

da diligência e aguardará a sua che
gada. se puder ser imediata;

b) no caso de não ser encontrado o mora
dor ou não comparecer com a neces
sária presteza, convidará pessoa capaz
que identificará para que conste do
respectivo auto, a fim de testemunhar
a diligência;

c) entrará na casa, arrombando-a, se
necessário;

d) fará a busca, l"omplõ'ndo, se preciso.
todos os obstáculos em móveis ou com
partimentos onde, presumivelmente.
possam estar as coisas ou pessoas pro
curadas;

111 - se a casa estiver desabita.da, tentará loca~

lizar o proprietário, procedendo da mesma
forma. como no caso de ausência. do mo
rador.

§ 1.0
- O rompimento do ObStáculo deve ser feito

com o menor dano possível à coisa ou compartimento
passível da busca, providenciando-se, sempre que possível,
a intervenção de serralheiro ou outro profissional habi
litado, quando se tratar de remover ou desmontar fecha
dUra, ferrolho, peça de segrêdo ou qualquer outro apare
lhamento que impeça a finalidade da diligência.

§ 2. a _ Os livros, documentos, papéis e objetos
que não tenham sido apreendidos devem ser repostos nos
seus lugares.

§ 3.° - Em casa habitada, a busca será feita de
modo que não moleste os moradores mals do que o indis
pensável ao bom êxito da diligência.

Art. ISO - A busca pessoal conslstirá na procura
material feita nas vestes, pastas, malas e outros obje
tos que estejam com a pessoa revistada. e, quando neces
sário, no próprio corpo.
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Art. 181 - Proceder-se-á à revista, quando houver
fundada suspeita de que alguém oculte consigo:

a) instrumento ou produto do crime;
b) elementos de prova.

Art. 182 - A revista independe de mandado:
a) quando feita no ato da captura de pessoa que

deve ser prêsa;
b) quando determinada no curso da bU8ca dom.1

c1llar;

c) quando ocorrer o caso previsto na alínea a do
artigo anterior;

d) quando houver fundada suspeita de que o revis
tando traz consigo objetos ou pe.pé1f. que eonst\
tuam corpo de delito;

e) quando feita na presença da autoridade judiciá
ria ou do presidente do inquérito.

Att. 183 - A busca. em mulher será. feita. por outra
mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da
dil1gência.

Art. 184 - A busca dom1cillar ou pessoal por man
dado será, no curso do processo, executada por oftclaI
de Justiça; e, no curso do inquérito, por oficiaI, designa
do pelo encarregado do inquérito, atendlda a hierarquia
do PÔsto ou graduaçã.o de quem a. sofrer, se militar"

Parágrafo único - A autoridade mllltar poderá re
quisitar da. autoridade poUcial cl.vU a realização da
busca.

SEÇAO II

Da apreensão

Art. 185 - Se o executor da busca. encontrar as pes
soas ou coisas a que se reterem os arts. 172 e 181, deverá.
apreendê-Ias. Fá-lo-á, igualmente, de armas ou objetos
pertencentes às Fôrças Armadas ou de uso exclusivo de
mlUta.res, quando estejam em posse indevida., ou seja
Incerta a sua propriedade.

§ 1.° - A correspondência.. aberta ou não, desti
nada ao indiciado ou ao acusado, ou em seu poder, será
apreendida se houver fundadas razões para suspeitar que
pode ser útil à elucidaçã.o do fato.

§ 2.° - Não será pennit1da a apreensão de do
cumento em poder do defensor do acusado, salvo quando
constituIr elemento do corpo de delito.

Busea. no CUl'IO
do proeeuo ou

do 1D'Iuérüo

BeQuJsloiO a
autoridade cIvil

DoeUDumlO em
podtll' do detemor



ABRIL A JUNHO - 1970

Art. 186 - Quando, para a apreensão, o executor fôr
em seguimento de pessoa ou coisa, poderá penetrar em
território sujeito a outra jurisdição.

Parágrafo único - Entender-se-á que a autoridade ou
seus agentes vão em seguimento de pessoa ou coisa, quan
do:

a) tendo conhecimento de sua remoção ou trans
porte, a seguirem sem interrupção, embora dePQis
a percam de vista;

b) ainda que não a tenham avistado, mas forem em
seu encalço, sabendo, por informações fidedignas
ou circunstâncias judiciárias, que está. sendo re
movida ou transportada em determinada dire
ção.

Art. 187 - O execut<Jr que entrar l:'m território de
jurisdição diversa deverá, conforme o caso, apresentar-se
à respectiva autoridade civil ou militar, perante a qual
se identificará. A apresentação poderá ser feita após a
diligência, se a urgência desta não permitir solução de
continuidade.

Art. 188 - Descoberta a pessoa ou coisa que se pro
cura, será imediatamente apreendida e posta sob custó
dia da autoridade ou de seus agentes.

Art. 189 - Finda a diligência lavrar-se-á auto cir
cunstanciado da busca e apreensão, assinado por duas
testemunhas, com declaração do lugar. dia e hora em
que se realizou, com citação das pessoas que a sofreram
e das que nelas tomaram parte ou a tenllam assistido, com
as respectivas identidades, bem como de todos os inciden
tes ocorridos durante a sua execução.

Parágrafo único - Constarão do auto, ou dêle farão
parte em anexo devidamente rubrIcado pelo executor da
diligêncía, a relação e descrição das coísas apreendidas.
eom a especificação:

a) se máquinas, veículos. instrumentos ou armas,
da sua marca e tipo e, se possível, da sua ori
gem, número e data da fabricação;

b) se livros. o respectivo título e o nome do autor;
c) se documentos, a sua natureza.

SEÇAO UI
Da restituição

Art. 190 - As coisas apreendidas não poderão ser
restituídas enquanto interessarem ao processo.

§ 1.° - As coisas a que se referem o art. 109, n.o lI,
letra a, e () art. 119, n.08 I e lI, do Código Penal Militar,
não poderão ser restituídas em tempo algum.
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§ 2.° - As caiBas a que se refere o art. 109. n.o U.
letra b. do Código Penal Militar, poderão ser restituídas
sômente ao lesado ou a terceiro de boa-fé.

Art. 191 - A restltuiçáo poderá. ser ordenada pela
autoridade policial militar ou pelo JuiZ, mediante têrmo
nos autos, desde q\le:

a) a coisa apreendida não se3a lrrestituível, na con
formidade do artigo anterior;

b> não interesse mais ao processo;
c) não exista dúvIda quanto ao direito do recla

mante.

Art. 19% - Se dUv1dOBO o direito do reclamante. so
mente em juizo poderá ser decidIdo, autuando-se o pedi
do em apartado, e assinando-se o prazo de cinco dias
para a. prova. findo o qual o Juiz decidirá, cabendo da
decisão recurso para o Superior Tribunal :Mll1tar.

Parágrafo único - Se a autorldade judiciána mllltar
entender que a matéria é de alta indagação, remeterá o
reclamante para o juÍZo cível. continuando as coisas apre
endidas até Q.ue se resolva a controvérsia.

Art. 193 - Se a coisa houver sido apreendida em
poder de terceiro de boa-fé, proceder-se-á. da seguinte
maneira:

a) se a restituição fôr pedida pelo próprio terceiro,
o JuiZ do processo poderá. ordená-la, se estive
rem preenchIdos ou requisitos do art. 191;

b) se pedida pejo acusado ou pelo lesado e, tam
bém, pelo terceiro, o Incidente autuar-se-á em
apartado e os reclamantes terio, em conjunto,
o prazo de cinco dias para apresentar provas e
o de três dias para arrazoar, findos os quais o
Juiz decidirá, cabendo da declsio recurso para
o Superior TrIbunal Militar.

§ 1.° - Se persistir dúvIda quanto à propriedade
da coisa, 0$ reclamantes seráo remetidos para. ajuízo CÍ
vel, onde se decidirá aquela dúvida, com efeito sôbre a
restituição no juizo mIlitar, salvo se motivo superveniente
não tornar 8. coisa. írrestituível.

§ 2.° - A a\ltOl~idade judiciária militar poderá, se
assim julgar conveniente, nomear depositário idôneo para
a guarda da coisa, até que se resolva a controvérsia.

Art. 194 - O Min1stérlo Público será sempre ouvido
em pedido ou tnetdente d~ restituição.

Pal1Í.lI'ato único - Salvo o caso previsto no art. 195,
caberá recurso, com efeito suspensivo, para. o Superior
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Tribunal Militar, do despacho do Juiz que ordenar a res
tituição da coisa.

Art. 195 - Tratando-se de coisa fàcilmente deterio
rável, será avaliada e levada a leilão público, depositando~

se o dinheiro apurado em estabelecimento oficial de cré
dito determinado em lei.

Art. 196 - Decorrido o prazo de noventa dias. após
o trânsito em julgado de sentença condenatória, proce
der-se-a da seguinte maneira em relação aos bens apre
endidos:

a) os referidos no art. 109, n.O lI, letra a, do Có
digo Penal Militar, serão inutilizados ou recolhi
dos a Museu Criminal ou entregues às Fôrç8.3
Armadas, se lhes interessarem;

b) quaisquer outros bens serão avaliados e vendi
dos em leilão público, recolhendo-se ao fundo
da organização militar correspondente ao Conse
lho de Justiça o que não couber ao lesado ou
terceiro de boa-fé.

Art. 197 - Transitando em julgado sentença absolu
tória, proceder-se-á da seguinte maneira:

a) se houver sido decretado o conHsc() (Código Pe
nal Militar, art. 119), observar-se-á o disposto na
Jetra a do artigo anterior;

lJ) nos demais casos, as coisas serão restituídas
àquele de quem houverem sido apreendidas.

Art. 198 - Fora dos casos previstos nos artígos an
teriores, se, dentro do prazo de noventa dias, a contar da
data em que transltar em julgado a sentença final, con
denatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem
reclamados por quem de direito, serão vendidos em leilão,
depositando-se o saldo à disposição do juiz de ausentes.

CAPíTULO II

Das providências que recaem sôbre coisas

8EÇAO I

Do seqüestro

Art. 199 - Estão sujeitos a seqüestro os bens adqui
ridos com os provenws da tnfração penal, quando desta
haja resultado, de qualquer modo, lesão a patrimônio sob
administração militar, ainda que já tenham sido transfe
ridos a tercelros por qualquer forma de alienação, ou por
abandono ou renúncia.

§ 1.0 - Estão, igualmente, sujeitos a seqüestro os
bens de responsáveis por contrabando, ou outro ato ilíclto,
em aeronave ou embarcação militar, em proporção aos"
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preJu1zoB e rIscos por estas sofridos, bem como os àos seus
tripulantes, que não tenham participado da prática ào
ato illclto.

§ 1l.ti - Não poderão ser seqüestrados bens, a. res
peito dos quala haja decreto de desapropt1.e.ção da UnIão,
do Estada ou do MunlcipkJ, se e.ntertor à data. em que foi
praticada a Infração penal.

An. 210 - Para decretaçáo do seqüestro é n~essár1a

a ex1stênela. de indicias veementes da. proveniência Uieita.
dos bens.

AR. 211 - A Buroridade judlc1á.ria m111tal', àe ofielo
ou a requerimento do Mln1stério Público, pcder9. oroene.r
o seqüestro, em qualquer fase do processo; e, antes da de
núncIa, se o solicItar, com fundado mot1vo, o encarregado
do Inquérito.

Art. 202 - Realizado o lIeqüestl'o, a autoridade ludi
efária mll1tar providenciará:

a) se de imóvel, B. sua inscrição na Reg\i>,tro de
Imóve~s;

b) se de coisa móvel, o seu depóstto, sob 3. gwl.rdade
depositário oomeado para êsse fim.

Art. m - O seqüestro autuar-se-á. em. a}>a.rta.oo e
admitirá. embargos, assim cro Indiciado ou acusado como
de terceiro, sob O! fundamentos de:

1 - se forem do indiciado ou a.cusado:
a) não ter êle adqu1rtdo a coisa com. 08 pro

ventos da Infração penal;

b) náo ter havIdo lesão a. patrimônio sob ad
ministração mllitar;

n - se de tereelro:

a) haver adqutrldo !lo coisa em data a:nterl.ot à.
da jnfraçáo penaI praticada pelo indiciado
ou acusado;

b) havê-la, em qualquer tempo, adquir.ldo de
boa-fé.

i VI - Apresentada. a prova. da alegação dentro
em dez dllUJ e ouvido Ó M1n1Stél1o Público, a autoridade
Judiciária militar decldtrá de plano, aceltando ou rejeI
tando os embargos, cabendo da deelSà.o recur80 para o Su
perior Tribunal Militar.

§ 2.0 - se a autorldade Jud1ctárta. m1Utar entender
que se trata de matéria de alta indagação. remetA>.I2. {) em
barga.nte para. o juizo clvel e manterá o seqüestro até que
seJa dIrimida a controvérsia.
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~ 3.° - Da. mesma forma. procederá, desde logo, se
não se tratar de lesão ao patrimônio sob administração
mtuta.l' .

Art. 204 - O seqüestro será. levantado no juizo penal
militar:

a) se forem aceitos os embargos, ou negado provi
mento ao recurso da dec.lsão que os aceitou;

b) se a ação penal não rór promovida. no prazo de
sessenta dias, contado da data em que foi ins
taurado o Inquérito;

c) se o terceiro. a quem tiverem sido transferidos OS

bens, prestar caução real ou fidejusaória que as
segure a aplicaltáo do dispcsto no art. 109, n.os I e
Ir, letra b, do Código Penal Militar;

d) se fôr julgada ext1nta. a ação penal ou absolvido
o acusado por .sentença irrecorrlvel.

Art. 205 - Transitada. em julgado a sentença conde
natória, a autoridade judiciária militar, de ofício ou a re~

querimento do MinIstério Público, determina.rá a. avaliação
e a venda dos beD.'l em leilão público.

§ 1.° - Do dtnheiro apurado, recolher-se-á ao Te~

sauro Nacional o Que se destina.r a ressarcir prejuízo ao
f)atdmõn1o sob administração milltar.

§ 2}1 _ O que não se destinar a êsse fim será res
tituído a quem de direUo, se não houver controvérsia. Se
esta eJdstlr, os autos de seqüestro serão remetidos ao juiza
cível, a. cuja diSPOsição ps!!sará. o saldo apurado.

SEQAO II

Da. hipoteca. lepl

Art. 206 - Estão sujeitos a hipoteca legal os bens
imóveis do acusado, para satisfação do dano causado pela
infração penal ao patrtmõnio sob administração militar.

Art. 207 - A inscrição e a especializaçã.o da hipoteca
legal seráo requeridas à autoridade judiciária militar, pelo
MInistério Públfco, em qualquer fase do processo, desde
que haja certeza da infração penal e :indícios snfJc.lente.s
de autoria.

Art. 208 - O requerimento estlmará o valor da obrI
gação resultante do crime. bem como indicará. e estimará
o imóvel, ou im6ve1s, que ficarão e.r;pedalmente hipoteca
dos. Será instruído com os dadas em que se fundarem as
estimativas e com os doeumentos comprobatórios do
dominlo.
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Art. 2t9 - PedIda a eapecl.a1lza.çio, a au\oridade ju
l11C1ár1& mJUtar mandará ubltrar o montante \ia o'on,a
çio reaultante do crtme e avaliar o Imóvel ou tmóvela m
d1cadoa. nomeando perito Idôneo para 6Ae fIm.

I} 1.° - OUvidos o acusado e o MlnbIténo Públlco,
no pruo de trê8 d1&e, cada um, a autorldad~ !u<itclá.rla
miUtar poderá corrigir o arbitramento do valor da obtl
gaçio, se lhe parecer ezceas1vo ou det1~ente.

§ 2.0 - O valor da obngag:io eerá l1quldtdo -defini
tivamente apóa a condenação, podendo ser requerlcfQ n61'0
arbitramento se () acuaa60 ou o M1n18t6rfo PóbUco não
se conformar com o anterior Ao aentenp4 corulenatól1a.

li 3.0 - se o acuaado o1erecel' cauçio sutlolente,
real ou fldejuasórta, a autoridade Jud1cJárJa m1lUar poderio
deIxar de mandar proceder to .1Dac1içio di'- ,hipoteca.

§ .(.- - SOmente deverA .ser autorbada a tnserlçl.o
d& hipoteca dos 1móve!8 neceasárlo8 • ~tia da obrI
gação.

ArL 110 - O proceao da 1nIcrlção e flspecla111e.eáo
correrá em autoa apartados.

t 1.° - Da decl810 que a detenntnu, caberi. ftcur
.so pera o Superior Tribunal MWtar.

~ 1.0 _ Se o <l&80 comportar questAo ~e alta lnda
ia.çlo, o proeeeso 8erá. ~meUdo ao Julz(, eiTel, p..n. a.
dectsâo.

An. 211 - A bipoteca legal oiopoOm I'8CWf em
un6vel com cláusula de lnallenabWdade.

AJ1. 2112 - No CaIO de hipoteca anterlor ao tato de
lltuOlO, não ficará preJudicado o d1relto do patrJ,mônlo 80b
adm1nlstraçio mllltar li. constltulçlo da hlpoteca. leIa!.
Que se considerará segonda hipoteca, no. tê1'%DC1S da lei
cJvJl.

Ad !l3 - D8a rendaa dOI bens sob hipoteca legal,

poderio .. ![)mecldoa recUI'SOI, IU'bltradOll pela autori
dade ,udle1ú1a mllitar, para a. manutenção do acuaado e
sua farnflla.

Ari. lU - A lnserlção será cancelada:

a) se, depofa de flita, o acuaado ofeTeeer eau9áo su
ficiente, real ou t1dejUM6r1a~

11) se fOr julgada extinta a a.;io penal ou absolvido
o acuaado por sentença 1lTecorr:lvel.

~......~.,"
Of!.-e L"eftlo 6t

• ..ao

Proee........
.,.w..

1BIóNrI d ...a...
lle bnHa-MN.-tCl



ÂBRIL Â JUNHO - 1970

SEÇAO III

Do arresto

Art. 215 - O arrestQ de bens do acusado poderá. ser
deeretado pela autoridade judiciária militar, para satis
fação do dano causado pela infração penal ao patrimônio
90b a administração militar:

a) se imóveIs, para evitar artifício fraudulento que
os transfira ou grave, antes da inscrição e espe
ciallzação da hipoteca legal;

b) se móveis e representarem valor apreciável, ten
tar ocultá-los ou dêles tentar reaIízar tradição
que burle a posslbilldade da satisfação do dano,
referIda no preâmbulo dêste artigo.

§ 1.° - Em se tratando de imóvel, o arresto será
revogado, se, dentro em quinze djIlS, contados da
sua decretação, não fór requerida a inscrição e
especialização da hipoteca legal

li 2.° - O arresto poderá ser pedido ainda na fase

do inquérito.

Art. Z16 - O arresto recairá de Ilreferência sôbre
imóvel, e sàmente se estenderá a bem móvel se aquêle não
tiver valor suficiente para assegurar a satisfação do dano.
Em qualquer caSQ, o arre.llOO somente será decretado quan
do houver certeza da infração e fundada suspeita da sua
autoria.

Art. 217 - Não é permitido arrestar bens que, de
acôrdo com a lei civil, sejam tnsusceptíveis de penhora,
ou, de qualquer modo, signifiquem confôrto indispensável
ao acusado e à sua famí11a.

Art. 218 - Se os bens móveis arrestados forem coisas
fàcílmente deterioráveis, serão levadas a leUão público,
depositando-se o dinheiro apurado em conta-corrente de
estabeleclmento de crédito oficial.

Art. 219 - O processo de arresto correrá em autos
apartados, admitindo embargos, se se tratar de coisa mó
vel, com recurso para o Superior Tribunal MOitar da de
cisão que os aceitar ou negar.

Parágrafo único - No processo de arresto seguir
se-ão as disposições a respeito do sequestro, no que forem
aplicáveis.
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CAPrl'ULO m
DIa 1'1'OW1ênclu 1118 reeAem 16m , ....

SEÇAO I

Da plWo p.....wna
DIBP08IÇ01I:S GERAIS

AR. DO - Prtsi<.lln'GV1I6na 6 11. que oeorre durante o
inquérito, ou DO curso do p~, antes da condenação
deflntt1va.

Art. 121 - Ninguém Rrt p~1O leZlIo em 1Ia&rante
delito ou por ordem elCnt& de a\1w1'1414e competen~.

Ari. 1ft - A prld.o ou c1et;ent}io de Qualquer peaKJa
será 1m.ed.fatamente levada ao conhecllJ:ae.11to d&.alUoorlda.
de 3ud1c1árla competente, com a declaraçio 'do local on
de a !MIma. • ach& &Ob eustMia t ., eltái ou não, tnco
man1câvel.

An. 223 - A prJaio de m1Utar de'Qrt ser fe1ta por
outro mll1tar de pôsto ou rraduaçio super:lor; ou. se llU81.
mala antigo.

An.. _ - Se, ao tomar eonhec1mento da comunlea.
çio, a autor:ldade jucUc1ál'1a yerJtlcar que a prllio nlo é
legal. deverá relaxá-la imediatamente.

AJ1. AS - A autoridade ,udJciár1a. ou o ~rrepdo

do mquérlto que oróenu ~ prlaio ta.rá ezped1r eJn duas
vIsa o respectivo mandado, com os seCUln~ requialtol:

a) será lavrado pelo elCriYio do~ ou do in
quérito, ou ad hoe. e aglnado peJa autoridade que
Ol'denar a e~ção;

b) dealgnari. a })!IUOt\ !1'11)e1ta a prlaio com. a res
pectiva ldentulcaçio e moradJ&,· n' poIIa1ul;

e) mencionará o motIvo da pr1Iio;

d) dea1enatá o executor da pl1.lAa.

PaI'á,rato 4ntco - Uma da8 nu tk:atA em poder do
prê90. que uatn.ará a outra; e, A niG. 'Q1ÚNl' ou não puder
fazé-lo, cert1tlcá·lo-á o encutor do man1!ado. na própria
via dêste. -

ArI.. 118 - A priaio pod~ ser efetua4la em qualquer
dia. e a qua}qo.er hora, :reape1tadas as pr-autlú reJat1vu
à Inviolabilidade do domJcillo.

Ari. 2!1 - Para. cumprtm.ento do mandado, 8. auton
dadê polida! militar ou a JudicU.r1a poderá u:pedtr tanto&
ou~Quantoa nece.sair108 b ~, devendo em'cad"
um dêIe.s ser ftelmente reproduz1da O teor do origln&l.
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Art. 228 - Se () capturando estiver em lugar estranho
à jurisdição do juiz que ordenar a prisão, mas em ter
ritório nacional, a captura será pedida por precatória, da
jqual constará o mesmo que se contém nos mandados de
prisão. No curso do inquérito policial militar a providên
cia será solicitada pelo seu encarregado, com os mesmos
requisitos, mas por meio de ofício, ao comandante da Re
gião Militar, Distrito Naval ou Zona Aérea, respectiva
mente.

Parágrafo único - Havendo urgência, a captura po
derá ser requisitada por via telegráfica ou radiográfica,
autenticada a firma da autoridade requisitante, o que se
mencionará no despacho.

Art. 229 - Se o capturando estiver no estrangeiro, a
autoridade judiciária se dirigirá ao Ministro da Justiça
para que, por via diplomática, sejam tomadas as provi
dências que no caso couberem.

Art. 230 - A captura se fará:

a) em caso de flagrante, pela simples voz de pri
são;

b) em caso de mandado, pela entrega aQ capturan
do de uma das vias e conseqüente voz de prisão
dada pelo executor, que se identificará.

Parágrafo único - A recaptura de indiciado ou acusa
do evadido independe de prévia ordem da autoridade e
poderá ser feita por Qualquer pessoa.

Art. 231 - Se o executor verificar que o capturando
se encontra em alguma casa, ordenará ao dono dela que
o entregue, exibindo-lhe o mandado de prisão.

Pal"ágrafl) único - Se o executor não tiVer ,certeza
da presença do capturando na casa, poderá proceder à
busca, para a qual, entretanto, será necessária a expedi
ção do respectivo mandado, a menos que o executor seja a
própria autoridade competente para expedi-lo.

Art. 232 - Se não fôr atendido, o executor convo
cará duas testemunhas e procederá da seguinte forma:

a) sendo dia, entrará à fôrça na casa, arrombando
lhe a porta, se necessário;

b) sendo noite, tará guardar tôdas as saídas, tor
nando a casa incomunicável, e, logo que ama
nhelia, arrombar-lhe-á a porta e efetuará a
prisão.

Parágrafo único - O morador que se recusar à en
trega do capturando será levado à presença da autoridade,
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para que contra êle se proceda, como de direito, se sua
ação configurar infração penal.

Art. U3 - No caso de prisão em flagrante que se
deva efetuar no interior de casa, observar-se~á o disposto
no artigo anterlor, no que tôr aplicável.

Art. 234 - O emprego de fôrça só é permitido quan
do indispensável, no caso de desobediência, resistência ou
tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de ter~

ceiros, poderão ser usados 08 meios necessárlos para ven~

cé-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclu
sive a prisão do ofensor, De tudo se lavrará auto subs-
crito pelo executor e por duas testemunhas. '

li 1.0 - O emprêgo de algemas deve ser evitado,
desde que não haja perigo de fuga ou de agressão da
parte do prêso, e de modo algum será permitido, nos pre
sos a que se refere o art. 242.

li 2.0 - O recurso ao uso de armas SÓ se justJfica
quando absolutamente necessá.rio para vencer a resistên
cia ou proteger a incolumidade do executor da prisão ou a
de aUXillar seu.

Art. 235 - Se o indiciado ou acusado, sendo perse~

gutdo, passar a terntórto de outra jurfsd1ção, observa.r~

se-á, no que tõr aplicá.vel, o disposto nos arts. 186, 187
e 188.

Art. 236 - Ao receber precatória para a captura de
alguém. cabe ao auditor deprecado:

a) verificar a autenticidade e a legalidade do do
cumento;

b) se o reputar perfeito, apor-lhe o cam.pra~se e
expedir mandado de prisão;

c) cumprida a ordem, remeter a precatória e pro
videnciar a entrega do prêso ao juiz deprecante.

Parágrafo 1Ínl~ - Se o juiz deprecado verificar que
o capturando se encontra. em território sujeito à juris
dição de outro juiz m1llte.r, remeter-lhe-á. os autos da pre
catória. Se não tiver noticia. do paradeiro do capturando,
devolverá os autoB ao juiz deprecante.

A.rt. 237 - Ninguém será recolhido à prisão sem que
ao responsável pela custódia seja entregue cópia do 1'eS

pectlvo manda.do, a.asínaóo pelo executor, ou apresentada
guia expedida pela a.utartdade competente, devendo ser
passado recibo da. entrega do prêso, com declaração do dia.,
hora e lugar da prisão.

Pará~fo único - O recibO será passado no próprio
exemplar do mandado, se êste tõr o documento exibido.

Empriro de tarva
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Art. 238 - Nenhum prêso será transferido de prisão
sem que o responsável pela transferência faça a devida
comunicação a autoridade judiciária que ordenou a prisão,
nos têrmos do art. 18.

Parágrafo único - O prêso transferido deverá ser re
colhido à nova prisão com as mesmas formalidades pre
vistas no art. 237 e seu parágrafo único.

Art. 239 - As pessoas sujeitas a prisão provisória de
verão ficar separadas das que estiverem definitivamente
condenadas.

Art. 24.0 - A prisão deve ser em local limpo e are
jado, onde o detento possa repousar durante a noite, sen
do proibido o .seu recolhimento a masmorra, solitária ou
cela onde não penetre a luz do dia.

Art. 241 - Impõe-se à autoridade responsável pela
custódia o respeito à integridade fÍSíca e moral do de
tento, que terá direito a presença de pessoa da sua fa
mília e a assistência religiosa, pelo menos uma vez por
semana, em dia previamente marcado, salvo durante o pe
ríodo de incomunicabilidade, bem como à assistência de
advogado que indicar, nos têrmos do art. 71, ou, se esti
ver impedido de fazê-lo, à do que fôr indicado por seu
cônjuge, ascendente ou descendente.

Parágrafo úníeo - Se o detento necessitar de assis
tência para tratamento de saúde, ser-lhe-á prestada por
médico militar.

Art. 242 - Serão recolhidos a quartel ou a prisão
especial, à disposição da autoridade competente, quan
do sujeitos à prisão, antes de condenação irrecorrivel:

a) os ministros de Estado;

b) os governadores ou interventores de Estados, ou
Territálios, o prefeito do Distrito Federal, seus
respectivos secretârios e chefes de Polícia;

c) os membros do Congresso Nacional, dos Con
selhos da. União e das Assembléias Legislativas
dos Estados;

d) os cidadãos inscritos no Livro de Mérito das or
dens militares ou civis reconhecidas em lei;

e) os magistrados;

f) os oficiais das Fôrças Armadas, das Polícias e
dos Corpos de Bombeiros, Militares, inclusive os
da reserva, remunerada ou não, e os reformados;

g) os oficiais da Marinha Mercante Nacional;

h) os diplomados por faculdade ou instituto supe
rior de ensino nacional;
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1) OS ministros do Tribunal de Contas;

j) os m1nlstros de confissão religiosa.

Parárrafo único - A prisão de praças especiais e a
de graduados atenderá aos respectivos graua de hierar
quia.

SEÇAO Il

Da prisão em flacrante

A11. 243 - Qualquer pessoa poderá e os militares
deverão prender quem fôr insubmisso ou desertor, ou se
~a encontrado em flagrante del1to.

Art. H4, - Cousldet&.-se em flagrante delito aquêle
que:

a) está cometendo o crime;

b) acaba de cometê-lo;

c) é perseguido logo após o fato delituoso em si
tuação que façl). acreditar ser êle o seu autor;

d) é encontrado, logo depois, com instrumentos,
objetos, material ou papéis que façam presumir a
sua pa.rticipação no fato delituoso.

Parágrafo único - Nas infrações permanentes, con
sidera-se o agente em flagrante delito enquanto não
cessaI' a permanência.

Art. 245 - Apresentado o prêso ao comandante ou
ao oficial-de-dia, de serviço ou de quarto, ou autori
dade correspondente, ou à autoridade judicIária, será,
por qualquer dêles, ouvido O condutor e as testemunhas
que o acompanharem, bem como inquirido o indiciado
sõbre a lmputação que lhe é feita, e especialmente sôbre
o lugar e hora em que o fato aconteceu, lavrando-se de
tudo auto, que será por todos assinado.

§ 1.° - Em se tratando de menor lnimputável,
será apresentado, lm.ediatam.ente, ao jUiz de menores.

§ 2.° - A falta. de testemunhas não Impedirá o
auto de prisão em flagrante, que será assinado por duas
pessoas, pelo menos, que hajam testemunhado a apre
sentação do prêso.

§ 3.° - Quando a pessoa conduzida se reeusar a
assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto será
assinado por duas testemunhas, que lhe tenham ouvIdo
a leItura na presença do indiciado, do condutor e das tes
temunhas do fato delituoso.

§ 4.° - Sendo o auto presidido por autoridade mi
litar, designará esta, para exercer as funções de escri-

s~ a f1aIraD.te
deUto

Lavratura do &1Iio



ABRIL A JUNHO - 1970

vão, um capitão, capitão~tenente, primeiro ou segundo
tenente, se o indiciado fór oficial. Nos demais casos,
poderá designar um subtenente, BuboficiaI ou sargento.

§ 5.° - Na falta ou impedimento de escrivão ou
das pessoas referidas no parâgrafo anterior, a autoridade
designará, para lavrar o auto, qualquer pessoa idônea,
que, para êsse fim, prestará o compromisso legal.

Art. 246 - Se das respostas resultarem fundadas sus
peitas contra a pessoa conduzida, a autoridade mandarâ
recolhê-la à prisão, procoedendo-se, imediatamente, se fôr
o caso, a exame de corDO de delito, à busca e apreensão
dos instrumentos do crime e a qualquer outra diligência
necessária ao seu esclarecimento.

Art. 247 - Dentro em vinte e quatro horas após a
prisão, será dada ao prêso nota de culpa assinada pela au
toridade, com o motivo ds. prisão, o nome do condutor e
os das testemunhas.

§ 1.0 _ Da nota de culpa o preso passará recibo
que será assinado por duas testemunhas, quando êle não
souber, não puder .ou não quiser assinar,

~ 2.° - Se, ao contrário da hipótese prevista no
art. 246, a autoridade militar ou judiciária verificar a
manifesta inexistência de infração penal militar ou a não
participação da pessoa conduzida, relaxará a prisão. Em
se tratando de infração penal comum.. remeterá o prêso
à autoridade c.ivi] competente.

Art. 248 - Em qualquer hípôbese, de tudo quanto
ocorrer será lavrado auto ou têrmo, para remessa à au
toridade judiciária competente, a fim de que esta confir
me ou infirme os atos praticados.

Art. 249 - Quando o fato fôr praticado em presença
da autoridade, ou contra ela, no e~ercício de suas fun
ções, deverá ela própria prender e autuar em flagrante o
infrator, mencionando a circunstância.

Art. 250 - Quando a prisão em flagrante fõr efetua
da em lugar não sujeito à administração militar, o auto
poderá ser lavrado por tmtoridade civil, ou pela autoridade
militar do lugar mais próximo daquele em que ocorrer a
prisão.

Art. 251 - O auto de pr.lsáo em flagrante deve- ser
remetido imediatamente ao juiz competente, se não tiver
sido lavrado por autorJdade judiciárIa; e, no máxJmo,
dentro em cinco dias, se depender de d1l1gência prevista
no art. 246.
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l'arirn.fo únioo - Lavrado o auto de flagrant.e delito,
o prêso passa.rá 1m~d1atamente à disposição da. autQrtdade
Judiciária. competente para. conhecer dQ proeesso.

Ari. 252 - O auto poderá ser mandado ou devolvIdo
à autoridade mllltar, pelo juiz ou a requerimento do Mi
nistérto "PÍlbllco, se novas dll1gêncjas torem julgELdu ne~

cesaártas ao esclarecimento do tato.

Art. 253 - Quando o 1u1z ver1f1car pelo auto de prisão
em flagrante que o agente praticou o lato nas condições
dos art:.s. 35, 38, observado o disposto no art. 40, e dos lU't8.
39 e 42, do CódJgo Penal Militar, poderá. coneeder ao m
cUciado llberdade provisória, mediante têrmo de compare
cimento a todos DS atos do proce88o, sob pena de revogar
a concesBáo.

SEÇAO m
Da prisão preventiva

Ari. 2M - A prisão preventiva pode ser decretada
pelo Audjtor ou pelo Conselho de Juat1ça, de oficio, a re~

quertmento do M2nistério PúbUco ou mediante representa
ção da autorldade encarregada do inquérito pollclal-mill·
tal, em qualquer fa.se dê.ste ou do processo, concorrendo
08 requ1a1tos seguintes:

a) prova do fato delituoso;

b) indicios sut~etilnte8 da. autoria.

Parápsfo único - Durante a instrução de processo
originário do Supel10r Tribunal M1l1tar, a decretação com
pete ao Relator.

Art. 255 - A prisão preventiva. além dos requls1tos do
artigo a.nterior, deverá fundar-se em um dos "leguintes
casos:

a) garantia da ordem pública.;
b) conveniência da instrução criminal;
ç) periculosidade do 1ndl.e1a.do ou acusado;

d) segurança. õa apllcação da lei penal millta.r;

~) exigênc1a da manutenção das normas ou princí
pios de hierarquia e d1sc1plJna m1Utares, quando
fIcarem ameaçados ou atingidos com a. llberdade
do ind1claõo ou acusado.

Art. 256 - O despacho Que decretar ou denegar & pri
são preventiva será sempre fundamentado; e, da mesma
forma, o seu pedido ou requisição, que dever! preeneher 8.8

condições previstas nas letras a e b, do a.rUgo 254.

Art. 251 - O 11112: deixará. de decretar a. prisão pre
ventlva, quando, por qualquer cjrcunstância evidente dos

No 8upc!1'for TrfIlauJ
MlUtar



ABRIl. A JUNHO - 1970

autos. ou pela profissão, condições d'e vida ou int.erêsse do
indiciado ou a.cusado. presumir que êste não fuja, nem
exerça influência em testemunha ou perito. nem Impeça
ou perturbe, de qualquer modo, a ação da Justiça.

Parárrafo único - Essa decisão poderá ser revogada
a todo o tempo, desde que se mOdifique qualquer das con
dições previstas neste arUgo.

Art. 258 - A prisão preventiva em nenhum ("',asa será
decretada se o juiz verificar, pelas provas constantes dos
autos, ter o agente praticado o fato nus condições dos arts.
3ã, 38, observado o disposto no art. 40, e dos arts. 39 e 42,
do Código Penal Militar.

Art. 259 - O juiz poderâ. revogar a prisão preventiva
se, no curso do processo, verificar a falta de motivos para
que subsista, bem como de nõvo decretà-Ja, se sobrevierem
razões que a jusiWquem.

Pa.rágrafo ünic. - A prorrogação da prisão preventiva
dependerá de prévia audiência do Ministério Público.

Art. 260 - A pr1são preventiva executar-sc-á por
mandado, com os requisitos do art. 225. Se o indiciado o;,]
acusado jli se achar detido, sera notHJcado do despacho
que a decretar pelo escrívão do inquérito, ou do processo,
que o certificará nos autos.

Art. 261 - Decretada a prisão preventiva, o prêso
passará à disposição da autorida.de jUdiciaria, ooservando
se o disposto no art. 237.

CAPtTULO IV

Do Comparecimento Espontâneo

Art. 262 - Comparecendo espontâneamente o indi
ciado ou acusado, tomar-sc-ào por têrmo as declarações
Que tízer. Se o comparecimento não se der perante a au
toridade judiciária, a esta. serão apresentados o têrmo e
o indiciado ou acusado, para que delibere acêrca da pri
são preventiva ou de outra medJda que entender cabível.

Parágrafo únicv - O tênno será assinado por duas
t~temunhas presenciais do ocorrido; e. se o indiciado ou
acusado não souber ou não puder assinar, sê~lo-á por
uma pessaa a seu rôgo, além das testemunhas nlencJo
nadas.

C.I\.PtTULQ V

Da Menagem

Art. 2G! - A menagem poderá ser concedida pelo
juiz, nos crimes cujo máximo da pena prtvatlva da liber
dade não exceda a quatro anos, tendo-se, porém, em aten
ção a natureza do crime e 08 antecedentes do acusado.

311

Modificação dt
t(tndiçÓés

ProibJçio

Revogação e nova
decl"etação

Exeeução da prLsãD
preventiva

Pa~em à disposição
do juiz

Toma.da. dI!:
det")an.ções

CompMênc:i~e
requisitos para. 11.

COJJcesliáo



J18 REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Art. !M - A menagem a milltar poderá efetuar-se no
lugar em que residia. quando ocorreu o crime ou seja
sede do juizo que o estiver apurando, ou, atendido o seu
põsto ou graduação, em quartel, navio, a.eampamento, ou
em estabeleclmento ou sede de órgão milltar. A menagem
a civil será no lugar da sede do juizo, ou em lugar sujeito
à administração mUltar, se assim. o entender necessãr10
a autoridade que a conceder.

li 1.° - O Minlstério Públlco Berá ouvido, previa
mente, sõbre a concessão da menagem, devendo emitir
parecer dentro do prazo de três dias.

§ 2.° - Para a menagem em lugar su)elto à admi
nistração militar, será pedida Informação, 9, respeito da.
sua conveniência, à autoridade responsável pelo respec
tivo comando ou direção.

Art. Z65 - Será. cassada a menagem â.quele que se
retirar do lugar para o qual foi ela concedida, ou faltar,
sem causa justificada, a qualquer ato judicial para que
tenha sido intimado ou a que deva comparecer indepen
dentemente de intimação especlal.

Art. 266 - O insubmisso terá o quartel por men&getn,
independentemente de declsão judicial. podendo, entre
tanto, ser cassada pela autoridade militar. por conveniêri~

eia de tllilcipllna.

Art. %61 - A menagem cessa com a. Bentença conde
natória, a.1nda que náo tenha passado em S\1lgado.

Parágrafo único - Salvo o caso do artigo anterior,
o ju1Zpoderá ordenar a cessação da menagem, em qual
quer tempo, com a liberação das obrigações dela decor.
rentes, desde que não a julgue maia necessárta. ao interês
se da Justiça.

Art. 268 - A menagem concedida em residência ou
cIdade não será levada em conta no cumprlmento da
pena.

Art. 269 - Ao reincidente não se concederá menagem.

CAPITULO VI

Da Liberdade Provisória

Art. 2'71 - O indiciado ou acusado livrar-Be-á sôlto
no Cll80 de infração a que não f6r com.lnada pena priva
tiva de liberdade.
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Parágrafo ünico - Poderá livrar-se sálto:

a) no caso de infraçãD culposa, salvo se compreen
dida entre as previstas no Livro I, Título I, da
Parte Especial, do Código Penal Militar;

bl no caso de infração punida com pena de detenção
não superior a doIs anos, salvo as previstas nos
arts. 157, 160, 161, 262, 163, 164, 166, 173, 176,
177, 178, 187, 192, 235, 299 e 302, do Código Penal
Militar.

Art. 271 - A superveniência de qualquer dos motl~

vos referIdos no art. 255 poderá determinar a suspensão
da I1berdade provisória, por despacho da autoridade gue
a. concedeu, de ofício ou a requerimento do Ministério
Público.

CAPITULO VIl

Da Aplkação Provisória de :Medidas de Segurança

Art. 272 - No curso do inquérIto, mediante represen
tação do encarregado, ou no curso do rrocesso, de of~cio

ou a requerimento do Ministério Publicc, enquanto r.ão fôr
proferida sentença. írrec.olTivel, o juiz poderá, observado o
disposto no art. lIl, da Códzgo Penal Militar, submeter
às medidas de segurança que lhes forem aplicáveis:

a) os que sofram de doença. mental, de desenvolvi
mento mental incompleto ou retardado, ou outra
grave perturbaçáo de consciência;

b) os ébrios habituais;

c) os toxicômanos;

dl os que estejam no caso do art. 115, do Código
Penal MUltar.

§ 1.° - O juiz poderá, da mesma forma, decreta.r
a interdição, par tempO' não superior a cinco dias, de
estabelecimento industrial ou comercial, bem como de so
ciedade ou aswciação, que esteja no caso do art. 118, do
Código Penal Militar, a 11m de ser nela realizada busca
ou apreensão ou qualquer outra diligência permitida neste
Código., para elucidação de fato delituoso.

§ 2,° - será fundamentado o despacho que apli
car Qualquer das medidas previstas neste artigo.

Art. 273 - Não caberá recurso do despacho que de
cretar ou denegar a apl1c~ção provisória da medida. de
segurança, mas esta poderá ser revogada., substituída ou
modifieada., a critério do juiz, mediante requerimento
do Ministério Público, do indicjjj.do ou acusado, ou de
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representante legal"de qualquer dêstes, nos casos das letras
a. e ~ do artigo anterior.

Art. 274 - A aplicação provisória. da medida de segu
rança, no caso da letra a do art. 272, não dispensa nem
supre a realização da perícIa médica, nos têrmos dos arts.
156 e 160.

Art. 2'75 - Decretada a medida, atender-se-á, no que
fôr aplicável, às disposIções relativas à execução da sen
tença definitiva.

Art. 216 - A suspensão provisória. do exerc1clo do
pátrt<l-podel', da. tutela. ou da. cura.tela, para efeito no
iui~<l penal mUltar, deverá ser processada. no juizo civil.

TtTULO XIV

CAPtTULO trNlCO

Da. Citação. da InUmaçáo e da Notificlt(Jão

Art. 27'1 - A citação far-se-á por oficial de justiça:

I - mediante mandado, quando o acusado es
tiver servindo ou residIndo na sede do
juizo em que se promove a ação penal;

U - mediante precatória, quando o acusado
estiver servindo ou residindo fora dessa
sede, .mas no Pais;

m - mediante requisição, nos casos dos art.<l.
280 e 282;

IV - pelo correIo, mediante expediçáo de
carta;

V - por edital:

a.) quando o acusado se ocultar ou opuser
obstáculo para não ser citado;

b) quando estIver asilado em lugar que
goze de extra-territorialidade de pais
estrangeiro;

c) Quando não fôl' encontrado;
d) qua.ndo estiver em lugar incerto ou não

sabido;
e) quando Incerta a pessoa que tiver de

ser citada.

Parárrafo único - Nos casos das letras a, c e a. o
oficIal de justiça, depois de procurar o acusado por duas
vêzes, em dias diferentes, certll1cará, cada vez, a lmpos·
slbilldade da citação pessoal e o motivo. No caso da letra
b, o oficial de justiça certifIcará qual o lugar em que
o acusado está asilado.
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Art. 278 - O mandado, do qual se extrairão tantas
duplicatas quantos forem. os acusados, para servirem de
oontrafé, conterá:

a) o nome da autoridade Judiciária que o expedir;

b) o nome do acusado} seu Dôsto ou graduação, se
ml.llta.r; seu cargo, se assemelhado ou funcioná
rio de repartição mIlitar, ou, se tM desconhecido,
os seus sinais característicos;

c) a transcrição da denúncia, com o rol das teste
munhas;

d) o lugar, dia e hora em que o acusado deverá
comparecer ajuízo;

e) a assinatura do escrivão e a rubrIca da autori
dade judiciária,

Parágrafo único - Em PrimeIra Instância a assina
tura do mandado compete ao audItor, e, em ação origi
nária do Superior Tribunal Militar, ao Relator do feito.

A.l1- 279 - São requisItos da citação por mandado:
a) a sua leItura ao cItando Dela oficiai de justiça,

e entrega da contrafé;

b) declaração do recebimento da contrafé pelo
citando a qual poderá ser felta na primeira. via
do mandado;

c) declaração do oficial de justiça na certidão, da
leitura do mandado.

Parágrafo único - Se o cItando se recusar a ouvir
a leitura do mandado, a receber a contrafé ou a decla
rar o seu recebImento, o oficial de justiça certificá-lo-á
no próprio mandado. Do mesmo modo procederá, se o
citando, embora recebendo a contrafé, estiver 1mpossi
bH1tado de o declarar por escrito.

Art. 280 - A citação a militar em situação de ativi
dade ou a assemelhado far-se-á medIante requisição à
autoridade sob cujo comando ou chefia estiver, a fim de
que o cItando se apresente para ouvir a leitura do man
dado e receber a contrafé.

Art. 281 - A citação a funcionário que servil" em
repartição militar deverá, para se reallzar dentro desta,
ser precedida de llcença do seu diretor ou chefe, a. quem
se dirigirá o oficial de justiça, antes de cumprir o ma.n~

dado, na lorma do art. 279.

A.rl 282 - A citação de acusado preso por ordem de
outro juí;o ou por motivo de outro processo, far-se-á nos
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têrmos do art. 279, requJ.s11iaIido~se, Por ofícIo, a apresen
tação do dta.nOO ao ()fi~ de 'u:st1ça, no recinto da
prisão, para o cumprimento do mandado.

Ali. 283 - A prec~tór1a de. cttaçãolndica.rá; ,

a) o Juiz deprecado e ° Juiz depreeante;

b) a sede das respecC1vas jurisc:Uçõea~

c) o t.lJn para Que é feita a cttaçãn, com tôdas as
espeemcll.ções;

d} o lugar, dia. e bora de" comparecimento do
acusado.

Parárralo único - 8t' houver u.ncla, a. Precatót1a.
que conterá em resumo cs requ1a1tos d~ste artigo. poderá
ser expedida l)Of via. telegráfica, depois de reconhecida a
lirma da Juiz, o que a esta~ã.o expedid.ora rnencionsÍ'á.

Art. 284 - A precatória set'á devolvida ao Juiz depre
cante, independentemente de traalado, depois' de lanÇado
{} eumpra-se e de feita a citação por mandado 'do Juiz
deprecado, com os l:e<iuiz1m'a 60 art. m. .

§ 1.° - Vetm~adt) qut o citando Be ~neontJ:a .em
terdt6rio sujeito à Jurfadlção de outro ju11, a. êste o juiz
deprecado remetrá os autos, para. efetivação da dJllgên
c1a, deSde Q.ue ha~a tempo para se fazer a cttação.

§!.o _ CertUlcada, pelo oUelaI de- .Justlça & em·
têncJa de qualquer dos casos referidos DO n.o V do art.
217, a. precatória será imedfaRunente devolvIda. para o fim
previste naquele artIgo.

Art. 285 - Estando o acusado no es~aDle1ro,mas em
lugar sa.bldo, e. eitaç9.<l t~l'-~-& por melo de earta cita.tó
ria., cuja remessa a autoridade hldlclárla atillcitará ao
MinlBtérlo das Relações Exteriores, para ler entregue $O
citando, per intermédm d'a l'epl'esentante dlplomá.tJeo. ou
ooll8war do Brasil, ou preposto de qualquer dêlu, com ju
risdiçao no lugar onde aquêle estiver. A carta citatória
ccnterá o Dome do 1uiz que ti. expedir e u tnd1caçtses a. que
se referem as alíneas b, c e d do art. 283.'

§ J.o - Em lIe tratando de mll1tar em altuaçáo de
atividade, a remessa, para o mesmo f1m, lIerá sol1citada ao
M1n1l!tério em Que sum. .

§ 2.9 - A citação cODBl.dera-se-á cumprida desde
Que, por qualquer daqueles Mnlatértos. !eja comunicada.
ao JuIz a entrega ao citando da.· carta citatória.

§ 3.° - Se o cItando não 16r encontrado no lugar.
ou se ocultaT ou opuser ob.Stãeul0 à ci~, pubUcar--u-á
edital pare. êste flm, peliJ .pram de "V1nte dtas, 4e acordo
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com o art. 286, após a comunicação, naquele sentido, à. au-·
torldade 1udlciária.

§ 4.° - O exilado ou foragido em país estrangeiro,
salvo se internado em lugar certo e determinado pelo Go
vêmo dêsse país, será. citado por edital, conforme o pará
grafo anterior.

§ 5.° - A publicação do edital a que se =efere o
parágrafo anterior somente será feita após c~rtidãD do
oncial de justlça, afirmativa de estar a citando exilado ou
foragido em lugar incerta e não sabido.

Art. 286 - O edital de citação conterá, além dos :.'e
quisitos referidos no art. 278, a deClaração do prazo, que
será. contado do dia da respectiva publica~ão na imprensa,
ou da sua afixação.

§ 1.° - Além da publicação por três vêzes em jor
nal al1eiaI do lugar ou, na falta dêste, em jorr-al que te
nha ali circulação diária, será o edital afixado em lugar
ostenSivo, na portaria do edifício onde funciona o juÍZlJ.
A afixaçáo será certificada pelo oficial de justiça que a
houver feito e a publicação provada com a página do jor
nal de que conste a respectiva data.

§ 2.° - Sendo por demais longa a denúncia, dIs
pensar-se~á a sua transcrição, resumIndo-se o edItal àlI
indicações previstas nas alínea.s a, b, d e e, do art. 218 e
à dec1aral;ão do prazo a qU€ se refere o preambulo dêste
artigo. Da mesma forma se procederá, quando o número
de acusados exced<lr a cinco.

Art. 287 - O prazo do edital Mrá, conforme o a.rt.
277, n.o V;

a.) de cinco d~as, nos casos das alíneas a. e b;
b) de quinze dias, no caso da alinea c;

c) de vInte diM, no caso da alínea d;
d) de vinte a noventa dias, no caso da alínea e.

Fará&,rafo único - No caso da alinea a., dêste artigo,
bastará publicar o edital uma só vez.

Art. 288 - As intimações e notIficações, para a prá
tica de atos ou seu conhecimento no curso do processo,
poderão, salvo determinação especial do juiz. ser feitas
pelo escrivão às partes, testemunhas e peritos, por meio
de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem coma
nessoalmente, se estlverem presentes em juízo, o que llerá
certificado nos aUtos.

§ 1.° - A intimação ou notificação a pessoa que
residir fora da sede do juizo poderá ser feita por carta
ou telegrama, com aS.$illatura da autoridade judiciária.
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§ 2.° - A intlmação ou noWlcaçio ao advogado
colUltltuido nos autos com podêres ad. iu41~ ou de o11e1o,
ao defensor da.tivo ou El.O curador judtc1&l, ~pre a do
aeusa.do, salvo se êste estiver prêso, caso em que deverá. ser
lnttmado ou notificado pessoalmente, com conhecimento
do responsável pela sua. guarda, que o f&rá apresentar em
Juizo, no dia e hora dea!gnad08, salvo motl.vo de tôrça
maior, que comunicará ao juiz.

t 3.° - A Jntfmaçio ou notificação de militar em
situação de atlvidade. ou assemelhado. ou de funciona
no lotado em repartição mllitar. aerá. feita por intermé
dio da. autoridade a que estlver subord1nado. Eats.ndo prê~

so, o oficial deverá ser apresentado, atendida a sua hierar
quia, sob a guarda. de outro oficial, e 8. praça sob escolta.
de acôrdo com 08 regulamentos milltares.

§ •.0 _ O juiz poderá d!8penaar a presença do
acusado, desde que, sem dependêncIa dela, po88a real1
zar.-se o ato proCellSUaI.

Art. 289 - Estando sOlto, o oficial sob proce.sso será
agregado em unidade, fOrça ou 6rgão, cuja distancIa. da
sede do juizo lhe permita compa.teclxnento imecUato aos
atos pnreessua,1s. A sua tre.nsterência, em cada. u.l!O, de
veré. Ser comunJ:cada à a.utorldade Judiciária {Iroce&!8.nte.

Ali. Z90 - O acusado elvU, &ôlto, não poderi mudaI
de rea1dênc1a ou dela au"ntar~lIe por mais de oito dias,
sem comunicar à autoridade judiciária processante o lu
gar onde pode ser encontrado.

Art. UI - A3 citações, intimações ou notlflcaçoos
serão sempre feitas de dia e com a anteeedêncJa de vIn
te e Quatro horas, pelo melKlB, do ato a que se referirem.

Art. 212 - O proeeB80 aegu1n\ à revelia do acusado
que, cJtado, Jntfznado ou notificado para qualquer ato do
prr ce8llO deixar de comparecer sem motivo jUJIUflcackl.

Art. 293 - A citação feJta. no lnlcio do proeeaeo é pes~

aoal, bastando, para 08 {lema1!! têrmos, & 1nt1maçã.o ou
nottftea~io do seu defensor, salvo se o acusado esttver
prêso, eaao em que será, da mesma forma, intimado ou
notJticado.

T1TULO XV

Doe A* l"mba.tórios

CAPtTULO t
DIaposlÇÕM Ge,aU

Art. * - A prova no ju17D penal mll1tal:. W"10

quanto ao estado ds.s pessou, não está su1eita às restri
ções eatabelec1das na lei clvll.

~deonelal

pree...'"
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Art. 29S - 1t admtssivel, nos térmos dêste Código
qualquer espécie de prova., desde que não atente contra
a moral, a saúde ou a segurança individual ou coletiva,
ou contra a hierarquia ou a. disciplina mllltares.

Art. 296 - O ônus da prova compete a Quem alegar
o fato, ma.s o juiz poderá., no curso da instrução criminal
ou antes de proferir sentença, determInar, de ofício, dili
gências para dirimir dúvida sôbre ponto relevante. Reali
zada a dillgénda, sôbre ela serão ouvidas as partes, para
dizerem nos autos, dentro em quarenta e olto horas, con
tadas d;.( intimação, por despacho do juiz.

§ 1.0 - Inverte-se o ônus de provar se a leI presu
me o fato até prova em contrado.

§ 2.0 - Ninguém está obdgado a produzir prova
que o incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, ascen
dente ou irmão.

Art. 297 - O juiz formará convicção pela livre apre
ciação do conjunto das provas colhidas em juíw. Na con
sideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com
as <iemais, verlf1cando se entre elas há compatibUldade e
concordância.

Art. 298 - Os atos do processo serão expressos na
língua nacIonal.

§ 1.0 - será ouvido por meJo de intérprete o acu~

sado, a testemunha ou quem quer Que tenha de prestar
esclarecimento oral no proce,sso, desde que não saIba falar
a língua nacional ou nela não consiga, com exatidão,
enunciar o que pretende ou compreender o que lhe é per~

guntado.
§ 2.0 - Os documentos em língua estrangeira se

rão traduzIdos para a nacional, por tra.dutor publico ou
por tradutor nomeado pelo juiz, sob compromisso.

Art. 299 - O Jnterrogatór1o ou inqulrição do mudo, do
surdo, ou do surdo-mudo será feIto pela forma seguinte:

a) ao surdo, serão apresentadas por escnto as per
guntas, que êle reSpOnderá oralmente;

b) ao mudo, as perguntas serão leitas oralmente,
respondendo-as êle por escrtto:

e) ai) surdo-mudo, as perguntas será.<> formuladaB
por escrito, e por escrito dará. êle as respostas.

§ 1,0 - Caso o interrogado ou inquirido não saloa
ler ou escrever, intervirá no a.to, como Intérprete, pessoa
habUitada a entendê-lo.

§ Z.o - Aplica-se ao ofendido o disposto neste
artIgo e § 1.0

Art. 300 - sem prejuízo da. exposição que o ofendido,
o Musado ou a testemunha gulser lazer, a. respeito do
fato delituo.so ou drcunstânclas Que tenham com êste
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relação direta, serão consignadas .., perguntu que lhe.!l
forem d!rfgldas, bem como, imediatamente, as reapectJvaa
respostas, devendo estai obedeeer, com a possivel exati
dão, aos têrmos em que foram. dadaa.

§ 1.° - As perguntas e respcietas serio ora.ls. po
dendo estas, entretanto, ser dada,., por escrito. se o decla
rante, embora não seja. mudo, estiver 1mpedJdo de enun
cIá-las. Obedecida esta. ·eondlçio, o mesmo poderá. fIer
admitido a respeito da· expQslção referida neste &rtIgo,
desde que escrita no ato da Jnqutriçio e aem intervençáo
àe outra pessoa..

§ 2.° - Nos processos de primeira tnstAnc1a com
pete ao auditor e nos originário! do Superior Tribuna]
Militar ao relator fazer a.lI perguntaa ao declarante e ditar
as resposta$ ao escrivão. Qualquer dos membros do Con
selho de Justiça poderá, toda.via, tllZer a& perguntas que
}ulgar necessárias e que serão conslgnadas eom as respec
tivas respostas.

§ 3.0 - As declarações do otendido, do acusado e
da., testemunhas, bem como 08 demais lnc~dentes que
lhes tenham relação, serão reduzldos a têrmo pelo eacrt
vão, au1naOo pelo juiz, pelo declarante e pelo de!enBo"t
do acusado, se o quiser. Se o declarante II.1o aouber eaere
ver ou se ~U!8.1' a a&ltné.-lo, () escrivão o declarará à. fé
do seu cargo, encerrando o térmo.

Art. SOl - Serão observadaa no inquérito as dispo
sições retel'entes às testemunha"! e !lua acareaçlo, M :re
conhecimento de pessoas e ooisaa, aos a.tos pertc1ata e a
documen.to!, 9revtstalJ neste Titulo, bem como quaisquer
outra.s Q.ue tenham pertinêncIa com a apuraçã!J do fato
deUtuoso e sua autoria.

CAPtTL"LO n

Da QaaUJlcação e do 1n&elTOf.tório ao Ac"o

Art. Se! - o acusado será qualltlcado e interrogada
num só ato. no lugar, dia e hora des1gnadC's pelo Ju1z,
após o recebimento da dentlncia; e, se present~ à !nstru
ção c:rlm!naI ou prêBo, antes de ouvidas W!l teatemunhas.

Parárrafo ÚlÚCO - A qual111caçio e (J interroga.tório
do acusado Que se apresentar ou fôr prelO no' curso do
processo, serão fettos logo Que êle comparecer perante o
J~~ .

Art. .sal - o interrogatório será. feito, ob~atórt.e.

mente. pelo julz, não sendo néle plU'mitfd.& a 1ntervenr;la
de qualquer outra pessoa.

TftIl11'O e tacar do
Jnterreptódo
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Parál1'afo único ....... F1ndo v interroga.tório, poderão
as partes levantar questões de ordem, que o juiz resolverá.
de plano, fazendQ-as consignar em ata com a respectIva
solução, se assim lhe fõr It!qtletldo.

Art. 304 - se houvat mais de um acusado, será cada
um dêles interrcgado separadamente.

Arf.. 305 - Antes de .lnictar o interrogatório, o juiz
observará ao acusado que, embora. não .esteja obrigado a.
responder às perguntas que lhe forem fOT11luiedas, o seu
sUênclu poderá ser lnte;rpreta,do em preJuizo da própria
defesa.'

Paráçafo único - Conslgnar-se-áo as perguntas que
o acusúdo deIxar de responder e as razões que invocar
para não fazê-lo.

Art. 306 - O a.cusado será perguntado sóbre o se~

nome, naturalidade, estado, idade, rmação, residência,
profisrio ou meios de Vida ~ lugar onde exerce a sua atl
vidade,sé sabe ler e escrever e se tem defensor. Respon
didas essas perguntas, será cie.ntiflcado da acusação pela
leitura da denuncia e estritamente Interroga.do da seguin
~ forma:

a) onde estava ao tempo cm que foI cometida a
lnfraçâD e se teve notícla desta e de que 1orma;

b) se conhece a pe.s.wa ofendida e a8 testemunhas
arrolada.s na denúncia. desde quando e se tem
alguma. .coisa a alegar. I'Ãlntra. elas;

c) .se conhece as ,provas contra êle apuradas c se
tem alguma coIsa a alegar a respeito das mes
mas;

d I se conhece o. ~:l$trumento com que lo! pra ticada
a tnrração, ou qus:lquer doa objetos (.'Oro ela re}a

. c1anados c que tenham sido apreendld<:ls;

. e)· se é nrdadelra. a impu~ão que lhe é feita;

,> se, não sendo verdadeira. a impuUu;ão, sabe de
algum moti\'o particular a que deva. atribui-la ou
conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser im
putada a prát~ca do crime e se com elas estêve
antes ou depois dês~e fato: .

_() -se está.. sendo ou ,já 10i processe.do pela prática
de outra lnfraçfl,Cl e, em ca.so aennatl.vo, em que
juizo, se fol condenado, qual a. pena. imposta e
se li. cumpriu;

h} se tem Quaisquel' outras declarações a fazer.

§ 1.0 - Se o a~s.a.do declar~ Que não tem defen
sor, o JUIz dar-lhc~á um, para assistir ao lnterrcgatórlo.
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se menor de v1nte e um aDos, nomear-lhe-á curador, qUf
poderá. e.er o plÓ])rto defenaor.

§ 2.0 - se o acusado eonfe88a1" a mtraçlo, aeri
especialmente interrogado:

a, .sObre qu.a1ll os motivos e as e1rcUDlltf.nc1a.l da
1nf~io;

'b) sôbre se outras pessou ooncorretam para ela,
QuaJ8 foram e de que modo aliram.

ti 3.0 - se <l !leu_do negar ... lmpuf.açã.o no todo
ou em parte, aeri. con"l1.dado a. indicar as proVai da. ver
dade de SUatl (leclara~õe8.

CAP1'I"OLO m
Da Collftllio

Arl. H~- Pua Que tenha valor de prova, a. conf1B-
s8.Q den:

&) ser feita perante autortdade competente;
b) ,ser livre, e&pantlnea. e exprea.u.;

e) versar 8Ôb're o fato princ1pal;

d) ser f'enlufmJl;

e} ter compatibllidBde e caneordlncla com u: de
mais provas do proeeaao.

Art. H& - O &11!ntlo da t.eWlado não lmport.&.ri
oonftssão, mu pod~l'á eoD.$i1tu1r elemento para a forma.
~iLo do convene1tnento do )\ÚZ.

Art. 119 - A contJMio é retratável e cllvisiveJ. aem
prejuízo do Une convencimento do ju1z, fundado no ex~

me dai! provas em conjunto.

Ari. SIG - A contWão, quando feita fora de Inter
rogatório, .!erA tomada por têrmo noa autos, observado
o disposto no art. 304.

CAPrruLO IV

»u Perpatu ao OIe.udfdo;

Art. 311 - Sempre que posshcl, o ofendIdo serA qua
llflcado e perguntado s6bre as e1reUllJltlnciaa da Intraçio.
quem Beja ou presuma ser lI&U autor, all provas que pO&!&
inólcar, tomando-Bt' por têrmou suas declaraçOes.

Pari.Jn.fo ÚDleo - se, notificado para. êue fim, dei
Xlt.t de comparecer sem motlvo justo, poderá ser conduzido
à presença da autortds.d~, aem t1car sujeito, entretanto, II
qualquer sanção.
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Art. 312 - As declarações do ofendido serão feitas
na presença do acusado, que poderá contraditá-las no
todo ou em parte, após a sua. conclusão, bem como reque
rer ao juiz que o ofendido esclareça ou torne mais precisa
qualquer das suas declarações, não podendo, entretanto,
reperguntá-lo.

Art. 313 - O ofendido não está obrigado a respon
der pergunta que possa lnerlminá.-lo, ou seja estranha ao
processo.

CAPtTULO V

Das Perícias e Exames

Art. 314 - A perícIa pode ter por objeto os vesti
gios materiais deixados pelo crime ou as pessoas e coisas,
que, por sua. ligação com o crime, possam servir-lhe de
prova.

Art. 315 - A perícia. pode ser determInada pela au
toridade policial militar ou pela Judiciária, ou requerida
por qualquer das partes.

Parárralo único - Salvo no caso de exame de corpo
de dellto, o juiz poderá negar a. pericia, se a reputar des
necessária ao esclarecimento da verdade.

Art. 316 - A autoridade que determinar a perícia
formulará os quesitos que entender necessários. Poderão,
igualmente, fazê-lo: no inquérito, o indiciado; e, durante
a instruç.ão crimina.l, o Ministério Público e o acusado, em
prazo que lhes !ôr marcado para aquêle fim, pelo auditor.

Art. 31'J - Os quesitos devem ser específicos. simples
e de sentido inequívoco, não podendo ser sugestivos nem
conter implicita a resposta.

§ 1.0 - O juiz, de oficIo ou a pedido de qualquer
dos peritos, poderá mandar que as partes especifiquem os
quesitos genéricos, dividam os complexos ou esclareçam os
duvidosos, devendo indeferir os que não sejam pertinentes
ao objeto da perícia. bem como os que sejam sugestivos ou
contenham implícita a resposta.

§ 2.0 - Ainda que o quesito não permita resposta
decisiva do perito, poderá ser formulado, desde que tenha
por fim esclarecimento lncUspensável de ordem técnica,
a respeito de tato que é objeto da peneia.

Art. 318 - As perícias serão, sempre que possivel. fei
tas por dois peritos, especializados no assunto ou com
habilitação técnica, observado o disposto no art. 48.

Art. 319 - Os peritos descreverão minuciosamente o
que examinarem e responderão com clare:l:a e de modo po-
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aitiVl> aoa Q\ltl8lto.'!! fonnuladna, que aE!ff.o ~ra.nl!.erltoa no
laudo.

Parárralo único - Aa respoataa poderio 8et funda'"
mentadas, em seqüência. B. cada quesito..

Art. 310 - Os peritos poderio 80Ucltar da autorldB.de
~ompetente a. apre3entação de pessoas, 1nstrumenW!. ou
obl~ que tenham reJaçio 'Com o crJúlé, aU1m cbm.o oa
esclareclmentoa que se..· tornem. neceesátJoa à .or.lentação.
da pencJa.

Art. 311 - A autoridade poUcial miUtar 'e a JU4WJ.á
da poderão requ13l.tar dos lmtttutos médjco-legafs,. dos
laboratórios ofie1a1a e de qua1JQuer repa.rtlç6e! técnlce:s,
milltatea ou. el~l aa per1.çlajl e exames Que 58 tonle!U ne-
cessArias ao proeea&l. belQ. como,~ o mesmo11m, homo
logaI os que nêles tenham E1do ~.gI11&rmente re.v.Urado&.

Art. 3%2 - Se houver divugênc1a entre os peritos, !e

rão ,conalgnada,s no auto de &xame l\S declarações e re'~

posta" de um. e de outro, ou ea.da um..~ uparada
mente (} seu laudo, e a autoridade nomeará um tereelro.
Se- ê&~ d1verglr de ambos, a autoridade poderá mandar
proceder a nõvo exame po.~ o~tros peritos. ' .

Art. SU - No caso de inobservância detorm8.Udade
ou no easo de om1sBão, Qb4curldade.ou contradição, a auto
ndade PAJ1c.1.,Cnimta.r oli·iúdtcl~ 'mandará suPr:tr a tor
malldade) ou eompletàÍ.' ou escla.recer o laudo. Poderá.
JgualJuente, sempre que. entender neee!sário, ou'rlr OI pe:d-
tos, para qualquer elCl.ri.i'eétm.énto. . .

p~~únteo - A a,u1oortdade pode~f também, or
denar que se proceda. a nõvQ t:xame, por outros peritos,'
se Julgar conveniente. . .

Art. 3U -,Sempre que conveniente e possível. 08 lau
dos de perícias ou exainei .aeráo llustradoa com fof.ogTa
tIas, ·Dl1crofotosraflas, d~en.bos ou esquemas, de-v1damen
~ robrtcados.

Art. 335 - A &utoridad-e' policial militar ou a Judiciá
ria, tendo em atenção a natureza do exame, marcará pra
zo TUOá'fel, que poderá. ser prorrogado, pata. a. .~
taçio 401!1 laudC8.

Parip'.fo único - Do laudo será. dad.á. V1l!.ta. às l)'IU'

te.g, pelo prazo de três dias, para requererem quataquet
escIarec1me.ntoa doa pentos ou apresentarem. Quea1to.! su
plementares para êMe fim, que o Juiz poderá admitlr, des-.
de Que pertinentes e niio Infrinjam o art. 317 e seu § 1.0

A.I1. 326 -.O ju1z nâo ficará adstrito ao laUdo,· p0
dendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte.
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An. 321 - 'As perícias, exames ou outras diligências
que, para fins probatóriíls, tenham. que ser feitos em quar
téis, navios, aeronaves, estabelecimentos ou repartrçi5e:s,
milita.res ou cjvIs, devem ser precedidos de comunicações
aos respectivos comand;\ntes, diretores ou chefes, pela
autoridade competente.

Art. 328 - Quando a infra.ção deixar vestigios, será
indispensável o exame de corpo pc delito, direto ou indt
reto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.

Parágrafo único - Não sendo possível o exame de cor
po de delito direto, por haverem desaparecido os vestígios
da infração, supri-Io-á a prova testemunhaL

Art. 329 - O exame de corpo de delito poderá ser
feito em qualquer dia e a qua.lquer hora.

Art. 330 - Os exames que tiverem por fim compro-
var a existêncla de crime contra a pessoa abrangerão:

a) exames de lesões corporais;

b) exames de sanidade física;

c) exames de sanidade mental;

d) exames cadavéricos, preced1dos ou não de exu-
mação;

e' exames de identidade de pessoa;
I) exames de laborntórlo;

g) exames de instrumentas que tenham servido à
pratica do crime.

Art. 331 - Em. caso de lesões corporais, se o primeiro
exame pericial tiver sido incompleto, proceder-se-á a exa
me complementar, por determinação da autorldade pol1
cial m.illtar ou judiciária, de oficio ou a requerimento do
indiciado, do Ministério Públieo, do ofendido ou. do
acusado.

§ J.C' - No exame complementar, os peritos terão
presente o auto de corpo de dellto, a fim de suprir-lhe a
deficiência ou retificá-lo.

li 2.° - Se o exame complementar tiver l'Or fim
verifícar a sanidade fisica da ofendido, para eteIto da
classWcação do deliw, deverá -ser feUo logo que decorra o
prazo de trinta dias, contado da data do fato delituoso.

§ 3~O - A falta de exame complementar poderá
ser suprida pela prova testemunhal.

§ 4.0 - O exame complementar pode ser feito pe
los mesmos peritos que procederam ao de corpo de delito.

UI
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An. 332 - 06 exames de sanidade mental obdeceráo,
em cada CUO, no que fõr aplicável, às normas preser1tu
no Capítulo n do Titulo xn.

Art. 333 - Ha.veté. autóps1a:

a) quando, por oeaal.lo de ser fe1to o corpo de deli
to, 06 peritos a Julgarem necessária;

b) quando eX18t1rem tundados indicIos de que a
morte resultou, não da otenu, mas de causas
mórblda1 anterlore5 ou po.ster1ores à infração;

ç) noa cuo.t de envenenamento.

Ali. lU - A autópafa será feita pelo menos .aeis
horas depo1s do óbito, salvo se oa peritos, pela endêncJa
doa s1n&1a da Jalorte, julgarem. que polia ser feita antes
daque\e prazo, o Que decJarario no auto.

Parácnofo Ú1ÜoO - A. autópsls. não poderá ser feita.
por médico que haja. tratado o morto em flua última
doença.

An. U5 - Nos CU08 d& morte violena, bastará o
&1mplea exame externo do ea<lá.ver, quando nAo houver in
fraçAo penal que apUl"lU', ou quando as lea6es extema.s
penn1tU'em preclJar a. cauaa da. morte e nio houver ne
ceas1dade de enme Interno, para a verificação de alguma
clrcunstAncla relevante.

Alt. :\36 - 08 cadáveres serão, sempre que posaivel,
fotografados na posição em que forem encontrBd08.

An. S!7 - Bavendo dúvida sObre a identidade do ca
dàver, proceder-se-á ao reconhec1mento pelo In.stttuto de
Identt!le8.Çil::l e Eata.ti8t.1.ca., ou repartiQio congênere, pele.
inquirição de testemunhas ou outro meto de direito, la
vrando-se auto de reconhecimento e ldentjdade, no qual
se deacreYerá o cadáver. com todos os s1nals e indicaÇões.

Paráli'&fo 1ÍJIIoo - Em qualquer easo. serão arrecada
dos: e autenticados todoa os objetos que posaam ser úte1J
para & ldentttt.es.çi.o do cadáver.

Art. sn - Haverá exumaçio, sempre que elta tõr
necessária ao esclarecimento do processo.

§ 1.° - A autoridade providenciará para Que, em.
dia. e hora pt'é'llamente marcados, se realize a d1l1gêne1a
e Q exame cadadrlco, 008 quaLI lie lavn.rá auto c1rcun.s
tanc1ado.

§ 2..<l - O admln1Btrador do cem1tér1o ou por ê~
responsável indicará o lugar da sepultura, sob pena de
desobediência.

§ 3.° - No caso de reeuaa ou de falta de quem
indique & aepultura., ou o lUK&1' onde esteja o cadánr, a.
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autoridade mandará proceder às pesquisas necessárias.
o que tudo constará do auto.

Art. 339 - Para o efeito de exame do local onde
houver sido praticado o crime, a autoridade provIdenciará
imediatamente para que não se altere o estado das coisas,
até a chegada dos peritos.

Art. 340 - Nas perícias de laboratórIo, os perito.!
guardarão material suficlente para a eventualidade de
nova perícia.

Art. 34J - Nos crimes em que haja destruíção, danf
jicação ou violação da colsa, ou rompimento de oOstãeulo,
ou escalada para fim criminoso, os peritos, além de des
crever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por
que meios e em que época presumem ter sido o fato
praticado.

Art. 342 - Proceder-se-á à avaliação de coi,sas des
truídas, deterioradas ou que constituam produto de crime.

Parágrafo único - Se impossivel a avaliação direta,
os peritos procederão à avall.ação por melo dos elementos
exlstentes nos autos e dos que resultem de pesquisas ou
diligências.

Art. 343 - No caso de incêndio, os peritos verificarão
a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que
dêle tiver resultado para a vida e para o patrimônio
alheio, e, especialmente, a extensão do dano e o seu
valor, quando atingido o patrtmõn10 sob administração
miHtar, bem como quaisquer outras circunstâncIas que
interessem à elucidação do fato. Será recolhido no local
o material que os peritos julgarem necessário para qual~

quer exame, por êles ou outros per:ltos especializados, que
o juiz nomeará, se entender indlspensáveis.

Art. 344 - No exame para o reconhecimento de es
critos, por comparação de letra, observar-se-á o seguinte:

a) a pessoa a quem se atribua ou se possa atribuir
o escrito, será intimada para o ato, se fôr encon
trada;

b) para a comparação, poderão servir quaisquer
documentos que ela reconhecer ou j á tiverem sido
judicialmente reconhecidos como de seu punho,
ou sôbre cuja autenticidade não houver dúvida;

c) a autoridade, quando necessário, requlsitará, para
o exame, os documentos que existirem em arqui
vos ou repartições públicas, ou nêles realizará
a diligência, se dali não puderem ser retirados;
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d) quando não hoUY.er eaerltoa para a compatação'
ou forem lnsufielente'S os ezlbldos, a. autoridade
mandará Que a. pellS9Q esereva o que lhe lôr di
tado;

e) se estiver ausente a peuoa, mas em "1U;a.r certo,
esta Ultima dlllgêncJa poderá ser feita por pre
catória, em Que se consIgnarão as palavras a que
a pe.wla será iUt1m.ada a reaponder:

Art. 145 - São :sujeitos R exame os tnstr'umentol em
pregados para a pritica de crime, a Um de se lhe! verI
tlcsr ~. ~tureza e a eficiência. e, &em~rt·q~e pow.vel. a
origem -e ~p1"01)r1edade.

AR. 346 - Se a periela ou exame t1.l~t de. ser feito
em outra JurlsdJçáo, policIal mllitar ou Judic1U1a, expe
djr-se-á. pr~atória, Que obedecert, no que lhe fór apUcA....
veI, às prescrições dos arts. 283, 359, 36(} e 3111.

J'Rárrato "'00 - Os que8ltos da autorJdade depre
cante e O! da.! partes !eráo tri.nscrttos. na precatória.

CAPtTULO VI

Ou TNlkmDDhu

A.rt. 34'1 - As testemunhas serã.o notificadall. em.
decorrência de despacho do auditor ou deliberação do
Conselho de lusUça, em que será 'declarado O' t1m lia na'tf
flcaçAo e o lugar, dia e hora em Que devem· eomJ'arecel'..

§ 1.0 - O compa.recimento é obrigatório, bos tAr
mo! da not1t1ca~ão. não podendo dêle eximir~ae a tate
munha, salvo motivo de fOrça maior, deVldEunente juatt-
ficado. .

§ 2.° - A testemunha. -que, notificada· regular,:
mente, deixar de compafOOer.-em Jusw motivo, aerá con
duz1da por ofIcJIl1 de justiça e multada pela autoridade
notificante na lIuant1a de um vigésimo a lUn ~éclmo do
aálé.rto-tnintmo .qlgente no lugar. Havendo' l'ee\l$\l. ()u· te
sl.stêncla à condução, o Juiz poderá impor-lhe pr1sãO até
quinze dJas, um prejuao do proce&lO penal por ;cr.lIne de
de80bedlêncla.

Ar&. 348 - A detesa pod,etã 1ndiear testemunbas, que
deverão ser apresentadai mdependentemente de lntbna
ção, no dJa e hora desJlllll.OO& pelo juh: plLl~ lncwtr1çio,
ressalvado o dIsposto no art.. 349.

Art. 3t9 - O compàrecfmento de m1lltar, assemelha
do, ~ J;tUl.aIpnirto púbU;o .ger~ requIsItado ao reipectlvo
che!&,pelA autorJdade que ordenar a notificação.

Par'anlo únieo - se '" testeDUU1ba tôr D1ll1tar de
patente llUperior à da au~ade notificante, lerá compe·

.AUIoêluIa lia~
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lida a e()mpar~cer, sob as penas do ~2.o do art. 347, por
intermédio da autoridade militar a que estiver imediata
mente subordtnada.

Ari. 350 - Estão dispensados de comparecer para
depor:

a) o Presidente c o Vlce~Presidente da República,
os Governadores e rnterventores dos Estados. os
Ministros de Estado, os Senadores, os Deputados
federais e estaduais, os membros do Poder Jud1 w

clárlo e do Ministério Públlc(J, o Prefeito da Dis
trito Federal e dos Municípios, os secretárIos dos
Estados, os membros dos 'I'ribunais de Contas
da União e dos Estados, o Presidente do Instituto
dos Advogados Brasileiros e os PresIdentes do
Conselho Federal e dos COnselhos Secc10nals da
Ordem dos Ad\'ogados do Bras:'l, os quais serão
inquiridos em local, dia e hora previamente ajus
tados entre êles e o juiz;

b) as pessoas Impossibilitadas por enfermIdade ou
por velhIce, que serão inquiridas onde estiVerem.

Art. 351 - Qualquer pessoa podera ser testemunha.

Art. 352· - A testemunha deve declarar seu nome,
idade, estado civil, residência, profissão e lugar onde
exerce atividade, se é parente. e em que grau, do acusado
e do ofendldo, quais as suas relações com qualquer dêles,
e relatar o que sabe ou· tem razâo de saber, 1) respeIto do
lato delituoso narrado na denúncia e c.ircunstãncias que
com o mesmo tenham pertinência, não podendo limitar-
o seu depoimento à. simples declaração de que confirma
o que prestou no inquérito. Sendo numerária ou referld~,

prestarã. o compromisso de dizer a verdade sóbre o que
souber e Ule tôr perguntado.

{:i 1.° - Se ocorrer dúvida sôbre a Identidade da
~stemunba., o juiz procederá à verificação pelos meios
ao seu alcance, podendo, entretanto, wmaI-]heo depol·
mento desde Jog-;:>.

~ 2.° - Não se deferlrã o compromisso aos doen
tes e deficientes mentabl, aos menores de quatorze anos,
nem às pessoas a que se relere o art. 354.

§ 3.° - Antes de iniciado o depoimento, as partes
poderão contraditar a testemunha ou argüir circunstá.n~

elas ou defeitos que a tornem suspeita de parcialidade
ou indigna de fé. O juiz fará con3ighar 9. contradita ou
argüiçiio e a resposta da testemunha, mas só não lhe
defertni compromIsso ali: a excluirá, nos casos previstos
no pará.gra.:ro anterlQr e no art. 355.
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I 4.11 - Após a. prestação do depoimento, as par
tes poderio eontestá.-lo, no todo ou em parte, por inter
médio do JUiz, que mandará consignar a argüição e a.
tesposta. da testemunha, nã.o permitindo, porém, réplica.
a essa resposta.

Art. 353 - As testemunhas seria inquiridas cada uma
de per si, de modo que uma. nã.o llossa ouvir o depotmenw
de outra.

AJ1. 3M - A testemunha não poderá ex1mJr-se da.
obrigação de depor. Excetuam-se o ascendente, o descen
dente, o afim em linha reta, o cõnjuge, ~a que deaqui
tado, e o irmio do acusado, bem como peS80a que, com
êle, tenha vinculo de adoção, salvo quando não fôr poss1
veI, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do
fato e de suas eireUIllltAnc~as.

Art. 355 - São proibidas de depor as pessoas qne, em
razão de função, m!ntstérto, ofíeto on protlsBio, devam
guardar segrêdo, salvo se, desobrigadas pela parte inte
ressada, quiserem dar o seu testemunho.

Art. 356 - O juiz, quando Julgar necessário, poderá
ouvir outras ~tetnnnhas,além das lndicaclaa pelas partes.

I 1.° - Se ao 1uIz parecer conveniente, ainda que
não haja requerimento das ~, seria ouvidu as pes
soas a que as testemunhas se referirem.

li 2.11 - Não será computada como testemunha a
pessoa que nada souber que interesse à. dec1sio da causa.

Art. 351 - O juiz não permitirá que a testemun1r&
manifeste suas apreclaçóes pessoajB, salvo quando Insepa
rávels da narrativa do fa.to.

Art. 358 - Se o juiz verificar que a presença "do
acusado, peja sua atitude, poderá influir no ânimo de
testemunha, de mOdo que prejudique a verdade do d.epoi
mento, tará retirá-lo, prosseguindo na lnqutrição, com a
p~ça do seu defensor. Neste caso, deverá constar da
ata da seasio a ocorrência. e os motivos que a determi
naram.

Art. U9 - A testemunha. que residir fora da jUl18
dição dO Juizo poderá ser 1nqu1r1da pelo auditor do lugar
da sua res1dêncla, expedlndorse, para êsae fim. carta pre
catórla, nos têrmos do art. 283, tom prazo razoável, inti
madas as partes, que !ormulario quesitos. a fim de serem
respondidos pela testemunha.

§ LO - A expedição da precatória não suspende~

ri. a lnatruçáo crlmlnal.

I 1.° - Findo o. prazo marea.do, e se nio fôr pror~

rogado, poderá reaJJzar-se o julgamento, mas, a todo tem~

A'" o c1fl1,M11meato

O~e""
de ......

c... ..
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po, a carta precatória, uma vez devolvida, será junta aos
autos.

Art. 360 - Caso não seja. possível, por motivo rele
vante, o comparecimento da testemunha perante auditor,
a carta precatória poderá ser expedida a juiz criminal de
comarca onde resida a testemunha ou a esta seja acessí
vel, observado o disposto no artigo anterior.

Art. 361 - No curso do inquérito policial militar, o
seu encarregado poderá expedir carta precatória à auto
ridade militar superior do local onde a testemunha esti
ver servindo ou residindo, a fim de notificá-la e inquiri-la,
ou designar oficial que a inquira, tendo em atenção as
normas de hierarquia, se a testemunha fô!: militar. Com
a precatória, enviará cópias da parte que deu origem ao
inquérito e da portaria que lhe determinou a abertura, e
os quesitos formuladas, para serem respondidos pela tes
temunha, além de outros dados que julgar necessários ao
esclarecimento do fato.

Parágrafo único - Da mesma forma, poderá ser ouvi
do o ofendido, se o encarregado do inquérito julgar des
necessário solicitar-lhe a apresentação à autoridade com
petente.

Art. 362 - As testemunhas comunicarão ao juiz, den
tro de um ano, qualquer mudança de residência, sujeitan
do-se, pela simples omissão, às penas do não compareci
mento.

Art. 363 - Se qualquer testemunha tiver de ausen
tar-se ou, por enfennidade ou idade amnçada, inspirar
receio de que, ao tempo da instrução criminal, esteja im
possibilitado de depor, o juiz poderá, de oficio ou a reque
rimento de qualquer das partes, tomar-lhe ant~ípada

mente o depoimento.

Art. 3M - Se o Conselho de Justiça ou o Superior
Tribunal Militar, ao pronunciar sentença final, reconhe
cer que alguma testemunha fêz afirmação falsa, calou
ou negou a verdade, remeterá cópia do depoimento à au
toridade policial competente, para a instauração de inqué
rito.

CAPiTULO Vil

Da. Acareação

Art. 365 - A acareação é admitida, assim na instru
ção criminal como no inquérito, sempre que houver diver
gência em declarações sôbre fatos ou elreunstâncias rele
vantes:

a) entre acusados;

b) entre testemunhas;
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c) entre acusado e testemunha;

d) entre acusado ou testemunha e a pessoa ofen
dida.;

e) entre as pessoas ofendidas.

Art. 366 - A autoridade que realizar a acareação ex
plicará aos acusados quais os pontos em que divergem e,
em seguida, os reinqulriI'á, a cada um de per si e em pre
sença do outro.

§ 1.° - Da acareação será lavrado têrrno, com as
perguntas e respostas, obediência às formalidades prescri
tas no ~ 3.0 do art. 300 e menção na ata da audiência ou
sessão.

§ 2.° - As partes poderão, por intermécUo do juiz,
reperguntar as testemunhas ou os ofendidos acareados.

Art. 367 -.Se ausente alguma testemunha, cujas de
clarações divirjam das de outra, que esteja presente, a
esta se darão a conhecer os pontos da divergência, consig
nando-se no respectivo têrmo o que explicar.

CAPíTULO vm
Do Reconhecimento de Pessoa e de Cojsa

Art. 368 - Quando houver necessidade de se fazer o
reconhec.iJnento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte
forma:

a) a pessoa que tiver de fazer o reconheeimento
s~n convidada a descrever a pessoa que deva ser
reconhecida;

b) a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, se
rá colocada, se possível, ao lado de outras que
com ela. tiVerem qualquer semelhança. convidan
do-se a apontá-la quem houver de fazer o re
conhecimento;

c} se houver razão para recear que a pessoa cha
mada para o reconhecimento, por efeito de inti
midação ou outra influência, não diga a verda
de em face da pessoa que deve ser reconhecida,
a autoridade providenciará para que esta não
seja vista por aquela.

§ 1.Q - O disposto na alínea c só terá a,.pl1caçáo
no curso do inquérito.

§ 2.° - Do ato de reconheclmento lauar-se-â têr
mo pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa
chamada para proceder ao reconhecimento e por duas
testemunhas presenciais.
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Art. 369 - No reconhecimento de coisa, proceder-se
á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior, no que
fór aplicável.

Art. 376 - Se várias forem as pessoas chamadas a
efetuar o reconhecimento de pessoa ou coisa, cada uma
o fará em separado, evitando-se qualquer comunicação
entre elas. Se forem várias as pessoas ou coisas que tive
rem de ser reconhecidas, cada uma o será por sua vez.

CAPíTULO 11

Dos Irocumentos

Art. 371 - Consideram-se documentos quaisquer es
critos, instrumentos ou papéis, públicos ou particulares.

Art. 372 - O docutmento público tem a presunção de
veracidade, quer quanto à sua formação quer quanto aos
fatos que o serventuário, com fé pública, declare que
ocorreram na sua presença.

Art. 373 - Fazem a mesma prova que os respectivos
originais:

a) as certidões textuais de qualquer peça do pro
cesso, do protocolo das audiências ou de outro
qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraí
das por êle, ou sob sua vigilância e por êle subs
critas;

b) os traslados e as certidões extraídas por oficial
público, de escritos lançados em suas notas;

c) as fotocópias de documentos, desde que autenti
cadas por oficIal público.

Art. 374 - As declarações constantes de documento
particular escrito e assinado, ou sómente assinado, presu
mem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único - Quando, porém, contiver declara
ção de ciência, tendente a determinar o fato, o documen~

to particular prova a dedaração, mas não ° fato decla
rado, competindo o ônus de provar o fato a quem interes
sar a sua veracidade.

Art. 375 - A correspondência particular, intercepta
da. ou obtida por meios criminosos, não será admitida em
juízo, devendo ser desentranhada dos autos, se a êstes
tiver sido junta, para a restituição a seus donos.

Art. 376 - A correspondência de qualquer natureza
poderá ser. exibida em juízo pelo respectivo destinatátiO,
para a defesa do seu direito, ainda que não haja consen
timento do sIgnatário ou remetente.
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Art. 377 - A letra e firma dos documentos particula
res serão submetidos a exame pericial, quando contestada
a sua. autenticIdade.

Art. 378 - Os documentos poderão ser apresentados
em qualquer fase do processo, salvo se os autos dêste esti~

verem conclusos para julgamento, observado o disposto no
art. 379.

§ 1.° - Se o juiz tiver notícia da existêncIa de
documento relativo a ponto relevante da acusação ou da
defesa, providenciará, independentemente de requerimen.
to das partes, para a sua juntada aos autos, se possível.

§ 2.° - Púderá, igualmente, requisitar às reparti
ções ou estabelecimentos públicos as certidões ou cópIas
autênticas neeessárias à prova de alegações das partes.
Se, dentro do prazo fixado, não fôr atendida a requisição,
nem justificada a impossibilidade do seu cumprimente, o
juiz representarli à. autorídade competente contra o fun
cionário responsável.

§ 3.° - O encarregado de inquérito policial militar
poderá, sempre que necessário ao esclareclmento do fato
e sua autoria, tomar as providências referidas nos pará
grafos anteriores.

Art. 3'79 - Sempre que, no curso do proce.sso, um do
cumento fôr apresentado por uma das partes, será ouvi
da, a respeito dêle, a outra parte. Se junto por ordem do
juiz, serão ouvidas ambas as partes, inclusive o assistente
da acusação e o curador do acusado. se o requererem.

Art. 380 - O juiz, de oficio ou a requerimento das
partes, poderá ordenar dUigência para a conferência de
pública-fonna de documento que não puder ser exibido
no original ou em certidão ou cópia autêntica revestida
dos requIsitos necessários à presunção de sua veracIdade.
A conferência será feita pelo escrivão do processo, em dia,
hora e lugar previamente designados, com ciência das
partes.

Art. 381 - Os documentos originais, juntos a processo
findo, quando não exista. motIvo relevante que justifique
a sua conservação nos autos, poderão, mediante requeri
mentQ, e depois de ouvido o Ministério Público, ser entre
gues à parte que os produziu, ticando traslado nos autos;
ou recibo, se se tratar de traslado ou certidão de escritura
pública. Neste caso, do recibo deverão constar a natureza
da escritura, a sua data, os nomes das pessoas que a assI
nar~ e a. indicação do livro e respectiva fôllia. do cartó-
rio em que foi celebrada. .
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CAPíTULO X

Dos Indícios

Art. 382 - Indício é a circunstância ou fato conhe
cido e provado, de que se induz a existência. de outra
circunstância ou faia, de que não se tem prova.

Art. 383 - Para que o indício constitua prova, é ne
cessário:

a) que a circunstância ou fato indicante tenha re
lação de causalidade, próxima ou remota, com
a circunstância ou o fato indicado;

b) Que a circunstância ou fato coincida com a pro
va resultante de outro ou outros indícios, ou com
as provas diretas colhidas no processo.

LIVRO 11

Dos Processos em Espécie

TITULO I

Do Processo Ordinário

CAPíTULO O"NICO

Da Instrução Criminal

SEÇAO I

Da prioridade de instrução. Da polícia e ordem
das sessões. Disposições gerais

Art. 384 - Terão preferência para a instrução cri
minal:

a) os processos, a que respondam os acusados pre
sos;

b) dentre os presos, os de prisão mais antiga;

c) dentre os acusados soltos e os revéis, os de prio
ridade de processo.

Pal'áçalo único - A ordem de preferência poderá
ser alterada por conveniência da justiça ou da ordem
militar.

Art. 385 - A polícia e a disciplina das sessões da ins
trução criminal serão, de acôrdo com o art. 36 e seus
§§ 1,° e 2.°, exercidas pelo presidente do Conselho de Justi
ça, e pelo auditor, nos demais casos.

Art. 386 - As partes, os escrivães e os espectadores
poderão estar sentados durante as sessões. Levantar-se
ão, porém, quando se dirigirem aos juízes ou quando êstes
se levantarem para Qualquer ato do proce$so.
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Paráp-alo único - O representante do Ministério PÚ·
blko e os advogados poderão falar sentados, e êstes terão,
no que fôr apllcável, as prerrogativas que lhes assegura
o art. 89 da Lei D,O 4.215, de 27 de abril de 1m.

Art. 31'1 - A instruçáo criminal será sempre publ1ca,
podendo, excepcIonalmente, a juizo do Conselho de Justi
ça, ser secreta a sessão, desde que o exija o interêsse da
ordem e disciplina militares, ou a segurança nacional.

Ari. 388 - Ai'> sessões e G! atos processua1s poderão,
em caso de necessidade, realizar-se fora da sede da Au
ditoria, em local especialmente designado pelo auditor,
intimadas as partes para êsae fim.

An. 389 - se o acusado, durante a sessão, se portar
de modo inconveniente, seri advertldo pelo presidente do
Consellio; e, se persistir, poderá ser mandado retirar da
sessão, que prossegul.rá se~ a. sua presença, perante, po
rem. o seu advogado ou curador. se qualquer dêstes se
recusar a permanecer no recinto, o presIdente nomeará
defensor ou curador ad hK a.o acusado, para funcionar
até o fIm da sessão. Da mesma forma procederá o audi
tor, em se tratando de ato da sua competência..

Pará,rafo único - No ce.so de desacato a Julz, ao pro
curador ou ao escrivão, o presidente do Conselho ou o
auditor determinará a lavratura do auto de flagrante de
lito, que será. remetido à autoridade J"Jdic!árla competente.

Art. 390 - O prazo para a conclusão da instrução cri
minal é de cinqüenta dias, estando (} acusado prêso, e de
noventa, quando sôlto, contados do recebimento da de
núnda..

§ 1.0 _ Não será computada naqueles prazos a de
mora determinada por doença do acusado ou defensor,
por questão prdudlcial ou por outro motivo de fôrça.
maior Just!!icado pelo audltor, Inclusive a lnqu1rlção de
testemunhas por precatórta. ou a realização de exames
periciais ou outras dtl1~nela3necessárias à Instrução cri
minal, dentro dos respectivos prazos.

§ 2.° - Ko caso de doença do acusado, ciente o seu
a.dvoga.do ou curador e o representante do Minlstério Pú
blico, poderá o Consellio de Justiça ou o auditor, por dele
ga.ção dêste, transportar-se ao local onde aquêle se encon
trar, procedendo aI ao ato da instrução cr1Ininal.

§ 3.° - No caso de doença do defensor, que () im
poss1b1llte de compe.recer à. sede do 1uizo, comprovada. por
atestado médico, com a firma de seu signatário devida
mente reconhecida, será adiado o ato a que aQuêle devla
comparecer, slllvo se a doença perdurar por maIs de dez
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dias, caso em que lhe será nomeado substltuto, se outro
defensor não estiver ou não fôr constituído pelo acusado.
No caso de ausência do defensor, por outro motivo ou sem
justificativa, ser-lhe-á nomeado substituto, para assistên
cia ao ato e funcionamento no processo, enquanto a au
sência persistir, ressalvado ao acusado o direito de cons
tituir outro defensor.

§ 4.° - Para a devolução de precatória, o auditor
marcará prazo razoável, findo o qual, salvo motivo de fôr
ça maior, a instrução criminal prosseguirã, podendo a par
te juntar, posteriormente, a precatória, como documento,
nos têrmos dos arts. 378 e 379.

§ 5.° - Salvo o interrogatório do acusado, a aca
reação nos têrmos do art. 365 e a inquirição de testemu
nhas, na sede da Auditoria, todos os demais atos da ins
trução criminal poderão ser procedidos perante o auditor,
com ciência. do advogado, ou curador, do acusado e do
representante do Ministério Público.

§ 6.° - Para os atos probatórios em que é neces
sária a presença do Conselho de Justiça, bastará o compa
recImento da. sua maioria. Se ausente o presidente, será
substituído, na ocasião, pelo oficial imediato em antigüida
de ou em pôsto.

Art. 391 - Juntar-se-á aos autos do processo o extra
to da fé de ofício ou dos assentamentos do acusado militar.
Se o acusado fôr civil será junta a fõlha de antecedentes
penais e, além desta, a de assentamentos, se servidor de
repartição ou estabelecimento militar.

Parágrafo único - Sempre que possível, jUntar-se-á a
individual datiloscópica do acusado.

Art. 392 - O acusado ficará à disposição exclusiva da
Justiça Militar, não podendo ser transferido ou removido
para fora da sede da Auditoria, até a sentença final, salvo
motivo relevante que será apreciado pelo auditor, após
comunicação da autoridade militar, ou a requerimento do
acusado, se civil.

Art. 393 - O oficial processado, ou sujeito a inquérit<J
policial-militar, não poderá ser transferido para a reserva,
salvo se atingir a idade-limite de permanência no serviço
ativo.

Art. 394. - O acusado sôlto não será dIspensado do
exercício das funções ou do serviço militar, exceto se, no
primeiro caso, houver incompatibilidade com a infração
cometida.

Art. 395 - De cada sessão será, pelo escrivão, lavrada
ata, da qual se juntará cópia autêntica aos autos, dela
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constando os requertmentos, decisões e mcldentes ocorridos
na sessão.

Parácrafo únJco - Na sessão seguInte, por determIna
ção do Conselho ou a requerimento de qualquer das partes,
a ata poderá ser retifIcada, quando omJt1r ou não houver
declarado fIelmente lato ocorrido na sessão.

SEÇAO n
Do Início do Processo Ordinário

Art. !96 - O processo ordinário Inicia-se com o rece~

bimento da denúncIa.

Art. 391 - Se o Procurador, sem prejUÍZO da d1llgêncla
a que se retere o art. 26, n.O I, entender que os autos do
Inquérito ou as peças de informação não ministram os
elementt.\s IndispensáveIs ao oferecimento da denúnela, re
quererá ao auditor que os mande arquivar. Se êste con
cordar com o pedido, determInará o arquivamento; s.e déle
d1scordar, remeterá os autos ao Procurador-Geral.

~ 1.0 - Se o Procurador-Geral entender que há
elementos pare. a ação penal, designará. outro Procurador,
a fim de promovê-Ia; em caso contrário, mandará arquivar
o processo.

§ 2.° - A mesma designação poderá fazer, avo
cando o processo, sempre que tiver conhecimento de que,
existindo em determinado caso elementos para a ação pe
nal, esta não tal promovida,

Art. 398 - O Procurador, antes de oferecer a denún
cIa, poderá alegar a incompetêncla. 00 juizo, que será
processada. de acõrdo com o art. 146.

SEÇAO In

Da Instalação do Conselho de Justiça

An. 399 - Recebida a denúncia, o auditor:

a) provIdenciará, conforme o caso, o sorteio do COn
.llelho E.llpec1al ou a convocllÇão do Comelho Per
manente de Justiça;

b) desJgnará dia, lugar e hora para a Instalação do
COnselh<l de Justiça;

c) determinará a citação do acusado, de acôrdo com
o alt. 277, para asslstJr a todos os têrmos do pro
cesso até decIsão tlnal, nos dlas, lugar e horllS
que lorem designados, sob pena de revelia, llem
camo a intimação do representante do Ministério
Público;
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d) determinará a intimação das testemunhas arro
ladas na denúncia, para comparecerem no lugar,
dia e hora Que lhes fôr designado, sob as penas
da lei; e se couber, a notificação do ofendido,
para os fins dos arts. 311 e 312.

Art. 400 - Tendo à sua direita o auditor, à sua es
querda o oficial do põsto maís elevado ou mais antigo e,
nos outros lugares, alternadamente, os demais juízes, con
10rme os seus postos ou antiguidade, ficando o escrivão em
mesa próxima ao auditor e o procurador em mesa que
lhe é reservada - o presidente, na primeira reunião do
Conselho de Justiça, prestará em voz alta., de pé, desco
berto, Q seguinte compromisso: "Prometo apreciar com
lmparcial atençâo os fatos que me forem submetidos e
iulgá-los de acôrdo com a lei e a prova dos autos." t1sse
comprom.lsso será também prestado pelos demais Juizes,
sob a fórmula: "Assim o prometo."

Parágn.fo único - Dêsse ato, o Escrivão lavrará certi
dão nos aUtos.

Art. 4&1 - Para o advogado será destinada mesa es
pecial, no recinto, e, se houver mais de um, serão, ao lado
da mesa, colocadas cadeiras para que tod{Js possam assen
tar-se.

Art. 402 - Prestado o compromisso pelo COnselho de
Justiça, o auditor poderá, desde logo, se presentes as partes
e cumprida a citação prevista no art. 277, designar lugar,
dia e hora para a qualificação e interrogatório do acusado,
que se efetuará pelo menos sete dias após a designação.

Art. 463 - O acusado prêso assistirá a todos os têrmos
do processo, inclusive ao sorteío do Conselho de Justiça,
quando especial.

SEÇÃO IV

Da qualificação e do interrogatório do acusado. Das ex
ceções que pOdem ser opostas. Do comparecimento do

&fendido

Art. 404 - No lugar, dia e hora marcados para a qua
iificação e interrogatório do acusado, que obedecerão às
normas prescritas nos arts. 302 a S06, ser-lhe-ão lidos, an
tes, pelo escrivão. a denúncia e os nomes das testemunhas
nela arroladas, com as respectivas identidades.

§ 1.6
- O acusado poderá solicitar, antes do in

terrogatório ou para esclarecer qualquer pergunta dêle
constante, que lhe seja lido determinado depoimento, ou
trechos dêle, prestado no inquérito, hem como as conclu
sões do relatório do seu encarregado.
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§ 2.° - S~tã1) dispensadas as perguntas enume
radas no art. 300, que não tenham relação com o crime.

Art. W5 - Presentes mais de um acusado, serão in
terrogados separadamente, pela ordem de autuação no
processo, não poóendo um ouvir o interrogatório do outro.

AJ"t. 406 - Durante o interrogatório o acusado ficará
de pé, salvo se o seu estado de saúde não o permitir.

Art. 407 - Após o interrogatório e dentro em quaren
ta e olto horas, o acusado poderá opor as exceções de
suspeição do juiz, procurador ou escrivão, de inoompe
têncla do juízo, de litispendência ou de coisa julgada, as
qual8 serão processadas de acôroo com o Titulo XII, Capí
tulo I, Seções I a IV, do Livro I, no que rôr aplicável.

ParágraJo único - Quaisquer outras exceções ou ale
gações serão recebidas como matérla de defesa para apre
ciação no julgamento.

Art. 408 - O procurador, no mesmo prazo previsto no
artigo anterior, poderá opor as mesmas exceções em re
lação ao juiz ou ao escrivão.

Art. 409 - A declaração de menoridade do acusado
valerá até prova em contrário. se, no curso da instrução
criminal, ficar provada a sua maioridade, cessarão as 1:un~

ções do curador, que poderá ser designado advogado de de
fesa. A vertftcaçãQ da maioridade náo invalida os aws
anteriormente prn.ticadQS em relação ao acusado.

Art. UO - Na instrução criminal em que couber o
comparecimento do ofendido, proceder-se-á na forma
prescrita nos arts. 311, 312 e 313.

SEQAO V

Da. revelia

Art. 411 - Se o acusado prêso recusar-se a compa~

recer à instrução criminal, sem motivo justificado, ser~

lhe-á designado o advogado de ofício para defendê-lo, ou
outro advogado se êste estiver impedido, c, independente
mente da qualificação e interrogatório, o processo prosse
guirá à sua reveUa.

Pará,-rafo único - Comparecendo mais tarde, será
qualificado e interrogado mas sem direito a opor qualquer
das exceções previstas no art. 407 e seu parágrafo único.

Art. 412 - Será considerado revel o acusado que,
estando sólto e tendo sido regularmente citado, não aten
der ao chamado judicial para o início da lnstrução cri
minal, ou que, sem justa causa, se previamente cientiff
cado, deixar de comparecer a ato do proeesso em que sua
presença seja lndi,spensáveI.
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Art. 413 - O revel que comparecer após o inicio do
processo acompanhá-Io-á nos têrmos em que êste estiver,
não tendo direito à repetição de qualquer ato.

Art. 414 - O curador do acusado revel se incumbi
rá da sua defesa até o julgamento, podendo interpor os
recursos legais, excetuada a apelação de sentença conde
natória.

SEÇAO VI

Da inquirição de testemunhas, do reconhecimento de
pessoa ou coisa e das diligências em geral

Art. 415 - A inquirição das testemunhas obedecerá
às normas prescritas nos arts. 347 a 364, além dos artigos
seguintes.

Art. 416 - Qualificada a testemunha, o escrivão far
lhe-á a leitura da denuncia, antes da prestação do depoi
mento. Se presentes várias testemunhas, ouvirão tõdas,
ao mesmo tempo, aquela leitura, finda a qual se retirarão
do recinto da sessão as que não forem depor em seguida,
a fim de que uma não possa ouvir o depoimento da outra,
que a preceder.

Paragralo único - As partes poderão requerer ou o
auditor determinar que à testemunha seja lido depoimen
to seu prestado no inquérito, ou peça dêste, a respeito da
qual seja esclarecedor o depoimento prestado na instru
ção criminal.

Art. 417 - Serão ouvidas, em primeiro lugar, as tes
temrmbas arroladas na denúncia e as referidas por esUls,
além das que forem substituídas ou incluídas posterior
mente pelo Ministério Público. de acõrdo com o § 4.Q dês
te artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indi
cadas pela defesa.

§ 1.0 - Havendo mais de três acusados, o procu
rador poderá requerer a inquiriçã.o de mais três testemu
nhas numerárias, além das arroladas na denúncia.

§ 2.0
- As testemunhas de defesa poderão ser in

dicaàas em qualquer fase da instrução crimInal, desde que
não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquiri
ção da última testemunha de acusação. Cada acusado po
derá indicar até três testemunhas, podendo ainda reque
rer sejam ouvidas testemunhas referidas ou informantes,
n<lS têrmos do § 3.0

§ 3.° - As tesmunhas referidas, assim como as in
formantes, não poderão exceder a três.

§ 4.0
- Quer o Ministério Público quer a defesa

poderá requerer a substitUiÇão ou desistência de testemu-
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nha arrolada ou indicada, bem como a inclusão de ou~

tras, até o número permitido.

An. 418 - As testemunhas serão inquiridas pelo au
ditor e. por intermédio dêste, pelos iuizes mIlitares, 1'lrocu
radar, assIstente e advogados. As testemunhas arroladas
pelo procurador, o advogado formulará perguntas por úl
timo. Da mesma forma o procurador, às indicadas pela
defesa.

Art. 419 - Não poderão ser recusadas as perguntas
das partes, salvo se ofensivas ou impertinentes ou sem
relação com o fato descrito na denúncia, ou lmwrtarem
repetição de outra pergunta já respondida.

Parágra.fo único - As perguntas recusadas serão, ti. re
querimento de qualquer das partes, consignadas na ata. da
sessão, salvo se ofensivas e sem relação com o fato descrito
na denúncia.

Art. 420 - Se não fôr encontrada, por estar em lugar
incerto, qualquer das testemunhas, o auditor poderá de
ferir o pedido de substituição. Se averiguar que a teste
munha se esconde para não depor, detennrnará a sua pri
são pa1'll êsse fim.

Art. 421 - Nenhuma testemunha será inquirida sem
que, com três dias de antecedência pelo menos, sejam no
tificados o representante do Ministério. Público, o advo
gado e o acusado, se estiver preso.

Ari. 422 - O depoimento será reduzido a têrmo pelo
escrivão e 11do à testemunha que, se não tiver objeção, as
siná-la-á após o presidente do Conselho e Q auditor. Assi
narão, em seguida, conforme se trate de testemunha de
acusação ou de defesa, O representante do MintstknQ Pú
blico e o assistente ou o advogado e o curador. Se a tes
temunha declarar que não sabe ler ou escrever, ceftfficá
lo-á Q eseriváo e encerrará o têrmo, sem necessidade de
assinatura ~ rõgo da testemunha.

§ 1.0 - A testemunha poderá, após a leitura do de
poimento, pedir a retificação de tópico que não tenha, em
seu entender, traduzido fielmente declaração sua.

§ 2.° - Se a testemunha ou qualquer óas partes
~ recusar a assinar o depoimento, o escrivão o certificará,
bem como o motivo da recusa, se êste fór expresso e o in
teressado requerer que conste por escrito.

Art. 423 - Sempre que, em cada sessão, se realizar
Inquirição de testemunhas, o escrivão lavrará tênno de
assentada, do qual constarão lugar, dia e hora em que
se iniciou a inquirição.

Art. 424 - As testemunhas serão ouvidas durante o
dIa, das sete às dezoito horas, salvo prorrogação autorfza-
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da pelo Conselho de Justiça, por motivo relevante, que
constará da ata da sessão.

Art. 425 - A acareação entre testemunhas poderá ser
determinada pelo Conselho de Justiça, pelo auditor ou
requerida por qualquer das partes, obedecendo ao disposto
nos arts. 365, 366 e 367.

Art. 426 - O reconhecimento de pessoa e de cojsa,
nos têrmos dos arts. 368, 369 e 370, poderá ser realizado
por determinação do Conselho de Justiça, do auditor ou
a requerimento de qualquer das partes.

Art. 427 - Após a inquirição da última testemunha
de defesa, os autos irão conclusos ao audítor, que deles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias,
para requererem, se não o tiverem feito, ° que fôr de
direito, nos têrmos dêste Código.

I'arâgrafo único - Ao auditor, que poderá determinar
de ofício as medidas que julgar conveniente ao processo,
caberá fixar os prazos necessários à respectiva execução,
se, a ésse respeite, não existir disposiÇão especial.

Art. 428 - Findo o prazo aludido no art. 427 e se não
tiver havido requerimento ou despacho para os fins nêle
previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de
vista dos autos para alegações escritas, sucessivamente, por
oito dias, ao representante do Ministério PúbUco e ao advo
gado do acusado. Se houver assistente, constituído até o
encerramento da instruçãD criminal, ser-lhe-á dada vista
dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente
após as alegações apresentadas pelo representante do Mi
nistério Público.

§ V) - Se ao processo responderem mais de cinco
acusados e diferentes forem os advogados, o prazo de vista
será àe doze dias, correndo em cartório e em comum para
todos. O mesmo prazo terá o representante do Ministério
Público.

§ 2.... - O Escrivão certificará, com a declaração
do dia e hora, o recebimento das alegações escritas, à
medida da. apresentação. Se recebidas fora do prazo, o
auditor mandará desentranhá-las dos autos, salvo prova
imediata de, que a demora resultou de óbice irremovível
materialmente.

Art. 429 - As alegações escritas deverão ser feitas em
têrmos convenientes ao decôro dos tribunais e à disciplina
judiciária e sem ofensa à autoridade pública, às partes ou
às demais pessoas que figurem no processo, sob pena de
serem riscadas, de modo que não possam ser lidas, por
determinação do presidente do Conselho ou do auditor, as
expressões que infrinjam aquelas normas.
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Art. "30 - Findo o prazo concedIdo para as alegações
escritas, o escrivão fará os auÚls conclusos ao auditor, que
poderá ordenar dlllgéncia para sanar qualquer nulidade ou
suprir falta prejudicial ao esclarecimento da verdade. Se
achar o processo devidame.nte pre.parado, designará dia. e
hora para o julgamento, cientes os demais Juizes do COn
selho de Justiça e as partes, e requisição do acusado preso
à autoridade que Cl detenha, a fim de ser apresentado com
as formalidades previstas neste Código.

SEÇÃO VII

Da Sessão do Julgamento e da Sentença

Art. 431 - No dia e hora designados para o julgamen
to, reunido o Conselho de Justiça e presentes todos os seus
juízes e o procurador, o presidente declarará aberta a ses
são e mandará apresentar o acusado.

§ 1.° - Se o acusado revel comparecer nessa oca
Sião, sem ter sido ainda quallflcado e interrogado, proce
der-se-á a êstes atos, na conformidade dos arts. 404, 405 e
406, perguntando-lhe antes o audItor se tem advogado. Se
declarar que não o tem, o a.uditor nomear-lhe-á. um,
cessando a função do curador, que poderá, entretanto,
ser nomeado advogado.

§ 2.° - Se o acusado revel fôr menor, e a sua
menoridade só vier a ficar oomprovada. na fase de julga.
mento, o Presidente do Conselho de Justiça nomear-lhe-á
curador, que poderá ser o mesmo já nomeado pelo motivo
da revelia.

li! 3.° - Se o acusado, estando prêso, deixar de ser
apresentado na sessão de julgamento, a audItor providen
ciará quanto ao seu comparec1m.ento à nova sessão que !ôr
designada. para. aquêle flm.

li! 4.° - O julgamento poderá ser adiado por uma
só vez, no caso de falta de comparec1m.enÚl de acusado
sôlto. Na segunda falta, o julgamento será feIto à revella,
com curador nomeado pelo presidente do Conselho.

§ 5.° - Ausente Q advogado, será adiado o julga
mento uma vez. Na segunda ausência, salvo motivo de fôr
ça maior devidamente comprovado, será o advogado subs
tltuido por outro.

§ 6.° - Não ~rá adiado o julgamento, por falta
de comparecimento do assistente ou seu advogado, ou de
curador de menor ou revel, que será substituído por outro,
de nomeação do presidente do Conselho de Justiça.

§ 7.0 - Se o estado de saúde do acusado não lhe
permitir a permanência na sessão, durante todo o tempo
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em que durar o julgamento, êste prosseguirá com a presen
ça do defensor do acusado. Se o defensor se recusar a
permanecer na sessão, a defesa será feita por outro, no
meado pelo Presidente do Conselho de Justiça, desde que
advogado.

Art. 432 - Iniciada a sessão de julgamento, o presi
dente do Conselho de Justiça ordenará que o escrivão pro
ceda à leitura das seguintes peças do processo:

a) á denúncia e seu aditamento, se houver;

b) o exame de corpo de delito e a conclusão de ou
tros exames ou perícias fundamentais à configu
ração ou classificação do crime;

c) o interrogatório do acusado;

d) qualquer outra peça dos autos, cuja leitura fôr
proposta por algum dos juízes, ou requerida por
qualquer das partes, sendo, neste caso, ordenada
pelo presidente do Conselho de Justiça, se deferir
apedido.

Art. 433 - Terminada a leitura, a presidente do Con
selho de Justiça dará a palavra, para sustentação das ale
gações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar
ao procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador,
se houver, e, finalmente, ao defensor ou defensores, pela
ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acôrdo manifestado entre êles.

§ 1.° - O tempo, assim para a acusação como pa
ra a defesa, serâ de três horas para cada uma, DO máximo.

§ 2.° - O procurador e <) defensor poderão, respec
tivamente, replicar e treplicar por tempo não excedente
a uma hora, para cada um.

§ 3.° - O assistente ou seu procurador terá a me
tade do prazo concedido ao procurador para a acusação e
a réplica.

§ 4.° - O advogado que tiver a seu cargo a defesa
de mais de um acusado terá direito a mais uma hora, além
do tempo previsto no § 1.°, se fizer a defesa de todos em
conjunto, com alteração, neste caso, da ordem prevista no
preâmbulo do artigo.

§ 5.° - Se os acusados excederem a dez, cada ad
vogado terá díreito a uma hora para a defesa de cada
um dos seus constituintes, pela ordem da respectiva Il.U

tUll.ção, se não usar da faculdade prevista no parágrafo
anterior. Não poderá, entretanto, exceder a seis horas o
tempo total, que o presidente do Conselho de Justiça mar-
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Coaxá, e o advogado distribuirá, como entender, para a de
tesa de todos os seus constituintes.

§ 6.° - O procurador, o assistente ou seu procura
dor e advogado e o curador desenvolverão a acusação ou
a defesa da. tribuna para êsge fim destinada, na. ordem
que lhe tocar.

§ 7.° - A linguagem dos debates obedecerá as
normas do art. 429, podendo o presidente do Conselho de
Justiça, após a segunda advertência, cassar a palavra de
quem as transgredir, nomeando-lhe substituto ad hoc.

§ 8.° - Durante os debates poderão ser dados
apartes, desde que pennitidos por quem esteja na tribuna,
e nâo tumultuem a sessão.

Art.. 431 - Concluídos os debates e decidida qualquer
Questão de ordem levantada pelas partes, o Conselho de
Justiça passará a deliberar em sessão secreta, podendo
qualquer dos juízes m1litares pedir ao auditor esclareci
mentos sóbre questões de direito que se relacionem com
o fato sujeito a julgamento.

Art. 435 - O presidente do Conselho de Justiça con
vidará os juízes a se pronuncíarem sóbce as questões pre
liminares e o mérito da causa, votando em primeIro lugar
o auditor; depois, os juizes mílltares, por ordem Inversa
d.e hl.erarqula, e tlnalmente o pre!>ldente.

Parárrafo único - Quando, pela dIversidade de votos,
não se puder constituir maioria para a apllcação da pena,
entender-se-á que o juiz que tiver votado por pena. malor,
ou mais grave, terá. virtualmente votado por pena 1med1a
tamente menor ou menos grave.

Art. ue - A sessão de julgamento será. permanente.
Poderá, porém, ser interrompida na fase pÚbUea por tem
po razoá.vel, para descanso ou a.l1mentação dos 'uizes,
auxilIares da Justiça e partes. Na fase secreta não se in
terromperá por motivo estranho ao processo, salvo molés
tia. de algum dos !uízes, caso em que será transferida para
dia designado na. ocasião.

Parágrafo único - Prorrogar-se~à a jurlsd.1ção do
Conselho Permanente de Justiça, se o nõvo dia designado
estiver incluído no trimestre seguinte àquele em que ~ln~

dar ti. sua íurisdição, fazendo-se constar o tato de ata.

Art. 43'7 - O Conselho de Justiça poderá.:

s,) dar ao fato cefinlção jlllidica diversa da que
constar na denúnc1a, ainda que. em eonseqüên~

ela, tenha de aplicar pena ma!8 grave, desde que
aquela del1nlção haja sido formulada pelo Minls-
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tério Público em alegações escritas e a outra
parte tenha tido a oportunidade de respondê-la;

b} proferir sentença condenatória por fato articula
do na denúncia, não obstante haver o Ministério
Público opinado pela absolvição, bem como re
conhecer agravante objetiva, ainda que nenhu~

ma tenha sido argüida.

Art. 43S - A sentença conterá:

a) o nome do acusado e, conforme o caso, seu pôsto
ou condição civil;

b) a exposição sucinta da acusação e da defesa;

c) a indicação dos motivos de fato e de direito em
que se fundar a decisão;

d) a indicaçáo, de modo expresso, do artigo ou arti
gos de lei em Que se acha incurso o acusado;

e) a data e as assina.tura.s dos juízes do Conselho
de Justiça, a começar pelo presidente e por or
dem de hierarquia e declaração dos respectivos
postos. encerrando·se o auditor.

§ 1.0 - Se qualquer dos juízes deixar de assinar a
sentença, será declarado, pelo auditor, o seu voto, como
vencedor ou vencido.

§ 2.° - A sentença será redigida pelo auditor, ain
da que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclu
são. podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido,
no todo ou em parte, apõs a assinatura. O mesmo poderá
fazer cada um dos juizes militares.

§ 3.° - A sentença poderá ser datilografada, ru
bricando-a, neste caso. o auditor, fôlha por fôlha.

Art. 439 - O C<lnselho de Justiça absolverá. o acusa~

do, mencionando os motivos na parte expositiva da sen
tença. desde que reconheça:

a) estar provada a inexistência de fato, ou não ha
ver prova da sua existência;

b) não constituír o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o aCllilado concorrido

para a. infração penal;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude de

fato ou a culpabilidade ou imputabilidade de
agente (arts. 38, 39, 42. 48 e 52, do Código Penal
MUltar);

e) não existir prova suficiente para a condenação:
f) estar extinta a punlbilldade.

353

Condenação e
reconhecimento de

agra.va.nte não
argüida

Conteúdo da.
sentença

Deelaraçã.o de voto

Red~ da
sentença

Sentença
datilografada e

rubricada
Sentença

absolutória..
lreqwsitm;



354 REVISTA DE INFORMAÇÃO UGlSU.l'lVA.

§ 1.0 - Se houver várias causas para. a abBo.lv1
ção, serão tõdas mencionadas.

tl 2.° - Na. sentença absolutória. detenntnat-&e-á:

a) pôr o acu.sado em lIberdade, se ter o caso;

b) a cessação de qualquer pena acessória e, se fôr
o caso, de medida de segurança provisOrlamente
a.pllcada;

c) a aplicação de medida de segurança cabível.

Art. «O - O Conselho de Justiça ao proferir senten
ça condenatória:

a) mencIonará. as circunstâncias apuradas e tudo o
maIs que deva ser levado em conta na futaçâo da
pena, tendo em Vista obrigatóriame.nte o disposto
no art. 69 e seus plU'ágralos, do Código Penal
Militar;

b) mencIonará as circunstâncIas s.gravantea ou ate
nuantes dellnldas no citado eódJgo, e cuja exis
tência reconhecer;

c) Imporá M penas, de acõrdo com aquêles dados,
t1xando a quantidade das prlnclpais e, se fOr o
caso, a espêcie e o l1m1te das acessórias;

d) aplicará as medidaa de segurança que. no caso,
couberem.

Art. tU - Reaberta a sessão pública e proclamado
o resultado do julgamento pelo pres1dente do Conselho
de Ju.stlça, o auditor expedirá mandado de pr.L9io contra
o réu, se êste tõr condenado a pena privati....a de liberda
de, ou alvará. de soltura, se absolvido. Se presente o réu,
ser-lhe-á dada voz de pr.IBão pelo presidente do Conselho
de Justiça, no caso de condenação. A aplicaçáo de pena
não prtvatl.va de liberdade será comunicada à autoridade
competente, para os devidos efeitos.

1.° - Se a. &enten~a fOr absoluíórla, por maioria
de votos, e a acusação versar sóbre crime a Que a lei co
mina pena, no máximo, por tempo igual ou superior a
vinte anos, o acusado continuará prêso, se Interposta
apelação pelo Mln1stérto Público, salvo se se tlv~r apre
sentado e.spontâneamente à prtaão para confessar crime,
cuja autor:la era ignorada ou imputada a outrem.

§ 2.0 - No caso de sentença condenatór:la, o réu
será pôsto em liberdade se, em Virtude de prisão provisó
ria, tIver cumprido a pena apllcada.

§ 3.0
- A eópta. da sentença, devidamente confe

rida e 8ubscr.lta pelo escrivão e rubricada pelo auditor,
ficará arquivada em cartório.
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Art. 442 - Se, em processo submetido a seu exame,
o Conselho de Justiça., por ocasião do julgamento, verifi
car a existência de indicios de outro crime determinará a
remessa das respectivas peças, por cópia autêntica, ao
órgão do Ministêrio Público competente, para os fins
de direito.

Art. 443 - Se a sentença ou decisão não fôr lida na
sessão em que se proclamar o resultado do julgamento,
sê-Jo-á pelo auditor em pública audiência, dentro do pra~

zo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o re
presentante do Ministério Público, Q réu e seu defensor, se
presentes.

Art. 444 - Salvo o disposto DO artigo anterior, o es
crivão, dentro do prazo de três dias, após a leitura da
sentença ou declsão, dará ciência dela ao representante
do Ministério Público, para os efeitos legais.

Art. 445 - A intimação da sentença condenatória se-
rá feIta, se não o tiver sido nos tênuos do art. 443:

a) ao defensor de oficio ou dativo;
bl ao réu, pessoalmente, se estiver prêso;
c) ao defensor constituido pelo réu.

Art. 446 - A intimação da sentença condenatória a
réu sôlto ou revel far-se-á após a prisão, e bem assim ao
seu defensor ou advogado que nomear por ocasião da in
timação, e ao representante do Mínistério Público.

Parágrafo únioo - Na certidão que lavrar da intima
ção, o oficial de justiça declarará se o réu nomeou advoga
do e, em caso afirmativo, intima-lo-á também da senten
ça. Em caso negativo, dará ciência da sentença e da pri
são do réu ao seu defensor de oficio ou dativo.

Art. 447 - O escrivão lavruá nos autos, em todos os
casos, as respectivas certidões de intimação, com a indi
cação do lugar, dia e hora em que houver sido feita.

Art. 448 - O escrivão lavrará ata circunstanciada de
rodas as ocorrências na sessão de julgamento.

Parágrafo único - Da ata será anexada aos autos có
pia autêntica datilografada e rubricada pelo escrivão.

Art. 449 - São efeitos da sentença condenatória re
corrivel:

a) ser o réu prêso ou conservado na prisão;
b) ser o seu nome lançado no rol dos culpados.

Art. 450 - Aplicam-se à sessão de julgamento, no que
couber, os arts. 385, 386 e seu parágrafo único, 389, 411,
412 e 413.
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'I1TULOn

Dos ProcesI9oIlI Espeeia1s

CAPt'I'ULO I

Da. Deserção em Geral

Art. 451 - Consume.do o crime. de deserção, nos ca
BOS prev1Btos na lei penal mUitar, o comandante ou auto
ridade correspondente, ou a:inda a autoridade superior, fa
ri lavrar, sem de.mora, o res~tivo têrmo, que poderá.
ser impresso ou datilografado, sendo par êle o.ss1nado e
por duas testemunhas, além do mUttar incumbido da 18
vra.tura.

P&ráIrafo úmeo - No caso previsto no art. 190 do
Código Penal Militar, a lavratura do ténno será imediata.

Art. 452 - O têrmo de deserção, Juntamente com a
parte de ausência, mlu~valerá à Instrução cnmlnal, sUJei

tando o desertor à prts.ão.

Art. 453 - O deserWl' Que não fôr julgado dentro em
sessenta dias será pôsto em llberdade, salvo se tiver dado
causa ao retardamento do proeeso.

CAPtTULO n
Do Proces80 de Deserção de Oftclal

Art. 454 - Transeorrtdo o prazo para consumar-se I)

crime de deserção, o comandante, ou autoridade oorres~

pondente, ou ainda a autoridade !upelior, fará lavrar o
tênno de deserçáQ cltt.unstaneladamente, inclusive com a
quaU1icação do desertor, assinando--o com duas testemu
nhas, fazendo-se nos livros respectivos os devidos assenta
mentos e publicando-se, em boletim ou documento equiva
lente, o tênuo de deserção, acompanhado de. parte de
ausênc1a.

§ 1.° - Feita a pubUcação, a autoridade mUltar
remeterá. em seguida o tênno de deserção à Auditoria res
pectiva, Juntamente com a parte de ausência, a cópia do
boletim ou documento equivalente e o extrato da fé de ofí
cio do desertor.

§ 2.° - Recebidos o tênno de deserção e demaIB
peças, o auditor mandará autuá.-los e dar vista do proces
so, por cinco dias, Qll prm:urador, que o examinará sob o
aspecto formal, podendo requerer o que fár de direito, sen
do o processo m.a.ndado arquJ.var por despacho do auditor,
se nenhuma. formalidade tiver sido omlt1da. Ou após o
cumprimento das dlUgênclas requeridas.
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Art. 455 - Apresentando-se ou sendo capturado o de
sertor, a autoridade militar fará. a comunicação ao audi
tor, com a Jnformação .sóbre a cata e o lugar onde o mes
mo se apresentou ou 101 capturado, além de quaisquer ou
tras circur.stânctas concernentes ao fato criminoso. Em
seguida, procederá o auditor ao sorteio e à convocaçâ.<J do
Conselho Especial de Justiça, expedindo o mandado de
citação do acusado, para ser processado e julgado, Nesse
mandado será transcrito o têr.no de deserção.

§ V' - Reunido o Conselho Especjal de Justiça,
presentes o procurador, o defensor e o acusado. o presi
dente ordenará a leitura do têrmo de deserção, seguindo
se o interrogatório do acusado) que poderá 01erecer docu
mentos de defesa e requerer, no ato, a inquirição de tes
temunhas, até o número de três, que serão arroladas den
tro do prazo de três dias e ouvidas, independentemente
de notificação, dentro de Jgual prazo, Que o Cunselho po
derá prorrogar até () dôbro, ouvido o Ministério Públlco.

§ 2/' - Findo o interrogatório e se nada fôr reque
rido ou determinado, ou finda a inquirição das testemu
nhas E' realizadas as diligências ordenadas, o Conselho
passará ao julgamento, observando-se o rito prescrito nes
te Código.

CAPíTULO III

Do Processo de Deserção de Praça com ou sem Graduação,
e de Praça Especial, no Exército

Art. 456 - Vinte e quatro horas depois de veriLcada
a ausência. de uma praça, o comandante da. ~espectiva sub
unidade ou autoridade correspondente apresentará parte
circunstanciada ao comandante ou chefe da respectiva
organização, que mand9.rá inventarlar Os bens deixados
ou extraviados pelo ausente, com a assisté-nc:a de duns
testemunhas, sendo uma, obrigatóriamente, oficial.

l:i 1.0 - Quando a ausência se verificar em subuni
dade jsolada ou em destacamento, o respectivo comandan
te, oficial, ou nâc, provIdenciará o inventário, assinan
do-o com duas testemunhas idôneas.

§ 2.0 - No tempo compreendido entre a. formali
zação da ausência e a consumação da deserção, o coman~

dante da subunidadc ou seu ccrrespondente, em se tra
tando de estabelecImento militar, determInará, compulsó
ríamente, as necessárias diligências para a localização e
retõmo do ausente à sua unidade, mesmo sob prisão, se
asslm o exigirem as c1rcunstâncüiS.

§ 3.° - Decorrido o prazo marcado em lei pa.ra
se configurar a deserção, o comandante aa subunidade ou
autoridaae correspondente enviará ao comandante, ou che-
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te competente, uma parte acompanhada do inventário de
que ficará cópia autêntica.

§ 4.° - RecebIda a parte, fará o coma.ndante, ou
autoridade correspondente, lavrar o têrmo de deserção,
onde se mencIonarão tôdas as circunstâncIas do fato. tste
tênno poderá ser lavrado por uma praça, especIal ou gra
duada, e será assinado pelo comandante e por duas teste
munhas, de preferência ofIciais.

§ 5.° - Comprovada a deserção de cadete, sar
gento, graduado ou soldado, será êle imediatamente ex
cluído do serviço ativo, fazendo-se, nos livros respectivos,
os devidos assentamentos e publ1cando-se, em boletim, o
têrmo de deserção.

Art. 457 - O comandante do corpo ou autoridade
competente, que tiver lavrado o têrmo de deserção, fá-Io-á
arquIvar, acompanhado de cópia do boletim e de um ex
trato dos assentamentos, contendo as datas de nascImen
to, praça, engajamento, promoção, ausência e alterações
que possam Influir no Julgamento.

§ 1.° - O desertor que se apresentar ou fôr cap·
turada deve ser submetido a inspeção de saúde e, se jul
gado Incapaz definitivamente, fica isento do processo e da
reinclusáo.

li 2.° - A ata de inspeção de saúde e os pa.péls
relativos à deserção serão remetidos ao Conselho de JustI·
ça da unidade, ou estabeleclmento, cem urgência, para que
seja determInado o arquivamento do processo e feItas as
comunicações, para os fins de direito.

§ 3,° - Reincluido que seja o cadete, sargento,
graduado ou soldado, desertor, o comandante da unidade,
ou estabelecimento, providenciará, com urgência, sob pena
de responsabilIdade, a remessa ao respectivo Conselho de
Justiça dos papéis e maIs documentos relativos à. deserção.

§ (.o - Se nesse Conselho funcionar, como juiz,
oficial que tenha dado a parte acusatória ou assinado o
respectivo têrmo de deserção ou de inventário, será êle
substituido no processo em que se achar impedido.

§ 5,0 - Recebidos os Documentos comprobatóI1os
da deserção, o presidente do Conselho fá-las-á autuar pe
lo escrivão, e, vertf1cando pelo extrato de assentamentos
ser o acusado menor de vinte e um anos, nomear-lhe-á
curador, que será um oficial da mesma unidade. O curador
prestará o oompromiso, que constará dos autos, de bem
defender o acusado.

§ 6.° - se o acusado fôr maior de vinte e um
anos e não tiver advogado, o oficial da unidade designado
pelo presidente do Conselho se incumbirá de sua defesa.
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Não pode ser designado para êste fim oficial que tiver
dado a parte ou assinado o têrmo de deserção ou de in
ventãrio.

§ 7.° - Se houver testemunhas de defesa indica
das pelo acusado, o presidente designará dia para serem
ouvidas perante o Conselho, presentes o acusado e seu
advogado ou curador. Se as testemunhas de defesa deixa
rem de ser, com justa causa, apresentadas pelo acusado,
no dia designado para a sessão, p<lderá o Conselho marcar
nova sessão, para aquêle fim, ou determinar, desde logo,
que prossIgam os demais têrmos do processo, mandando os
autos com vista ao advogado ou curador. Não se expedirá
precatória para inquirição de testemunha de defesa.

§ 8.° - O curador ou advogado do acusado terá
vista dos autos para examinar suas peças e apresentar,
dentro do prazo de três dias, as razões de defesa.

§ 9.° - Voltando os autos ao presidente, desig
nará êste dia e hora para o julgamento.

§ 10 - Reunido o Conselho, será o acusado inter
rogado, em presença do seu advogado, ou curador se fôr
menor, assinando com o advogado ou curador, após os juí
zes, o auto de interrogatório, lavrado pelo escrivão.

§ 11 - Em seguida, feita a leitura do processo pelo
escrivão, a presidente da Conselho dará a palavra ao advo
gado ou curador do acusado, para que, dentro do prazo
máximo de trinta minutos, apresente defesa oral, passan
do o Conselho a funcionar, desde logo, em sessão secreta.

§ 12 - Terminado o julgamento, se o acusado fôr
condenado, ° presidente do Conselho fará expedir imedia
tamente a devida comunicação à autoridade competente;
e, se fôr absolvido Ou já tiver cumprido o tempo de prisão,
que na sentença lhe houver sIdo imposta, providencIará,
sem demora, para que o acusado seja, mediante alvará de
soltura, pôsto em liberdade, se por outro motivo não estiver
prêso. O relator, no prazo de quarenta e oito horas, redi~

girá a sentença, que será assinada por todos os juízes.

Art. 458 - Dentro do prazo previsto no § 12 do artigo
anterior, após a assinatura da sentença, far-se-á a re
messa. dos autos à AudItoria respectiva. O auditor manda
rá imediatamente intimar o procurador e o advogado de
ofício, se o acusado não tiver sido assistido por advogado
de sua escolha, para, no prazo de cinco dias, oferecerem
prova documental ou testemunhal, e, no prazo de quarenta
e oito horas, interporem os recursos legais.

Art. 459 - Havendo recurso, abrir-se-á vista, suces
sivamente, pelo prazo de cinco dias, às partes, para suas
alegações. Não havendo recurso, o auditor, dentro daquele
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prazo, fará comunicação à autoridade m.llltar competente
de ter a senten~a transitado em julgado.

CAPITULO IV

Do P1'ocesso de Deserção de Praça com ou sem Graduaçio
e de Praça Especial na Marinha e na Aeronáutica

Art. 460 - Vinte e quatro horas após a verificação
da ausência de praça, graduado, sargento, su1>oficlaI ou
praça especial, o comandante ou autoridade sob cujas
ordens servir, mandará proceder ao inventário dos bens
deixados ou extraviados pelo ausente, com. observância
das formalidades previstas no art. 456 e do disposto no
~ 2.0 do mesmo artigo .

§ 1.° - Decorrido o prazo estabelecido para que
se consume a deserção, será enviada ao comandante ou
autoridade competente, uma parte acompanhada do inven
tár:lo, de que ficará cópia autêntica.

§ 2.° - Recebidos êsses documentos, o comandan
te, ou autoridade correspondente, fará lavrar o têrmo de
deserção, no qual se mencionarão tôdas as c1reunstê.neias
do fato. O têrmo será escrito ou datilografado por um. es
crevente ou graduado, e assinado pelo comandante, ou
autoridade que determinou a lavratura, e por duas tes
temunhas, de preferência oficiais.

§ 3.° - Comprovada, assim, a deserção, será o de
sertor excluido do serviço ativo, lançando-se, nos respec
tivos livros, 08 assentamentos necessários, e publicando-se,
em boletim ou detalhe de serviço, o têrmo de deserção.

Art. 4S1 - A autoridade que tiver mandado lavrar o
têrmo de deserção remetê-lo-á, em seguida, à Auditoria
competente, acompanhado do inVentário, boletim ou de
talhe de serviço.

§ 1.° - Recebidos êsse8 documentos, mandará o
auditor autuá-los e abrir vista ao representante do M1n1s
tério Público, pelo prazo de cinco dias.

§ 2.° - O representante do 'M1n1stérto Público veri
ficará se foram cumpridas as eXigências legaiS. Se alguma
dessas exigências ou formalidades tiver Sido om.lt1da, re
quererá ao auditor providências para que sejam satisfeitas.
Nada. tendo a requerer, pedirá l:l. citaçã.o do acusado, se
apresentado ou capturado, para se ver processar e julgar,
tramcrevendo-se no mandado o têrmo de deserção.

§ 3.° - Citado o acusado, 1n1ciar-se-á, em dia e
hora previamente designados, a inquirição das testemu
nhas de acusação e de defesa, se as houver, procedendo
se, em seguida. ao interrogatório e julgamento, observadas,
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no que fôr aplicável, as formalidades estabelecidas neste
Código.

Art. 462 - Aplicam-se a. Marinha e à. Aeronáutica as
disposições previstas nos H 1.0, 2,° e 3.° do art. 457, sendo
feitas, porém, ao C<Jnselho de Justiça competente para o
julgamento, as remessas referidas nOs §§ 2.° e 3.°,

CAPíTULO V

Do Processo de Crime de Insubmissão

Art. 463 - Consumado o crime de insubm1ssão, o co
mandante ou autorIdade correspondente da unidade, ou
estabelecimento para que fôra designado o insubmisso,
fará lavrar o têrmo de insubmissão, circunstanciadamente,
COm indicação de nome, filiação, naturalldade c classe a
que pertencer o Insubmisso e a data em que êste deveria
apresentar-se, sendo o têrmo assinado pelo referido CO
mandante, ou autoridade correspondente, e duas teste
munhas, podendo ser impresso ou datilografado. ~se têr
mo equivalerá à instrução crlminal, sujeito o insubm.1sso
a captura, para o efelto de incorporação.

§ 1.0 - O comandante ou autoridade competente,
que tiver lavrado o têrmo dc insubmissão, fa-Io-á arqui
var, acompanhado dos demais documentos, relativos à
insubmissão,

13 2.° - Incluído o insubmisso, o comandante do
corpo ou autoridade correspondente providenclarã, com
urgência, a remessa ao presidente do Conselho dos papéis
arquivados e dos que, a bem de Sua defesa, o acusado
apresentar.

§ 3.° - De posse dêsses documentos. o presidente
do Conselho procederá como foi estabelecido para os crimes
de deserção, podendo, entretanto, julgar vários processos
na mesma sessão.

Art. 464 - O insubmisso que se apresentar ou fôr
capturado tem direito ao quartel por menagem. Deve ser
submetido a inspeção de saúde e, se julgado Incapaz de
finitivamente, fica Isento do processo e da inclusão.

~ 1.° - A ata de Inspeção de saúde c os papéis
relativos à. insubmissão são remetidos ao Conselho de Jus
tiça da unidade, com urgência, para que seja determinado
o arquivamento do processo e feitas as comunicações, para
os fins de direito.

§ 2,° - O insubmisso que não fôr julgado no prazo
máximo de sessenta dias, a contar do dia de sua apresen
taçâo Ou captura, sem que para isso tenha dado causa,
será põsto em liberdade e responderá sôlto ao processo até
a sentença final.
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Art. 465 - Autuado o processo. observar-se~á, con
forme o caso, o dIsposto neste Código, com relação aos pro
ceSSos por crime de deserção.

Parágrafo único - Na Marinha e na Aeronáutica, o .
processo será enviado à Auditoria competente, observando
se o disposto no art. 461 e seus parágrafos, podendo o
Conselho de Justiça, na mesma sessão, julgar mais de um
processo.

CAPíTULO VI

Do "Habeas Corpus"

Art. 466 - Dar-se-á habeas corpus sempre que al
guém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer vIolência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.

Parágrafo único - Executam-se, todavia, os casos em
que a ameaça ou a coação resultar:

a) de punição aplicada de acôrdo com os Regula
mentos DIsc1plinares das Fôrças Armadas;

b) de punição aplicada aos oficiais e praças das
Policias e dos Corpos de Bombeiros, Militares, de
acôrdo com os respectivos Regulamentos Disci
plinares;

c) da prisão administrativa, nos tênnos da legisla
ção em vigor, de funcionário civil responsável
para com a Fazenda Nacional, perante a admi
nistração militar;

dI da aplicação de medidas que a Constituição do
Brasil autoriza durante o estado de sitio;

e) nos casos especiais previstos em dlsposlçâo de
caráter constttucional.

Art. 467 - Haverá llcgaUdade ou abuso de poder:

a) quando o cerceamento da llberdade fôr ordenado
por quem não Unha competência para tal;

b) quando ordenado ou efetuado sem as formali
dades legais;

c) quando não houver justa causa para a coação ou
constrangimento;

d) quando a liberdade dc Ir e vir fôr cerceada fora
dos casos previstos em lei;

e) quando cessado O motivo que autorizava o cer
ceamento;

f) quando alguém estiver preso por mais tempo do
que determina a lei;

g) quando alguém estiver processado por fato que
não constitua crime em tese;
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b) quando estiver extinta a. punibilidade;
i) quando o processo estiver evidentemente nulo.

Art. 468 - Poderá ser concedido habeas corpus não
obstante já ter havido sentença condenatória:

a) quando o fato imputado, tal como estiver nar
rado na denüncia, não constituir infração penal;

b) quando a ação ou condenação jâ estiver pres
crita;

c) quando o processo fôr manifestamente nulo;
d) quando tõr incompetente o juiz que proferiu a

condenação.

Art. 469 - Compete ao Superior Tribunal Militar o
conhecimento do pedido de habeas corpus.

Art. 470 - O habeas corpus pode ser impetrado por
qualquer pessoa em seu tavor ou de outrem, bem como pelo
Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode con
cedê-lo de ofício, se, no curso do processo submetido à sua
apreciação, verificar a existência de qualquer dos motivos
previstos no art. 467.

§ 1.° - O pedido será rejeitado se o paciente a
êle se opuser.

§ 2.° - Durante as férias do Superior Tribunal
Militar seu presidente terá competência. para conhecer e
deferir a impetração, ad referendum do Tribunal, apõs as
mesmas férias, ouvido o representante do Ministério Pú
blico.

Art. 471 - A petição de habeas corpus conterá:
a) O nome da pessoa. que sofre ou está ameaçada

de sofrer violência ou coação e o de quem é responsável
pelo exercício da violência, coação ou ameaça;

b) a declaração da espécie de constrangimento ou
em caso de ameaça de coação, as razões em que o impe
trante funda o seu temor;

c) a assinatura do impetrante, ou de alguém a seu
rôgo, quando não souber ou não puder escrever, e a desig
nação das respectivas residências.

Parágrafo único - O pedido de habeas corpus pode
ser feito por telegrama, com as indicações enumeradas
neste artigo e a transcrição ]iteraI ào reconhecimento da
firma do impetrante, por tabelião.

Art. 472 - Despachada a petição e distribuída, serão,
pelo relator, requisitadas imediatamente informações ao
detentor ou a quem fizer a ameaça, que deverá prestá-las
dentro do prazo de cinco dias, contados da data do rece
bimento da requisição.
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§ 1.0 - Se o detentor informar que o paciente está
prêso por determinação de autoridade superior, deverá
Indicá-la, para que a esta se1am requisitadas as informa
ções, a fim de prestá-Ias na forma mencionada no preã.m
bulo dêste artigo.

§ 2.° - Se informar que não é mais detentor do
paciente, deverá. es<'.lal'~et se êste já. tol sôlto ou removido
para outra prisão. No primeiro caso, dirá. em que dia e
hora; no segundo, qual o local da nova prisão.

§ 3.° - Imediatamente após as informações, o re
iator, se as julgar satisfatórias, dará vista do processo, por
quarenta e oito horas, 80 procurador-geral.

Art. 4'73 - Recebido de volta o processo, o relator
apresenta-lo-á em mesa, sem demora, para o julgamento,
que obedecerá ao disposto no Regimento Interno do Tri
bunal.

Art. 41( - O relator ou o Tribunal poderá determinar
as dillgências que entender necessárias, inclusive a re
qu1slção do processo e a apresentação do paciente, em dia
e hora que designa!.

Art. 415 - Se o paciente estiVer prêso, nenhum mo
tivo escusará o detentor de apresentá-lo, salvo:

a) en!ermidade que lhe 1tnpeça a locomoção ou a
não aconselhe, por perigo de agravamento do
seu estado mórbido;

b) não estar sob e. guarda. da. pessoa. a quem .se
atribui a. detenção.

Parárrafo únieo - Se o paciente não puder .ser apre
sentado por motivo de enfermidade, o Relator poderá ir
ao Ioeal em que êle se eneontrar; ou, pOr proposta. sua,
o Tribunal, mediante ordem escrita, poderá. determinar
que a11 compareça o seu secretário ou, fora da CIrcunscri
ção Judiciária de sua sede, o Audltor que designar, os
quais prestarão as informações necessárla.s, que constarão
do processo.

Art. 4'6 - A concessão de habeas corpus não obstará
o processo nem lhe porá. têrmo, desde que não confUte com
os fundamentos da concessão.

Art. 477 - Se o habeas corpus fôr concedido em Vir
tude de nulidade do processo, será êste renovado, salvo se
do seu exame se tornar evidente a inexistência de crime.

Art. 41& - As decisões do Tribunal sôbre habeas cor
pus serão lançadas em forma de sentença nos autos. As or
dena neceBl!lárias ao seu cumprimento serão, pelo Secretá
rio do Trlbunal, expedidas em nome do seu Presidente.
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Art. 479 - Se a ()rdem de habeas corpus fôr concedida
para frustrar ameaça de violência ou coação ilegal, dar
se-á ao paciente salvo-conduto, assinado pelo Presidente
do Tribunal.

Art. 486 - O detentor do prêso ou responsável pela
sua detenção Ou quem quer que, sem justa causa, embarace
Ou procrastine a expedição de ordem de babeas corpus, as
Informações sôbre a causa da prisão, a condução e apre
sentação do paciente, ou desrespeite salv()-conduto expe
dido de acôrdo com () artigo anterior, ficará sujeito a
processo pelo crime de desobediência a decisão judicial.

Parágrafo único - Para êsse fim, o Presidente do Tri
bunal oficiará ao Procurador-Geral para que êste promova
ou determine a ação penal, nos têrmos do art. 28, letra c.

CAPíTULO VI

Do Processo para Restauração de Autos

Art. 481 - Os autos originais de processo penal mili
tar extraviados Ou destruídos, em primeira ou segunda ins
tância, serão restaurados.

§ 1.0 - Se existir e fôr exibida cópia. autêntica ou
certidão do processo, será uma ou outra considerada como
original.

§ 2.° - Na falta de cópia autêntica ou certidão
do processo, O Juiz mandará, de ofício ou a requerimento
de qualquer das partes, que:

a) o escrivão certifique o estado do processo, segun
do a sua lembrança, e reproduza o que houver a
respeito em seus protocolos e registros;

b) sejam requisitadas cópias do que constar a res
peito do processo no Instituto Médico Legal, no
Instituto de Identifica.ção e Estatística, ou em
estabelecimentos congêneres, repartições públicas,
penitenciárias, presídios ou estabelecimentos mi
litares;

c) sejam citadas as partes pessoalmente ou, se não
forem encontradas, por edital, com o prazo de
dez días, para o processo de restauração.

§ 3.° - Proceder-se-á à restauração em primeira
instância, ainda que os autos se tenham extraviado na
segunda, salvo em se tratando de processo originário do
Superior Tribunal Militar, ou que nêle transite em grau
de recurso.

§ 4.° - O processo de restauração correrá em pri
meira instância perante o Auditor, na Auditoria onde se
iniciou.
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EtfcáeJa probatória

Art. 482 - No dia designado, as partes serão ouvidas, AadIiIloia da par&a

mencionando-se em têrmo eJrcunstanciado, os pontos em
que estiverem acordes e a exibição e a conferência das
certidões e mais reproduções do processo, apresentadas e
confendas.

Art m - O Juiz determinará as dlIlgências necessá.- lutnçlo
rias pua a. restauração, observando-se o seguinte:

a) caso ainda. não tenha sido proferida a sentença,
relnquirlr-se-ão as testemunhas, podendo ser
substituídas as que tiverem falecido ou se encon
trarem em lugar não sabido;

b) os exames periciais, quando possível, serao repe
tidos, e de preferência. pelos mesmos peritos;

c) a prova. documental será reproduzida por meio de
cópia. autêntica ou, quando impossível, por meto
de testemunhas;

d) poderão .também ser inqu1r1das, sôbre os autos
do processo em restauração, as autoridades, os
serventuários, os peritos e mais pessoas que te
nham nêle funcionado;

e) o MinIstério Públlco e as partes poderão oferecer
testemunhas e produzir documentos, para provar
o teor do processo extraviado ou destruido.

Art. 484 - Reallzadu as dJ.lJgênclas que, salvo mo- ConcludO
ti.vo de 1Ô"rÇa maior, deverão terminar dentro em Quarenta
dias, serão os autos conclusos para julgamento.

Parágrafo únJco - No curso do processo e depois de
subirem os autos conclusos para sentença, o Juiz poderá,
dentro em ctneo dias, requisitar de autoridades ou reparti
ções todos os esclarecimentos necessários à restauração.

Ari. 485 - Julgada a restaura.ção. QS a.utos respectivos
valerão pelos originais.

Parápato IÍJ1ico - Se no curso da. restauração apare
cerem os autos ortg1na.1s, nestes continuará o proeesso,
sendo a. êles apensos os da restauraçáo.

Ar&. 486 - Até a decisão que Julgue restaurados os
autos, a sentença. condenatórla em execução continuará a
produzir efeIto. desde que conste da respectiva guia arquI-
vada na prisão onde o réu estiver cumprindo pena, ou de
regiBtto que tome inequivoca, a sua existência.

An. 4:81 - Arestauração perante o Superior Tribunal
MIlltar eaberá ao Relator do processo em andamento, ou a
Ministro que fôr sorteado para aquêle tim, no caso de não
haver reIatnr.
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Art. 4.88 - O causador do extravio ou destruição res
ponderá criminalmente pelo fato, nos têrmos do art. 352
e seu parágrafo único do Código Penal Militar.

CAPíTULO VIII

Do Processo de Competência Originária do
Superior Tribunal Militar

SEÇAO I

Da instruçãO' criminal

Art. 489 - No processo e julgamento dos crImes da
competência do Superior Tribunal Militar, a denúncia será
oferecida ao Tribunal e apresentada ao seu presidente pa
ra a designação de relator.

Art. 490 - O relator será um ministro togado, escolhi~

do por sorteio, cahendo-lhe as atribuições de juiz instrutor
do processo.

Art. 491 - Caberá recurso do despacho do relator que:

a) rejeitar a denúncia;
b) decretar a prisão preventIva;
c) julgar extinta a ação penal;
d) concluir pela incompetência do fôro militar;
e) conceder ou negar menagem.

Art. 492 - Recebida a denúncia, mandará o relator
citar o denunciado e intimar as testemunhas.

Art. 493 - As funções do Ministério Público serão de
sempenhadas pelo procurador-geral. As de escrivão por um
funcionário graduado da secretaria, designado pelo presi
dente, e as de oficial de justiça, pelo chefe da portaria ou
seu substituto legal.

Art. 494 - A instrução criminal seguirá o rito esta
belecido para o processo dos crimes da competência do
Conselho de Justiça, desempenhando o ministro instrutor
as atribuições conferidas a êsse Conselho.

Art. 495 - Findo o prazo para as alegações escritas, o
escrivão fará os autos conclusos ao relaoor, o qual, se en
contror irregularidades sanáveis ou falta de diligências que
julgar necessária, mandará saná-1M ou preenchê-las.

SEQAO li

Do julgamento

Art. 496 - Concluída a instrução, o Tribunal procede
rá, em sessão plenária, ao julgamento do proceso, obser
vando-se o seguinte:
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a) por despacho do relator, 08 autos serão conclusos
ao presIdente, que designará dia e hora para. o
julgamento, cientificados o réu, seu advogado e
o M1n1stério Público;

b) aberta. a sessão, com a presença de todos os :ml
n1stros em exercicio, sera apregoado o réu e. pre
sente êste. o presidente dará a palavra ao rela
tor, que fará o resumo das principais peças dos
autos e da prova produzida;

e) se algum dos m1nlBtr08 solicitar a leitura Integral
dos autos ou de parte dêles, poderá o relator or
denar se3a ela efetuada pelo escrivão;

d) findo o relatório, o presidente dará, sucessiva
mente, a palavra ao procurador-geral e ao acusa
do. ou a seu defensor, para. sustentarem oralmen
te as suas aIeg&Çóes finais;

e) o prazo tanto para a acusação como para a de
fesa será de duas horas, no máximo;

f) as partes poderão replicar e trepUcar em prazo
não excedente de uma hora;

r) encerrados os detiates, passará o Tribunal a fun
cionar em seasão secreta, para proferir o julga
mento, cujo resultado será anuncIado em sessão
pública;

h) o julgamento efetuar-se-á em uma ou mais ses
sões, a eritêrio do Trlbunal;

I) se tôr vencIdo o relator, o acórdão será lavrado
por um dos ministros vencedores, observada a es
cala.

I'arápafo Unico - Se o réu sôlto deixar de compa
recer, sem causa legitima ou JustifIcada, será julgado à re
velia, Independentemente de publicação de edital.

Art. 497 - Das decisões defJnItivas ou com fôrça. de
det1nltIvas, unlnImes ou não, proferidas pelo TrIbunal, ca
bem embargos, que deverão ser oferecidos dentro em cinco
dias, contados da Intimação do acórdão. O réu revel não
pode embargar, sem se apresentar à prisão.

Acuaçio e defeu

BecUl'110 admJIafft]
das decUõeJ

dellD1tlna ou eOlD'6rtl- de cIefIDlüna

CAPtTULO IX

Da Correlção Partlial

A.ri. 418 - O Superior Tribunal MUltar poderá pro- - Casos de CClI'I'e~

ceder à correição parcIal: parclal

a) a requerimento das partes, para o fim de ser cor
r1gldo êrro ou omissão tnescusávels, abuso ou ato
tumultuár1o, em processo, cometido ou consentido
por Juiz, desde que, para obviar tais fatos, não
haja recurso previsto neste Código;
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b) mediante representação do auditor corregedor,
para corrigir arquivamento irregular em inquéri
to ou processo.

§ 1.0 -];: de cinco dias o prazo para o requeri
mento ou a representação, devidamente fundamentados,
contados da data do ato que os motiVar.

§ 2.° - O Regimento do Superior Tribunal Militar Disposição regiJPentaJ
disporá a respeito do processo e julgamento da correição
parcial.

LIVRO In
Das Nulidades e Recursos em Geral

TíTULO I

CAPíTULO ÚNICO

Das Nulidades

Art. 499 - Nenhum ato judiciaI será declarado nulo
se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou
para a defesa.

Art. 500 - A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

I - por incompetência, impedimento, suspei
ção ou su.bôrno do juiz;

11 - por ilegitimidade de parte;

DI - por preterição das fórmulas ou tênnos se
guintes:

a) a denúncia;
b) o exame de corPQ de delito nos .::rlmes

que deixam vestígios, ressalvado o dis
posto no parágrafo único do art. 328;

c) a citação do acusado para ver-se pro
cessar e o seu interrogatório, quando
presente;

d) os prazos concedidos à acusação e à
defesa;

e) a intervenção do Ministério Público
em todos os tênnos da ação penal;

f) a nomeação de defensor ao réu pre
sente que não o tiver, ou de curador
ao ausente e ao menor de dezoito
anos;

g) a intimação das testemunhas arrola
das na denúncia;

h) o sorteio dos juízes militares e seu
compromisso;

i) a acusação e a defesa nos têrmos esta
belecidos por êste Código;

Sem prejUÍ%o não
há. nulidade

Casos de nulidade
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j) a not1ficação do réu ou seu defensor
para. a. l1.essáo de julgamento;

I) a intimação das partes pa.ra a ciência
da sentença ou decisão de que caiba
recurso;

IV - por omissão de formalidade que constitua.
elemento essencial do processo.

Art. 501 - Nenhuma das partes poderá argüir a nu
lidade a que tenha dado causa ou para. que tenha con
corrido, ou referente a formalidade cuja observância só
à parte contrária interessa.

Art. 502 - Não será declarada a nulidade de ato pro
cessual que não houver influido na apuração da verdade
substancial ou na decisão da causa.

Art. 503 - A falta ou a nulidade da citação, da in
timação ou notificação ficará sanada com o. compareci
mento do interessado antes de o ato consumar-se, embora
declare que 1) faz com o único fim de argüi-la. O juiz orde
nará, todaVia, a suspensão ou adiamento do ato, quando
reconhecer que a irregularidade poderá prejudicar o di
reito da parte.

Art. 504 - As nulidades deverão ser argüidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a a

presentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escri

tas, na fase do julgamento ou nas razões de re
curso.

Parágrafo único - A nulidade proveniente de incom
petência do juizo pode ser declarada a requerimento da
parte ou de ofício, em qualquer fase do processo.

Art. 505 - O sUênclQ das palies sana os atos nulos,
se se tratar de formalidade de seu exclusivo interêsse.

Art. 506 - Os atos, cuja nulidade não houver sido
sanada, serão renovados ou retificados.

ti 1.0 - A nulidade de um ato, uma vez declarada,
envolverá a dos atos subseqüentes.

§ 2.0 - A decisão que declarar a nuUdade indica
rá os atos a que ela se estende.

Art. 507 - Os atos da instrução criminal, processa
dos perante juízo incompetente, serão revalidados, por
têrmo, no juízo competente.

Art. 508 - A incompetência. do juizo anula sOmente
os atos decisórios, devendo () processo, quando tôr decla
rada a nulidade, ser remetido ao Juiz competente.

Impedimento pa;rlt. lt.
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Art. 509 - A sentença proferida pelo Conselho de
Justiça com juiz irregularmente investido, impedido ou
suspeito, não anula o processo, salvo se a maioria se cons
tituir com o seu voto.

TíTULO II
Dos Recursos

CAPITULO I

Regras Gerais

Art. 510 - Das decisões do Conselho de Justiça ou
do auditor poderão as partes interpor os seguintes re
cursos:

a) recurso em sentido estrito;
b) apelação.

Art. 511 - O recurso poderá ser interposto pelo Mi
nistério Público, ou pelo réu, seu procurador, ou defensor.

Parágrafo único - Não se admitirá, entretanto, re
curso da parte que não tiver interêsse na reforma ou mo
dificação da decisão.

Art. 512 - O Ministério Público não poderá desistir
do recurso que haja interposto.

Art. 513 - O recurso será interposto por petição e
esta, com o despacho do auditor, serã, até o dia seguinte
ao último do prazo, entregue ao escrivão, que certificará,
no têrmo da juntada, a data da entrega; e, na mesma
data, fará os autos conclusos ao auditor, sob pena de san
ção disciplinar.

Art. 514 - Salvo a hipótese de má fé, não será a
parte prejudicada pela interposição de um recurso por
outro.

Parágrafo único - Se o auditor ou o Tribunal reco
nhecer a impropriedade do recurso, mandará processá-lo
de acôrdo com o auto do recurso cabível.

Art. 515 - No caso de concurso de agentes, a decisão
do recurso interposto por um dos réus, se fundada em
motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal,
aproveitará aos outros.

CAPíTULO II

Dos Recursos em Sentido Estrito

Art. 516 - Caberâ recurso em sentido estrito da de
cisão ou sentença que:

a) reconhecer a inexistência de crime militar, em
tese;

b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devo
lução do inquérito à autoridade administrativa;
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c) absolver o réu no caso do artigo 48 do Código
Penal M1lltar;

d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou
seu aditamento;

e) concluir pela incompetêncIa. da Justiça Militar,
do autlltor ou do COnselho de Justiça;

I) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição;

g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros
exames;

h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revo
gá-la;

i) conceder ou negar a menagem;

j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo,
extinta a punibUldade;

I) indeferir o pedido de reconhecimento da pres
crição ou de outra eausa extintiva da punibili
dade;

m) conceder, negar, ou revogar o Uvramento con
dIcional ou a suspensão condIcIonal da pena;

n) anular, no todo ou em parte, o processo da Ins-
trução criminal;

o) decidir sôbre a unlflcação das penas;

p) decretar, ou não, a medida de segurança;

q) não receber a apelação ou recurso.

Parágrafo único - :m.sses recursos não terão efeIto sus
pensIvo, salvo os interpostos das decisões sôbre matéria
de competênch1., das que julgarem extinta a ação penal,
ou decIdirem peIa concessão do livramento condicional.

Art. 517 - Subirão, sempre, nos próprios autos, os
recursos a que se referem as letras a, b, d. e, i. J. Dl, n e p
do artigo anterior.

Art. 518 - OS recursos em sentido estrito serão in
terpostos no prazo de três dias, contados da data da in
timação da decIsão, ou da sua. publicação ou leitura em
pública audiência, na presença das partes ou seus pro
curadores, por meio de requel1mento em que se especifi
carão, se fôr o caso, as peças dos autos de que se pre
tenda traslado para instruIr o recurso.

Parágrafo único - O traslado serâ extrafdo, confe
rido e concertado no prazo de dez dias, e dêle constarão,
sempre, a declsâ<l recorrida e a certidão de sua Intimação,

Recurso DOI pr6prioa
autos

Prazo para. extraçAo
de traslado
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se por outra forma nãD lôr possível verificar-se a opor
tunidade do recurso.

Arl 519 - Dentro em cinco dias, contados da vista
dos autos, ou do dia em que, extraído o traslado, dêle
tiver vista o recorrente, oferecerá. êste as razões de re
curso, sendo, em seguida, aberta vista ao recorrido, em
igual prazo.

Pa.:rágrato único - Se o recorrido fôr o réu, será In
timado na pessoa de seu defensor.

Art. 520 - Com a resposta do recorrido ou sem ela,
o auditor ou o Conselho de Justiça, dentro em cinco dias,
poderá reformar a decisão recorrida ou mandar juntar
ao recurso ° traslado das peças dos autos, que julgar
convenientes para a sustentação dela.

Parágrafo único - Se reformada a decisão recorri
da, poderá a parte prejudicada, por simples petição, recor
rer da nova decisão, quando, por sua natureza, dela caiba
recurso. Neste caso, os autos subirão imediatamente à ins
tância superior, assinado o têrmo de recurso independen
temente de novas razões.

Art. 521 - Não sendo possível ao escrivão extrair o
traslado no prazo legal, poderá o auditor prorrogá-lo ata
° dôbro.

Art. 522 - O recurso será remetido ao Tribunal den
tro em cinco dias, cDntados da sustentação da decisão.

Art. 523 - Distribuído o recurso, irão os autos com
vista ao procurador-geral, pelo prazo de oito dias, sendo,
a seguir, conclusos ao relator, que, no intervalo de duas
sessõeB, o colocará em pauta para o julgamento.

Art. 524 - Anunciado o julgamento, será feito o rela
tório, sendo facultado às partes usar da palavra pelo pra
zo de dez minutos.. Discutida a matéria, proferirá o Tri
bunal a decisão final.

Art. 525 - Publicada a decisão do Tribunal, os autos
baixarão à instância. inferior para o cumprimento do
acórdão.

CAPíTULO lU

Da. Apelação

Art. 526 - Cabe apelação:

a) da sentença definitiva de condenação ou de
absolvição;

b) de sentença definitiva ou com fôrça. de defini
tiva, nos casos não previstos no capítulo ante
rior.
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Farágrafo único - Quando cabível a apelação, não
poderá ser usado o recurso em sentido estrito, ainda que
somente de parte da decisão se recorra.

Art. 527 - O réu· não poderá apelar sem recolher-se
à prisão.

Art. 528 - Será sobrestado o recurso se, depois de
haver apelado, fugir o réu da prlsão.

Art. 5!9 - A apelação será interposta. por petição es
crita, dentro do prazo de cInco dias, contados da data da
intimação da sentença ou da sua leitura em pública au
diência, na presença das partes ou seus procuradores.

li 1.° - O mesmo prazo será. observado para a in
terposição do recurso de sentença condenatória de réu
sólto ou revel. A intimação da sentença só se fará, entre
tanto, depois de seu recolhimento à prisão.

§ 2.° - Se revel, sõlto ou foragido o réu, ficará
sustado o seguimento da apelação do Ministério Público,
sem prejuízo de sua interposição no prazo legal.

Art. 530 - Só podem apelar o Ministério Público e
o réu, ou seu defensor.

Art. 531 - Recebida a. apelação, será aberta vista. dos
autoo, sucessivamente, ao apelante e ao apelado pelo prazo
de dez dias, a cada um, para oferecimento de razões.

§ 1.° - Se houver assistente, poderá êste arrazoar,
no p~azo de três dias, após o Ministério Público.

§ 2.0 - Quando forem dois ou mais os apelantes,
ou apelados, os prazos serão comuns.

Art. 532 - A apelação da sentença ab60lutória não
obstará que o réu seia imediatamente pôsto em llberdade,
salvo se a acusação versar sôbre crime a que a lei comIna
pena de reclusão, no máximo, por tempo Igualou superior
a vinte anos, e não tiver sido unân1me a sentença. abso
lutória.

Art. 533 - A apelação da sentença condenatória terá
eteito suspensivo, salvo o disposto nos arts. 272, 527 e 606.

Art. 534 - Findos os prazos para as razões, com ou
sem elas, serão os autos remetidos ao Superior Tribunal
Militar, no prazo de cinco dias, ainda que haja mais de
um réu e não tenham sido, todos, julgados.

Art. 535 - Distribuída a apelação, irão os autos Ime
diatamente com vista ao procurador-geral e, em seguida,
passarão ao relator e ao revisor.

§ l,Q - O recurso será põsto em pauta pelo rela
tor, depoIs de restituídos os autos pelo revisor.
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§ 2.° - Anuncia.do o julgamento pelo presidente,
fará o relator a exposição do feito e, depois de ouvido o
revisor, concederá o presidente, pelo prazo de vinte mi
nutos, a palavra aos advogados ou às partes que a soli
citarem, e ao procurador-geral.

§ 3.° - Discutida a matéria pelo Tribunal, se não
fôr ordenada alguma diligência, proferirá êle sua decisão.

§ 4.° - A decisão será tomada por maioria de
votos; no caso de empate, prevalecerá a decisão mais fa
vorável ao reu.

§ 5.° - Se o Tribunal anular o processo, mandará
submeter o réu a nôvo julgamento, reformados os têrmos
invalidados.

§ 6.° - Será secreto o julgamento da apuração,
quando o réu estiver sôlto.

Art. 536 - Se rór condenatória a decisão do Tribunal,
mandará o presidente comunicá-la imediatamente ao au
ditor respectivo, a fim de que seja expedido mandado de
prisão ou tomadas as medidas que, no caso, couberem.

Parágrafo único - No caso de absolvição, a comuni
cação será feita pela via mais rápida, devendo o auditor
providenciar imediatamente a soltura do réu.

Art. 537 - O diretor-geral da Secretaria do Tribunal
remeterá ao auditor cópia do acórdão condenatório para
que ao réu, seu advogado ou curador, conforme o caso,
sejam feitas as devidas intimações.

§ 1.0 - Feita a intimação ao réu e ao seu advo
gado ou curador, será enviada ao diretor-geral da Secre
taria, para juntada aos autos, a certidão da intimaçáo
passada pelo oficial de justiça ou por quem tiver sido
encarregado da diligência.

§ 2.° - O procurador-geral terá ciência nos pró
prios autos.

CAPITULO IV

Dos Embarg(lS

Art. 538 - O Ministério Público e o réu poderão opor
embargos de nulidade, infringentes do julgado e de de
claração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tri
bunal Militar.

Art. 539 -.Não caberão embargos de acórdão unâni
me ou quando proferido em grau de embargos, salvo os
de declaração, nos têrmos do art. 542.
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Parágrafo único - Se fõr unânime a. condenação, mas
houver divergência quanto à classlficação do crime ou à
quantidade ou nature-za da pena. os embargos só serão
adm1ssivets na. parte em que não houve unanimidade.

Art. 540 - Os embargos serão oferecidos por petição
dirigida ao presidente, dentro do prazo de cinco dias,
eontados da data da intlmaçáo do acórdão.

§ 1.0 _ Para os embargos, será designado nôvo
relator.

§ %,0 - to permitido às partes oferecerem embar~

gos independentemente de intimação do acórdão.

Art. 541 - Os embargos de nulidade ou infrIngentes
do julgado seráo oferecidos juntamente com a petl.ção,
quando articulados, podendo ser acompanhados de do
cumentos.

Art. 54Z - Nos embargos de dec1a.rtl.çã,o indicará a
parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo.
obscuro, contraditório ou omisso.

Parárrafo único - O requerimento será apresentado
ao Tribunal pelo relator e Julgado na sessão seguinte à
do seu recebimento.

Art. 543 - Os embargos deveráo ser apresentados
na Secretaria do Tribunal ou no cartório da Auditoria on
de foi feita a intimação.

Parágrafo único - Será em cartório a vista dos autos
para oferecimento de embargos.

Art. 544 - O auditor remeterá â Secretaria do Tri
bunal os embargos oferecidos. com a declaração da data
do recebImento, e a cópia do acórdão com a intimação do
réu e seu defensor.

Art. 545 - Do despacho do relator que náo receber
os embargos terá ciência a parte. que, dentro em três dias.
poderá requerer serem os autos postos em mesa, para. con
firmação ou reforma do despacho. Não terá voto o relator.

Art. 546 - Recebidos os embargos. serão j untos, por
têrmo, aos autos, e conclusos ao relator.

Art. 547 - ~ de cinco dias o prazo para as partes im
pugnarem ou sustentarem os embargos.

Art. 548 - O julgamento dos embargos obedecerá. ao
rito da apelação.

Art. 549 - O réu condenado a pena privativa da li
berdade não poderá embargar sem se recolher â prisão.
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CAPiTULO V

Da Revisão

Art. 550 - Caberá revisão dos processos findos em
que tenha havido êrro quanto aos fatos, sua apreciação,
avaliação e enquadramento.

Art. 551 - A revisão dos processos findos será admi
tida:

a) Quando a sentença condenatória fôr contrária à
evidência dos autos;

b) quando a sentença condenatória se fundar em
depoimentos, exames ou documentos comprova
damente falsos;

c) quando, após a sentença condenatória, se desco
brirem novas provas que invalidem a condenação
ou que determinem ou autorizem a diminuição
da pena.

Art. 552 - A revisão poderá ser requerida a qualquer
tempo.

Parágrafo único - Não serão admissível a reiteração
do pedido, salvo se baseado em novas provas ou nôvo fun
damento.

Art. 553 - A revisão podeTá ser requerida pelo pró
prio condenado ou por seu procurador; ou, no caso de
morte, pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.

Art. 55<1 - A revisão será processada e julgada pelo
Superior Tribunal Militar, nOs processos findos na Justiça
Militar.

Art. 555 - O pedido será dírigido ao presidente do
Tribunal e, depois de autuado, distribuído a um relator
e a um revisor, devendo funcionar COInO relator, de pre
ferência, ministro que nâo tenha funcionado anteriormen
te como relator ou revisor.

§ 1.0 - O requerimento será instruído com certi
dão de haver transitado em julgado a sentença conde
natória e com as peças necessárias à comprovação dos
fatos argüidos.

§ 2.0 - O relator poderá determinar que se apen
sem os autos originais, se dessa providência ná.:> houver
dificuldade à execução normal da sentença.

Art. 556 - O procurador-geral terá vista do pedido.

Art. 557 - No julgamento da revisão serão observa
das, no que fôr aplicável, as normas previstas para. o
julgamento da a.pelação.
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Art. 558 - Julgando procedente a revisão, poderá o
Tribunal absolver o réu, alterar a classificação do crime,
mod1flcar a pena ou anular o processo.

Parágrafo único - Em hlpótese alguma poderá ser
agravada a pena imposta pela sentença revista.

Art. 559 - A absolvição impllcará no restabelecI
mento de todos 08 direitos perdidos em virtude da conde
nação, devendo o Tribunal, se fôr o caso, impor a medida
de segurança cabível.

Art. 560 - A vista da certidão do acórdão que cassar
ou modificar a decisão revista, o auditor providenciará o
&eU inteiro cumprimento.

Art. 561 - Quando, no curso da revisão, falecer a
pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente
nomeará curador para a defesa.

Art. 562 - Não haverá recurso contra a decisão pro
ferida em grau de revisão.

CAPíTULO VI
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Dos Recursos da Competência do Supremo
Tribunal Federal

Art. 563 - Cabe recurso para o Supremo Tribunal Cabimento do recurso
Federal:

a) das sentença.s proferidas pelo Superior Tribunal
Militar, nos crimes contra a segurança nacional
ou as instituiçóes militares, praticados por civil
ou governador de Estado e seus secretários;

b) das decisões denegatórlas de habeas corpus;
c) quando extraordinário.

CAPíTULO VII

Do Recurso DOS Processos Contra Civis e Governadores
de Estado e seus SecJretários

Art. 56<1 - li: ordinário o recurso a que se refere a
letra a do art. 563.

Art. 565 - O recurso será interposto por petição di
rigida ao relator, no prazo de três dias, contados da inti
maçã.o ou publicação do acórdão, em pública audiência,
na presença das partes.

Art. 566 - Recebido o recurso pelo relator, o recor
rente e, depois dêle, o recorrido, terão o prazo de cinco
dias para oferecer ra.zÕes.

Parágrafo único - Findo êsse prazo, subirão os autos
ao Supremo Tribunal Federal.
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Art. 567· - O Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar estabelecerá normas complementares para. o pro
cesso do recurso.

CAPiTULO VIU

Do Recurso das Decisões Denegatórias de
"Habeas Corpus"

Art. 568 - O recurso da decisão denegatória, do ha~

beas corpus é ordinário e deverá ser interposto nos pró
prios autos em que houver sido lançada a decisão recor~

rida.

Art. 569 - Os autos subirão ao Supremo Tribunal Fe
deral logo depois de lavrado o têrmo de recurso, com os
documentos que o recorrente juntar à sua petição, den
tro do prazo de quinze dias, contado da intimação do des
pacho, e com os esclarecimentos que ao presidente do
Superior Tribunal Militar ou ao procurador-geral pare~

cerem convenientes.

CAPíTULO IX

Do Recurso Extraordinário

Art. 570 - Caberá recurso extraordinário para o Su
premo Tribunal Federal das decisões proferidas em última
ou única instância. pelo Superior Tribunal Militar, nos
casos previstos na constituição.

Ar!. 571 - O recurso extraordinário será interposto
dentro em dez dias, contados da intimação da decisão
recorrida ou de publicação da suas conclusôes no órgão
Oficial.

Art. 572 - O recurso será dirigido ao presidente do
Superior Tribunal Militar.

Art. 573 - Recebida a petição do recurso, publicar
se-á aviso de seu recebimento. A petição ficará na Secre
taria d3 Tribunal à disposição do recorrido, que poderá
examiná-Ia e impugnar o cabimento do recurso, dentro
em três dias, contados da publicação do aviso.

Ari. 574 - Findo o prazo estabelecido no artigo an
terior, os autos serão conclusos ao presidente do Tribunal,
tenha ou não havido impugnação, para que decida, no
prazo de cinco dias, do cabimento do recurso.

Parágrafo único - A decisão Que admitir, ou não, o
recurso, será sempre motivada.

Art. 575 - Admitido o recurso e intimado o recorrido,
mandará o presidente do Tribunal abrir vista dos autos,
sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, para que
cada um, no prazo de dez dias, apresente razões, p<Jr
escrito.
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Parárrato únIco - Quando o recurso subir em trasla
do, dêste constará cópia da denúncia, do acórdão, ou da
sentença, assim como das demais peças indicadas pelo
recorrente, devendo ficar concluído dentro em sessenta
dias.

Art. 576 - O recurso considerar-se-á deserto se o
recorrente não apresentar razões dentro do prazo.

Art. 577 - Apresentada as razões do recorrente, e
findo o prazo para as do recorrido, os autos serão reme
tidos, dentro do prazo de quinze dlas, à Secreta.r1a. do
Supremo Tribunal Federal.

Art. 578 - O reCurso extraordInário não tem efeito
suspensivo.

Art. 579 - Se o recurso extraordinário não fôr adnti
tido, cabe agravo de instrumento da decisão denegatória.

Art. 580 - Cabe, igualmente, agravo de instrumento
da decisão que, apesar de admitir o recurso extraordi
nário, obste a sua expedIção ou seguImento.

Art. 581 - As peças do agravo, que o recorrente indi
cará, serão requeridas ao diretor-geral da Secretaria do
Superior Tribunal Militar, nas quarenta e oito horas se
guintes à decisão que denegar o recurso extraordinário.

Art. 58Z - O diretor-geral dará recibo de petição à
parte, e, no prazo máximo de sessenta dias, fará a entrega
das peças. devidamente conferidas e concertadas.

Art. 583 - O Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar estabelecerá normas complementares para o pro
c~samento do agravo.

CAPíTULO X

Da Reclamação

Art. 5IM - O Superior Tribunal Militar poderá admi
tir reclamação do procurador-geral ou da defesa, a fim
de preservar a integridade de sua competência OU asse
gurar a autorIdade do seu julgado.

Art. 585 - Ao Tribunal competirá, se necessário:

a) avocar o conhecImento do processo em que se
verifique manifesta usurpação de sua competên
cia, Ou desrespeito de decisão que haja. profe
rido;

b) determinar lhe sejam envIados os autos de re
curso para êle interposto e cuia remessa esteja
-sendo indevidamente retardada.
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Art. 586 - A reclamação. em qualquer dos caso~ pre
vistos no artigo anterior, deverá ser instruída com prcva
documental dos rCQuisitos para a sua admissão.

§ l.Q
- A reclamação, qUando haja relatar do

processo principal, será a este distribuída, inc'.lmbiodo-Ihe
requisitar informações da autoridade, que as prcstará den
tro em quarenta e alto noras. Far-se-á a distribuição por
sorteio, se não estiver em exercicio o relator do processo
principal.

§ 2.° - Em face da prova, poderá ser ordenada a
suspensão do curso do processo, ou a imediata remessa
dos autos ao Tribunal.

§ 3.° - Qualquer dos interessados poderá impug
nar p<lr escrito o pedIdo do reclamante.

§ 4.° - Salvo quando por êle requerida, o pro
curador-geral será. ouvido, no prazo de três dias, sóbre a
reclama.ção.

Art. 58'2 - A reclamação será incluída na pauta da
primeira sessão do Tribunal Que .se realizar após a devo
lução dos autos, pelo relator, à Secretaria.

Parigrafo único - O presidente do Tribunal determi
nará Q imediato cumprlmento da. decisão, lavrando-se de
pois o respectivo acórdão.

LIVRO IV

Da. Execução

TtrULO I

Da Execução da Sentença.

CAPíTULO I

Disposições Gerais

Art. 588 - A execução da sentença compete a.o au
ditor da Auditor~a por onde correu o processo, ou, nos
casos de competência originária do Superior Tribunal Mi
litar, ao seu presidente.

Art. 589 - Será integralmente levado em conta, no
cumprimento da pena, o tempo de prisão provisória, salvo
o dlSposto no art. 268.

Art. 590 - Todos os InCldentes da execução serão de
cididos pelo auditor, (lU pelo presidente do Superior Tri
bunal Militar, se fór o caso.

Art. 591 - Verifica.ndo nos processos pendentes de
apelação, unicamente interposta pelo réu, que êste já. so
freu prisão por tempo igual ao da pena a que foi conde-
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r.ado, mandará o relator pô~lo imediatamente em liber
dade.

Art.. 592 - Sbmente depois de passada em julgado,
será exeqüivel a sentença.

Art. 593 - O presidente, DO caso de sentença profe
rida orginàriamente pelo Tribunal, e o auditor, nos de
mais caros, comunicarão à. autoridade, sob cujas ordens
estiver o réu, a sentença definitiva, logo que transite em
Julgado.

CapiTULO 11

Da Exeeuçii.o das Penas em E5~ie

Art. &94 - Transitando em julgado a sentença que
impuser pena privativa da liberdade, se o réu já estiver
prêso ou vier a ser preso, o audItor ordenará a expedição
da carta de guia, para o cumprimento da pena.

Art. 595 - A carta de guia, extraida pelo escrivão e
assinada pelo auditor, que rubricará tôdas as fôlhas, será
Nmetida para a exer:ução da sentença.:

1'.) ao comandante ou autoridade corres:9Qndente da
unidade ou estabelecimento militar em que te~

nha de ser cumprida a pena, se esta. r.ão ultra
passar de dois anos, imposta. a m1l1tar ou asse
melhado;

b) ao diretor da penitenciária em que tenha de ser
cumprida a pena, quando supertor a dois anos,
imposta a militar ou assemelhado ou a. civil.

Art. 5!J6 - A carta de gula deverá conter:

a) o nome do condenado. naturalidade, filiação,
iü?rle, estado dvil, profissão, pôsto ou gradua
ção;

b) a data do início e da terminação da pena;
c) o teor da sentença condenatória.

Art. 351 - Expedida. a. carta de guia para. o eumprl
mento da pena, se o réu estiver cumprindo {lutra., só de
po18 de terminada ll. execução desta será. aque!a executa
da, Retftlcar·se-á fi. carta. de guia sempre que sobreve·
nha modlf1cação quanto ao inícIo ou ao tempo de dura
ção da pena.

Art. 55? - Remeter-se-ão ao CQnselho Penitenciário
cópia da carta de gula e de seus aditamentos, quando o
réu tiver de cumpr.r pena em estabelecImento clvll.

Art. 59IJ - Se ~mpostas cumulativamente penas prl
"ativas da. liberdade, será executada prlmeiro a de reclu
são e depOis a de detenção.
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Art. 600 - O condenado a que sobrevier doença men
tal verificada por perícia médica, será internado em ma
nicômio judiciário ou, à falta em outro estabelecimento
adequado, onde lhe sejam assegurados tratamento e custó
dia.

Parágrafo único - No caso de urgência, o coman
dante ou autoridade correspondente, ou o diretor do pre
sídio, poderá determinar a remoção do sentenciado, co
municando imediatamente a providência ao auditor, que,
tendo em vista o laudo médico, ratificará ou revogará a
medida.

Art. 601 - A autoridade militar ou o diretor do pre
sidio comunicará imediatamente ao auditor a fuga, a
soltura ou o óbito do condenado.

Parágrafo único - A certidão de óbito acompanhará
a comunicação.

Art. 602 - A recaptura do condenado evadido não
depende de ordem judicial, podendo ser efetuada por
qualquer pessoa.

Art. 603 - Cumprida ou extinta a pena, o conde
nado será pôsto imediatamente em liberdade, mediante
alvará do auditor, no qual se ressalvará a hipótese de
dever o sentenciado continuar na prisão, caso haja outro
motivo legal.

Parágrafo único - Se houver sido imposta medida de
segurança detentiva, irá o condenado para estabeleci
mento adequado.

CAPITULO III

Das Penas Principais não Privativas da
Liberdade e das Acessórias

Art. 604 - O auditor dará à autoridade administra
tiva competente conhecimento da sentença transitada em
julgado, que impuser a pena de reforma ou suspensão do
exercício do pôst{l, graduação, cargo ou função ou de que
resultar a perda de pôsto, patente ou funçã~, ou a ex
clusão das fôrças armadas.

Parágrafo único - As. penas acessórias também serão
comunicadas à autoridade administrativa militar ou civil,
e figurarão na fôlha de antecedentes do condenado, sen·
do mencionadas, igualmente, no rol dos culpados.

Art. 605 - Inicíada a execução das interdições tem
porárias, o auditor, de ofício, ou a requerimento do Mi
nistério Público ou do condenado, fará as devidas comu
nicações do seu têrmo final, em complemento às provi
dências determinadas no artigo anterior.
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TiTULOU

Dos Incidentes da Execução

CAPtrULO I

Da Suspensão CondicionaI da Pena

Art. 606 - O Consellw de Justiça., Q auditor ou o
Tribunal poderá suspender a execução da pena de deten
ção não superior a dois anos, ou, no caso de reclusão por
igual prazo, se o réu era, ao tempo do crime, menor de
vinte e um anos ou maior de setenta, desde que:

a) não tenha o réu sofrido condenação anterior por
crime revelador de má índole;

b) 08 antecedentes e personalidade, os motivos e
circunstâncias do seu crime, bem como sua con
duta posterior a êste, indicativa de arrependi
mento ou de sincero desejo de reparação do
dano, autorizem a presunção de que não tomará
a delinqüir.

Parágrafo únloo - A suspensão não se estende às
penas de reforma, suspensão do exercício do pôsto, gra
duação ou função, ou à pena acessória, nem exclui a me
dida de segurança não detentiva.

Art. 607 - O Conselho de Justiça ou o Tribunal, na
sentença condenatória, deverá pronunciar-se sôbre a sus
pensão condicional da pena, concedendo-a ou denega.ndo
a, e dando, em qualquer caso, os motivos da decisão.

Art. 608 - No caso de concessão do benefício, a sen
tença estabelecerá as condições e regras a que ficará. su
jeito o condenado durante o prazo fixado, começando
êste a correr da audiência em que fôr dado conhecimento
da sentença ao beneficiário.

Art. 609 - Em caso de co-autoria, a suspensão po
derá ser concedida a uns e negada. a outros.

Art. 610 - O auditor, em audiência previamente
marcada, lerá ao réu a sentença que concedeu a suspen~

são da pena, advertindo-o das conseqüências de nova in
fração penal e da transgressão das obrigações impostas.

Art. 611 - Quando a suspensão da. pena fôr conce
dida pelo Tribunal, a êste competirá estabelecer-lhe as
condições, cabendo ao relator do acórdáo presidir à au
diência.

Art. 612 - Se, intimado pessoalmente ou por edital,
com o prazo de dez dias, não comparecer o réu à audiên
cia, a suspensão ficará sem efeito e será executada ime
i:Uatamente a pena, salvo prova de justo impedimento,
caso em que será marcada nova audiência.
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Art. 613 - A sllspensão também ficará sem efeito se,
em virtude de recurso interposto pelo Ministério Público,
fôr aumentada a pena, de modo que exclua a concessão
do beneficio.

Art. 614 - A medida será revogada se, no curso do
prazo, o beneficiário:

a) fôr condenado, na justiça militar ou na comum,
em razão de crime, ou de contravenção reveladora
de má índole ou a que tenha sido imposta pena
privativa da liberdade;

b) não efetuar, sem motivo justificado, a reparação
do dano;

c} sendo militar, fôr punido por transgressão disci
plinar considerada grave;

d) se deixar de cumprir qualquer das obrigações
constantes da sentença.

§ 1.° - Quando facultativa a revogação da medi
da, o Juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período
de prova até o máximo, se êste não foi o fixado.

§ 2.° - Se o beneficiário estiver respondendo a
processo, que, no caso de condenação, poderá acarretar a
revogação, o Juiz declarará, pOr despacho, a prorrogação
do prazo da suspensão até o julgamento definitivo, fazen
do as comunicações necessárias, nesse sentido.

Art. 615 - Expirado o prazo da suspensão, ou da
prorrogaçã.o, sem que tenha havido motivo de revogação, a
pena privativa da liberdade será declarada extinta.

Art. 616 - A condenação será inscrita, com a nota de
suspensão, em livro especial do Instituto de Identificação
e Estatística ou repartição congênere, civil ou militar,
averbando-se, mediante comunicação do Auditor ou do
Trjbunal, a revogação da suspensão ou a extinção da
pena. Em caso de revogação, será feita averbação definitiva
no Registro Geral.

§ 1.Q
- O registro será secreto, salvo para efeito

de informações requisitadas por autoridade judiciária, em
caso de nôvo processo.

§ 2.° - Não se aplicará o disposto no § 1.Q quando
houver sido imposta., ou resultar de condenação, pena aces
sória consistente em interdição de direitos.

Art. 617 - A suspensão condicional da pena não se
aplica:

I - em tempO de guerra;
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11 - em tempo de pa.z:

a) por crime contra a segurança nacIonal,
de allcIaçáo e Incltamento, de violência
contra superior, oficial de serviÇO, sen~

tinel.a, vigie. ou plantão, de desrespeito
a superIor e desacato, de Insubordina.
ção, insubmissão ou de deserção;

b) pelos crimes previstos nos arts. 160, 161,
162, 235, 291 e parágrafo único, n.O& I a
IV, do Código Penal Milltar.

CAP1TULOn

Do Livramento CondJcJonal

Art. 618 - O condenado a pena de reclusão ou deten
~io por tempo igualou superior a dois anos pode ser libe
rado condicionalmente, desde que:

r - tenha cumprido:

a) a metade da pena, se prImário;

b) doIs terças, se reincIdente;

11 - tenha reparado, salvo Imposslbllldade de
fazê-lo, o dano causado pelo crime;

111 - sua boa conduta durante a execução da
pena, sua adaptação ao trabalho e às eir
cunstâncias atinentes à sua personalida
de, ao melo social e à sua Vida pregressa
permitam supor que não voltará a delin
qüir.

§ 1,° - No caso de condenação por infrações pe
nais em concurso, deve ter-se em conta a pena unificada.

§ 2.0
- Se o condenado é primário e menor de

vinte e um ou maior de setenta anos, o tempo de cumpri
mento da pena. pode aer reduzido a um têrço.

Art. 619 - O livramento condicional poderá ser con
cedido mediante requerimento do sentenciado, de seu côn~

juge ou parente em Unha reta, ou por proposta do diretor
do estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho
Penitenciário, ou órgão equivalente, Incumbindo a decisão
ao Auditor, ou ao Tribunal se a sentença houver Sido
proferida em única instância.

§ 1.° - A decIsão será fundamentada.

§ 2,° - São indispensáveis a audiência. prévia do
Mlnlstélio Público e a do Conselho Penitenciário, ou órgão
equivalente, se dêste não tôr a iniciativa.

~para.
obtençáo do
Unamento
eondfclooal

Redação do teDlpo

Os que podem
requerer a met1lda



ABRIL A JUNHO - 1970

Art. 620 - As condições de admissibilidade, c<mve
niência e oportunidade da concessão da medJda serão ve
rificadas em cada caso pelo Conselho Penitenciário ou
órgão equivalente, a cujo parecer não ficará, entretanto,
adstrito o juiz ou Tribunal.

Art. 621 - O diretor do estabelecimento penal reme
terá. ao Conselho Penitenciário minucioso relatório sôbre:

a) o caráter do sentenciado, tendo em vista os seus
antecedentes e a sua conduta na prisão;

b) ao sua aplicação ao trabalho, trato com os compa
panheiros e grau de instrução e aptidão profissio
nal;

c) a sua Bjtuação financeira e propósitos quanto ao
futuro.

Parágrafo único - O relatório será remetido, dentro
em vinte cUas, com o prontuário do sentenciado. Na falta
dêste, o Conselho opinará lIvremente, comunicando à au
toridade competente a omissã.o do diretor da prisão.

Art. 622 - Se tiver sido imposta medida de seguran
ça detentiva, não poderá ser concedido o livramento, sem
que se verifique, mecilante e~me das condições do sen
tenciado, a cessação da periculosidade.

Parágrafo único - Se consistir a medida de seguran
ça na internação em casa de custódia e tratamento, pro
ceder-se-á a exame mental do sentenciado.

Art. 623 - A petição ou proposta de llvramento será
remetida ao auditor ou ao Tribunal pelo Conselho Peni
tenciário, com a cópia do respectiva parecer e do relató~

rio do diretor da prisão.

§ 1.° - Para emitir parecer, poderá o Conselho
Penitenciário requisitar os autQs do processo.

§ Z.o - O juiz ou o Tribunal mandará juntar a
petição ou a proposta com os documentos que acompa
nharem os autos do processo, e proferirá a decisão. de
pois de ouvido o Ministério Público.

Art. 624 - Na ausência de qualquer das condições
previstas no art. 618, será liminarmente indeferida o pe
dido.

Art. 625 - Sendo deferido o pedido, a decisão espe
cifIcará as condíções a que ficará subordinado o livra
mento.

Art. 626 - Serão normas obrigatórias impostas ao
sentenciado que obtiver o livramento condicional:

a) tomar ocupação, dentro de prazo razoável. se fôr
apto para o trabalho;
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b) não se ausentar do território da. jurisdição do
)ulz, sem prévla autorlzação;

e) não portar armas. ofensivas ou inatrumentos ca
pazes de ofender;

d) não freqüentar casas de bebidas alcoóllcas ou de
tavolagem;

e) não muóar de habitação. sem aviso prévio à au~

tortdade competente.

Art. 621 - Se fõr perm1rJ.dc ao Uberado residir tora
da jurisdição do juiz da execuçáo. sera remetida cópia da
sentença à autortdade JucUciár:la do local para onde ae
houver t,ratlJlfertdo, ou ao patronato oficial. ou orgão equi
valente.

Parácrato único - Na falta. de patronato oficial ou
órgão equivelente. ou de pe.rt1cular. dlrtgl.do ou inspecio
nado pelo COWlelho PenJtenc1í.rto. Ocará o liberado sob
observação Cll.utelar realizada por serviço socIal pen1ten~

c1trJo ou órgão similar.

Art. 628 - Salvo em caso de in.solvênc:l9., o liberado
ficam sujeito ao -pagamento de custas e taxas peniten
clsr1aa.

Art 621 - Concedido o livramento, será expedida
carta. de guia eom fi, cópia de sentença em duas viu., re
metendo-se uma ao di~tor da. pr1são e a outra ao Conse
lho Penltenciár1o, ou órgão equivalente.

A:i,1., 630 - A '71gUâncla dos órgão! dela incumbidos,
exercer-se-á. para o fim de:

a I proibIr ao ll~rado a residência, estada 011 passa.
gem nos loca13 in<ticados na sentença.;

bl permitir v1a1ta.s e buscas necessar1a.s à verifica.ção
do procedimento do llberado;

c) detE-r o liberado que transgredir as condIções es
tabelecidas na sentença, comunicando o tato não
SÓ ao COll5e1bo PenitencIário, como também 80

juiz da execução, que manterá, ou não, a deten
ção.

Parierafo úniflO - Se o liberado transgred1r as con
dIções que lhe foram 1mpost.u na sentença, poderá o Con
selho Pen1tenclá.r1o representar ao auditor, ou ao Conselho
de Justiça.. ou ao Tribunal, para o efeito de 8et" re.,ogado
o livramento.

Art. 631 - Se por crime ou contnven~lo penal vIer
o liberado a. !er condenado a pena privativa da lIberdade,
por sentença Irrecorrível, será revogado o livramento con
d1ctona.1.

CMta ......
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Art. 63% - Poderá. também ser revogado o livramenoo
se o liberado:

a) deixar de cumprir quaisquer das obrigações cons
tantes da sentença;

b) fôr irrecorrivelmente condenado, por motivo de
contravenção penal, embora a pena. não seja pri
vativa da liberdade;

c) sofrer, se militar, punlção por transgressão dis
ciplinar considerada grave.

A1't. 633 - Se o livramento fór revogado por motivo
de infração penal anterior à sua vigência, computar-se-á
no tempo da pena o período em que estêve sôlto, sendo
permitida, para a concessão do nôvo livramento, a soma
do tempo das duas penas.

Art. 63" - No caso de revogação por outro motívo t

não se computará na pena o tempo em Que estêve sôlto
o liberado, e tampouco se concederá, em relação à mesma
pena, nôvo livramento.

Art. 635 - A revogação será decretada a requerimen
to do MInistério Püblico ou mediante representação do
Consellio Penitenciário, ou dos patronatos otlciaJs, on do
órgão a que incumbir a vigilância, ou de oficio, podendo
ser ouvido antes o liberado e feitas diligências, permitida
a produção de provas, no prazo de cinco dias, sem prejuí
zo do disposto no art. 630, letra c.

Art. 636 - O auditor ou o Tribunal, a requertmento
do MinistéJ:io Público ou do COnselho Penitenciário, dos
patronatos ou órgão de vigilância, poderá. modificar as
normas de conduta imposta.s na sentença, devendo a res
pectiva decisão ser lida ao liberado por uma daS autorida
des ou um dos funcionários indicados no art. 639, letra a,
com a observância do msposto nas letras b e c, e §§ 1.0
e 2.0 do mesmo artigo.

Art. 637 - Praticando o liberado nova infração, o
audltor ou o Tribunal poderá ordenar a sua prisão, ouvido
o Conselho Penitenciário, ficando suspenso o curso do
livramento condicional, cuja revogação, entretanto, de
penderá da decisão final do nôvo processo.

Art. 638 - O juiz, de ofício ou a requerimento do
interessado, do Ministério Público ou do Conselho Peniten
ciário, julgará extinta a pena privativa da liberdade, se
expirar o prazo do livramento sem revogação ou, na hipó
tese do artigo anterior, fôr o liberado absolvido por sen
tença irrecorrível.
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Art. 639 - A cerimônia dO llvramento cond1clonaJ. a&

rá reaJJ.zada solenemente. em d1a m.e.rc&.do pela autoridade
Que deva pres.1cU-la, observando-se o seguinte:

11' a sentenc;a será lida. ao llbel'Q.ndo, na presença
dos demais presos, salvo motivo relevante, pelo
presidente do Conselho PenitenclArio, ou por
quem o represente 3unto ao eetabelee1mentc pe
nal, ou na falta, pela autoridade judiciária local;

b) () diretor do e%ta.beleeUn~nto penal chamará a
atenção do liberando para as condições lmpoatas
na sentença que concedeu o livramento;

c) o preso deverá, a seguir, declamr se a.ceita as
condições.

§ 1.° - De tudo S(! lavrará têrmo em livro próprio,
subscrito por quem presidir a cerimônia, e pelo liberando,
ou alguém a rogo, se não souber ou não puder escrever.

§ 2.11
- Dêsse têrmo se enviará cópia à Auditoria

por onde correu o processo, ou ao Tribunal

Art. Me - Ao deixar a prJsão, receberá o liberado.
além do saldo do seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma.
caderneta que exibIrá à autoridade 1udicls.rla ou a.d.m1Iús
trativa. sempre que lhe fôr exigido.

Art. 641 - A caderneta conterá.:

a) a reprodução da ficha. de identidade, com o r~

trato do liberado, sua quaJWcs,çio e mns.1a ca.rac~

teristlc05;

b) o texto impresso ou dattlograJado dos antgoa do
presente capitulo;

c) as condições impoo:tas ao llberado.

Parápafo único - Na falta.. da. caderneta, será entre
gue ao liberado um salvo-conduto, de que constem as COD

<tições do Uvramento, podendo substituir-se a ficha de
identidade e o retrato do liberado pela deecrlção dos si
nais que o identifiquem.

Art. H2 - Não se apl1ca o livramento condicional SAl

condenado por crime i:ometld() em tempo de guerra..

Pa"'rrafo único - Em tempo de paz, pelos crlmea
referidos no art. 91 do Código Penal Millta1', o.l1vnmento
condicional só !lerá concedido após o cumprlmento de dois
terÇOS da pena, observado aInda o dÚlposto no art. 618,
D.a. I, letra a, nem, e § t 1.0 e 2.0

~.MIú'"
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TíTULO lU

Do Indulto, da Comutação da Pena, da Anistia
e da Reabilitação

CAPíTULO I

Do Indulto, da Comutação da Pena e da Anistia

Art. 643 - O indulto e a comutação da pena são con
cedidos pelo Presidente da República e poderão ser reque
ridos pelo condenado ou, se não souber escrever, por pro
curador ou pessoa a seu rõgo.

Art. 644 - A petição será remetida ao Ministro da
Justiça, por intermédio do Conselho Penitenciário, se o
condenado estiver cumprindo pena em penitenciária civil.

Art. 645 - O Conselho Penitenciário, à vista dos au
tos do processo, e depois de ouvir o diretor do estabeleci
mento penal a que estiver recolhido o condenado, fara,
em relatório, a narração do fato criminoso, apreciará as
provas, apontará qualquer formaUdade ou circ:mstância
omitida na petição e exporá os antecedentes do conde
nado, bem como seu procedimento durante a prisão, opi
nando, annal, sôbre o mérito do pedido.

Art. 646 - Em se tratando de condenado militar ou

assemelhado, recolhido a presídio militar, a petição será
encaminhada ao Ministêrio a que pertencer o cond·enado,
por intermédio do comandante, ou autoridade equivalente,
sob cuja administração estiver o presídio.

Parágrafo único - A autoridade militar que encami
nhar o pedido fará o relatório de que trata o art. 645.

Art. 647 - Se o Presidente da República decidir, de
iniciativa própria, conceder o indulto ou comutar a pena,
ouvirá, antes, o Conselho Penitenciário ou a autoridade
militar a que se r'efere o art. 646.

Art. 648 - Concedido o indulto ou comutada a pena,
o juiz, de ofício, ou por iniciativa do interessado ou do
Ministério Publico, mandará juntar aos autos a cópia do
decreto, a cujos têrmos ajustará a execução da pena, para
modificá-la, ou declarar a extinção da punibilidade.

Art. 649 - O condenado P<Jderá recusar ° indulto ou
a comutação da pena.

Art. 650 - Concedida a anistia, após tram:itar em
julgado a sentença condenatória, o auditor, de ofício, ou
por iniciativa do interessado ou do Ministério Público,
declarará extinta a punibilidade.
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CAPíTULO II
Da Reabilitação

Art. 651 - A reabilitação poderá ser requerida ao au
dItor da Auditoria por onde correu o processo, após cinco
anos contados do dIa em que fôr extinta, de qualquer
modo, a pena principal ou terminar sua execução, ou do
dIa em que findar o prazo de suspensão condIcIonal da
pena ou do livramento condIcional, desde que o conde
nado tenha tido, durante aquêle prazo, domIcílio no Pais.

Parágrafo único - Os prazos para o pedido serão con
tados em dôbro no caso de criminoso habItual ou por ten
dência.

Art. 652 - O requerimento será instruido com:
a) certidões comprobatórias de não ter o requerente

respondido, nem estar respondendo a processo,
em qualquer dos lugares em que houver residido
durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

b) atestados de autoridades pollclais ou outros do
cumentos que comprovem ter residido nos luga
res indicados, oe mantido, efetivamente, durante
êsse tempo, bom comportamento público e pri
vado;

c) atestados de bom comportamento fornecidos por
pessoas a cujo serviçO tenha estado;

d) prova de haver ressarcido Q dano causadc pelo
crime ou da absoluta impossIb1l1dade de o fa.z'er
até o dia do pedido, ou documento que com
prove a renúncia da vítima ou novação da dívIda.

Art. 653 - O auditor poderá. ordenar as diligências
necessárias para a apreciação do pedido, cercando-as do
sigilo possível e ouvIndo, antes da decisão, o M1nlstério
Público.

Art. 654 - Haverá :recurso de ofício da decisão que
conceder a reabllltação.

Art. 655 - A reabilitação, depois da sentença irre
corrível, será comunicada ao Instituto de Identificação e
Estatística ou repartição congênere.

Art. 656 - A condenação ou condenações :mrerlores
não serão mencionadas na fôlha de antecedentes do rea
bilitado. nem em certidão extraída dos livros do juízo,
salvo quando requisitadas por autoridade judiciária cri
mInal.

Art. 657 - Indeferido o pedido doe reabilltação, não
poderá o condenado renová-lo, senão após o decurso de
dois anos, salvo se o indeferimento houver resultado de
falta ou insuficiêncIa de documentos.

Art. 658 - A revogação da reabilitação será decreta
da pelo aUditor, de oficio ou a requerimento do interes-
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!lado, ou do Ministério Público, se a pessoa reabilitada
fôr condenada, por decisão definitiva, ao cumprimento
de pena privativa da liberdade.

TíTULO IV

CAPITULO ÚNICO

Da Execução das Medidas de Segurança

Art. 659 - Durante a execução da pena ou durante
o tempo em que a ela se furtar o condenado, poderá ser
imposta medida de segurança, se não a hnuver decretado
a sentença, e fatos anteriores, não apreciados no julga
mento, ou fatos subseqüentes, demonstrarem a sua peri
culosidade.

Art. 660 - Ainda depois de transitar em julgado a
sentença absolutória, poderá ser imposta medida de segu
rança, enquanto não decorrer tempo equivalente ao de
sua duração mínima, ao agente absolvido no caso do art
48 do Código Penal Militar, ou a que a lei, por outro modo,
presuma perigoso.

Art. 661 - A aplicação da medida de segurança, nos
casos previstos neste capítulo, incumbirá ao juiz da exe~

cução e poderá ser decretada de ofício ou a requerimento
do Ministério Público.

Parágrafo único - O diretor do estabeleclmento que
tiver Ciência de la.tos indicativos de periculosidade do
condenado a quem não tiver sido imposta madida de
segurança, deverá logo comunicá~los ao juiz da execução.

Art. 662 - Depois de proceder às d1l1gências que jul
gar necessárias, o juiz ouvirá o Ministério PúbUcoe o con
denado, concedendo a cada um o prazo de três dias para
alegações.

§ 1.° - Será dado def'ensor ao condenado que o
requerer.

§ 2.° - Se o condenad3 estiver foragido, o juiz
ordenará as dUigencias que julgar convenientes, ouvido o
Ministério Públjco, que poderá apresentar provas dentro
do prazo que lhe fôr concedido.

§ 3.Q
- Findos os prazos concedidos ao condenado

e ao Ministério Público, o juiz proferirá a sua. decisão.

Art. 663 - A internação, no caso previsto no art. 112
do Código Penal Militar, é por tempo indeterminado, per
durando enguanto não fôr averiguada, mediante perícia
médica, a cessação da periculosidad<e do internado.
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§ 1.° - A pe-Yícla mMlca é realiZada no prazo mi
nimo fixado à internação e, não sendo esta revogada, deve
ser repetida de ano em ano.

§ 2,° - A desinternação é sempre condicional, de
vendo ser reetabeleclda a situação anterior se o indiVíduo,
dentro do decurso de um ano, vier a praticar fato indi
cativo de persistêncIa da periculosidade.

Arl f84 - Os condenados que se enquadrem no pa
rágrafo único do art. 48 do Código Penal Militar, bem
como os quetonm reennhecidos como ébrios habituais ou
to3[1cômanoS, recolhidos a qualquer doa estabelecimentos
a que se retere o art. 113 do reterido Código, não serão
transferidos pa,ra a prisão, se sobrevier a cura.

Art. 665 - O Juiz, no caso do art. 661, ouviri. o cura
dor já nomeado oU que venha. a n.omear, podendo mandar
submeter o paciente a nôvo exame mental, lntemando-o,
desde logo, em estabelecimento adequado.

Art. 866 - O trabalho nos estabelecimentos referi
dos no art. 113 do C6õ1go Penal Ml11tar, será educativo e
remunerado, de modo a assegurar 110 internado melas de
subsistência, quando cessar a internação.

Art. 66'7 - O exílio local consiste na proibição ao
condenado de residir ou permanecer, durante um. ano,
pelo menos, na comarca, munlcfplo ou IocaUdade em que
o crime foi praticado.

Parágrafo únJco - Para a execução dessa medida, o
juiz oomunleari. su~ d~i&ão à. autorlda.de policial do lu
gar ou dos lugares onde o exIlado está proibido de penna
necer ou residir.

Art. 668 - A proibição de freqüentar determInados
lugares será também comunicada à autoridade pollcial,
para a devida vUglâ.ncia.

Al'i. 669 - A medIda de fechamento de estabelecI
mento ou interdição de tl.SSOe1a.çio será executada. pela
autoridade poUclal, mediante mandado judicIal.'

Art. 670 - O transgreS80r de quaisquer das medidas
de segurança a que se reterem os arts. 667, 668 e 669, será.
responsablllzado por crlme de desobediêncIa contra a ad
m1n1stração da. Justiça Milltar, devendo o juiz, logo que
a autoridade poUclaJ. lhe faça a. devida comunicação,
mandá-la juntar aos autos, e dar vista. ao Ministério Pú
bUco, para 08 fins de direito.
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Art. 671 - A cessação, ou não, da periculosidade é
verWcada ao fim do prazo mínimo da duração da me
dida de segurança, pelo exame das condições na pessoa
a que tiver sIdo Imposta, observando-se o seguinte:

a) o diretor do estabelecimento de internação ou
a autoridade incumbida da vigilância, até um
mês antes de expirado o prazo da duração mí
nima da medida, se não fôr inferior a um ano,
ou a quinze dIas, nos outros casos, remeterá ao
iuiz da execução minucioso relatório que o ha
bilite a resolver sôbre a cessação ou permanência
da medida;

b) se o indivíduo estiver internado em manicômio
judiciário ou em qualquer dos estabelecimentos
a que se refere o art. 113 do Código Penal Mi
litar, o relatório será acompanhado do laudo de
exame pericial, feito por dois médicos designa
dos pelo diretor do estabelecimento;

c) o diretor do estabelecImento de internação, ou
a autoridade policial, deverá, no relatório, con
cluir pela. conveniência, ou não, da revogação
da medida de segurança;

d) se a medIda de segurança fôr de exílio local, ou
proibição de freqüentar determinados lugares, o
juiz da execução, até um mês ou quinze dias
antes de expirado o prazo mínimo de durar;ão,
ordenará as diligências necessárias, para verlti
car se desapareceram as causas da aplicação da
medIda;

e) junto aos autos o relatório, ou realizadas as di
ligências, serão ouvidos, sucessivamente, o Mi
nistério Público e o curador ou defensor, no pra
zo de três dias;

I) o juiz, de ofício, ou a requerimento de qualquer
das partes, poderá determinar novas dtllgências,
ainda que expirado o prazo de duração mínima
da medida de segurança;

g) ouvidas as partes ou realizadas as diligências a
que se refere o parágrafo anterior, será profe
rida a declsão no prazo de cinco dias.

Art. 67! - A interdição prevista no art. 115 do Có
digo Penal Mllltar, poderá ser revogada antes de expirado
o prazo estabelecido, se fôr averiguada a cessação do pe
rigo condIcIonante da sua apllcação; se, porém, o perigo
persiste ao término do prazo, será êste prorrogado en~

quanto não cessar aquêle.

395

Cessação da.
periculosidade.

Verificação

Relatório

Acompanhllmento do
laudo

Conveniência 011
revogação da meclida

Audiência. das partes

Ordenação de novas
dJllgêncJas

Decisio e pnuo

Revogação da licença
p&l'a direção de

veículos



!t6 IlVlSTA. DI lN'~O LIGIIU1'lVA.

Art. 128 - O confisco de Jnatrumenfi:)a e produtol do
crime. no CQAO previsto no ut. 119 do Código Penal J.n..
Utar, será decretado no despe.cho de arquivamento do
lnquénto.

Art. 87' - Aos m1Utarea ou aaseme1hados, que não
hajam perdido essa QuaJ1dade, sbment.e aio apUcá'lels &li

medidas de segurança Pl'emtas nos CUOl dos armo 112 e
Il5 do Código Penal Mil1tar.

LIVKO IV

T1TULO -oNICO

Da .J~u.ça M1U.&u em Tempo de Guerra

CAPJTtJLO I

De~

Art. 675 - Os 8Utot do inquérito, do nagrante, ou
documentos relats..os ao crime aerão remetidos à. Audito
rta~ pela a.utorldade mil1tar competente.

S 1.° - O praao pera a eonohmio do inquérito é
de clnco dias, podendo, por motivo excepcional, ser pror
rogada por mais tréll dias .

. • 1.° - No. casol de v1olêne1a praticada contra
infector para compeU-lo ao cumprimento do deTer legal
ou em repuJaa, a agreuão. os autos do inquérito lerão re
metldoa diretamente ao Conaelho Buperior, que determi
nará o arquivamento, se o la.to estiver JUJtu1cadoj ou, em
cuo contré.rto, a 1I13tauraçio de proeeuo.

Are. '76 - Recebidos (18 autos do inquérito, do fla.
grante, ou ooeumentoa, o auditor dará -nata tmed1ata ao
procurador que, dentro em 11nte e quatro horu, ofereeeri.
a. denúncia. contendo:

a) O ooD:1e do acusado e aUQ qu&l1t1cQ9io;

b) fi, expos{çlo !ue1nta doa Ia.tos;

c) a claasiftcação do erlme;

d) a indicação dlUl clrcunstânclu &lft.nntee 1!JC.

pre!lsamente prev~taa na 1e1 penal e ,. de 1ioc1a.
oa ta1:.<l3 e elrcunltlnc1aa que 4evamtnnulr na
f1xa<;ão da pena;

e) a lndtcaçio de duas a quatro ·testemunhas.

PuáCI'Af. único - será dJspensado o rol de teste
munhas, se a denúncia se f-qndar em pto1'a documental

A.rL 81' - Recebida 8 denúncia, mandari o auditor
citar lncont1nenti o acusado e \ntlmar as teI!ltemunbas.
nomeando-lhe de1en80r o advogado de oficio, que terá

OI~"
4e.a........

NIltefllh fi~
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vista dos autos em cartório, pelo prazo de vinte e quatro
horas, podendo, dentro dêsse prazo, olereeer defesa es
crita e juntar documentos.

Parágrafo único - O acusado porrerá dispensar a as
sistência de advogado, se estiVer em condições de fazer
sua defesa.

Art. 678 - O réu prêso será requisitado, devendo ser
processado e julgado à revella, independentemente de ci
tação, se se ausentar sem permissão.

Art. 679 - Na. audiência de instrução críminal, que
será inIciada vinte e quatro horas após a citaçâo, quali
ficação e interrogatório do acusado, proceder-se-á à in
quirição das testemunhas de acusação, pela forma pres
crita :peste Código.

§ 1.° - Em seguida, serão ouvidas até duas tes
temunhas de defesa, se apresentadas no ato.

§ 2.° - As testemunhas de defesa que forem mi
litares poderão ser requsItadas, se o acusado o requerer,
e fôr possível o seu comparecimento em juízo.

§ 3"'~ - Será na presença do escrivão a vista dos
autos às partes, para alegações escritas.

Art. 680 - l: dispensado Q comparecimen to do acusa
do à audiência de julgamento, se assim o desejar.

Art. 681 - As questões preliminares ou incidentes,
que forem suscitadas, serão resolvidas, conforme o caso,
pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça.

Art. 682 - Se o procurador não oferecer denúncla,
ou se esta fôr rejeitada, os autos serão remetidQS ao Con
selho Superior de Justiça Militar, que decidirá ele torma
definitiva a respeito do oferecimento.

Art. 683 - Sendo praça ou civil o acusado, o auditor
procederá ao julgamento em outra audiência., dentro em
quarenta e oito horas. O procurador e o defensor terão,
cada um, vinte minutos, para fazer oralmente suas ale
gações.

Parágrafo único - Após os debates orais, o auditor
lavrará a sentença, dela mandando Intlmar o procurador
e o réu, ou seu defensor.

Art. 684 - No processo a que responder o1Jcial até o
pôsto de tenente-ooronel, inclusive, proceder-se-á ao jul
gamento pelo Conselho de Justiça, no mesmo dia de sua
Instalação.
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!'an,rato únieo - Prestado o compromJstJo pelos jm
zes nomeados, aerio lldas pelo eurl. as peças essen
elaia do processo t, &~ o!'. Óeba.tes orais, que nlo exce
derio o prazo fixado pejo artigo anterior, paasará o Con
selho a. deliberar em se48ão secreta., devendo a. sentença
ser lavrada. dentro do prazo de vinte e quat.ro horas.

, Ali. W - A nomeacio dos Juizes dO Conselho cons
tar! dOFt autos do proceS8o, por eertidio.

FariJTalo áDJeo - O procurador e o acusado, ou &eU

deren50r, serão lntlmadoB da. sentença. no me.m1o dia em
que esta fôr assinada.

Art. 616 - A falia. c}e extrato da f6 de ofic10 ou dos
asaentamentos do o.euaado ~eri. Ber suprida por outros
meios informativos.

39. RIV'STA DE Il'fFOIMÃÇÃO l.IGISLATIV.A
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Art. il" - Os órdoa da Juatl.çll, MUltar, tanto em
primeira como em l!Iegunda instância, poderão alterar a
class1ticacio do crime, sem todavia inovar a acusação.

Parirrato único - Havendo imposs1bUtdade de alte
rar a claaslflcação do crime, o processo .será anu1Jldo,
devendo Bel oferecida nova denímeia.

Art. W - Quando, na denáncia, tiaurarem d1,,~

acusl.dos, poderão .ar proce.uadOJl e julgado, em grupos,
se aasim o aeonaelhu () lntefêae da Juatlça.

Ari. •• - Nos proce.uos a Que responderem otlcla1s
genereJa, eoronéla ou ea.pitãel1-de-mar-e-guerra., as fun
cões do Ministério Público lIeria desempenhadas peJo pro
curador que servir junto ao Conselho Superior de Justiça
M1lltar.

§ 1.° - A 1Dstruçio criminal será presidjda pelo
auditor Que funcionar naquele Conselho, cabendo~lhe am
da relatar os prooesaos pa.ra. 1uIgamento.

ti 2.11 - O ofereennento da. lien{mc18" citação do
acusado, intimação de testemunha!, nomeaçlo de de!en
80r, Instrução er1m1n.al, julgamento e lavratura da. sen
tença, rerer-.se-áo, no que lhes fôr apllcável, pelas normas
estabelecldaa para oa procesBOB da competência do auditor
e do Conaelho de Jus\1ça..

Art. IH - oteree1da a. denúncia, nos cr1m.es de res
ponsabilidade. o auditor .mandará int1m&r o denunciado
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para. apresentar defesa dentro do prazo de dois dias, fln~

do {) qual decidirá sôbre o recebimento, ou não, da. de~

núncla, submetendo o despacho. no casa de rejeição, à
decisão do Conselho.

Art. ii91 - Das decisões proferidas peio Conselho Su
perior de Justiça, nos processos de sua c~mpetêncla oli
ginária, somente caberá o recurso c.e embargos.

Art. 692 - As funções de escrivào serão desempenha.
das pelo secretário do COnselho, e as de oficial de j"J.stlça
por uma praça. graduada.

Art. 6!J3 - No processo de deserção observar-se-á o
seguinte:

I - após o transcurso do prazo de graça, {)
comandante ou autoridade milítar equl~

valente, sob cujas ordens servir o o/lcJa)
ou praça, fará lavrar um têrmo com tôdas
as circunstâncias, assinado por duas tes
temunhas, equivalendo êsse têrmo à for·
mação da culpa;

li - a publicação da ausêncIa em boletim subs
tituirá o edital;

111 - os documentas relativos à deserç.ão serão
remetidos ao audiror, após a apresentação
ou captura do acusado, e pennan~erão

em cartár.o pelo prazo de vinte e quatro
horas, com vista ao advogado de oficl0,
para apresentar defesa escrita, segujndo
se o íulgamento pelo Conse)ho de Justiça,
conforme o ca.so.

CAPíTt'LO 11

Dos Recursos

Art. 694 - Das sentenças àe primeira Instâncla ca~

berâ. recurso de apelação para o Conselho Superior de
Justiça Militar.

ParáKrafo único - Não caberá recurso de decIsões .só·
bre Questões inctdenws, que poderão, entretanto, ser
renovadas na apelação.

Art 695 - A ape]a~ão será. interposta dentro em vin
te quatro llOras, a contar da 1ntimação da sentença ao
procuradar e ao defensor do réu, revelou não.
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Ari. DI - Haverá ~Ul'JO de oficio:

aJ da sentença que lmpuser pena restritiva da li
berdade superIor a oito anos;

b) quando se t.ra.tar de crime a que a lei comina
pena de morte e a sentença fôr absolutória, ou
nãoapUcar a pena máxima.

Ari. Ul - As razões do l'ilcurso serão apresentadas,
com a petição, em cartório. ConclullOs os autos ao au
dito!", êate OI remeterá, incontinenti, iA. tnstAnela. superior.

Are.. a'8 - ~ autos !erio logo conclusos ao relator,
que mandará. abrir vista ao representante do Ministério
Público, a f1m de apresentar parecer, dentro em vinte e
quafzo bora.s.

Art. &ti - O relator estudará os autos no lntervalo
de dua.s sessões.

A.rt. ,tO - Anunciado o Julgamento pelo presidente,
o nlator fará a exposição dOI fatos.

Art 701 - FIndo o reI.a.'órto, poderão o defensor e
procurador fazer alegações orais por q.U1nze mmutos, cada
um.

AJ'l ,.2 - Discutida. a matéria, o Comelho Superior
proferirá sua decisão.

fi 1.11 - O relator .será. o primeiro a votar, sendo o
presidente o últ1mo.

fi %,0 - O resultado do 3ulgamento constará da ata
Que será Junta ao proceBlO. A decisão seriI,. lavrada dentro
em d(lu dlas, salvo motivo de fôrça maior.

Art. 7(13 - As sentença. proferlda.s pelo COnselho Su
perior, como Tribunal de segunda instâncIa, não .são Sll8

ceptl.ve1S de embargos.

Art. '701 - A apelaçAo do Ministério Público devolve
(I pleno conhecimento do feIto ao Conselho Superior.

Art. 7D5 - O recurso de embargos, nos processos orl
glnárl08, .segulrA. a.s normas estabeleeidaS para a apelação.

Art. '116 -.Não baverá habeas corpus, nem revisão.

CAPtT1JLO UI

Disposições Espteiab Relativas à Justiça
Milltar em Tempo de Guerra

Art. 101 - O milltar que tiver de ser {uzUOOIJ sairá
da. prtaão com un110nne comum e sem insjgnlll8, e terá. os
olhOll vendados, salvo se o recusar, no momento em que

Ea'uo ao. A_
peio Bela$or

~peJg

&eIatot'

AJeIqóeI ......

Nio cabimento de.
embufo

Eteftoa da apela9&O
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tiver de receber as descargas. As vozes de fogo serão subs
tituídas por sinais.

§ 1.° - O civil ou assemelhado será executado nas
mesmas condlções, devendo deixar a prisão decentemente
vestido.

§ 2.° - Será permitido ao condenado receber so
corro espiritual.

§ 3.° - A pena de morte só será executada sete
dias após a comunicação ao presidente da República, salvo
se imposta em zona de operações de guerra e o exigir o
interêsse da ordem e da disciplina.

Art. 708 - Da execução da pena. de morte la.vrar-se-á
ata circunstanciada que, assinada pelo executor e duas
testemunhas, será remetida ao comandante-chefe, para
ser publicada em boletim.

Art. 709 - A expressão "fôrças em operaçã.o de guer
ra" abrange qualquer fôrça naval, terrestre ou área, desde
o momento de seu deslocamento para o teatro das opera
ções até o seu regresso, ainda que cessadas as hostilidades.

Art. 718 - Os auditores, procuradores, advogados de
oficio e escrivães da Justiça M.i1itar, que acompanharem
as fôrças em operação de guerra, serão comissionados em
postos militares, de acôrdo com as respectivas categorias
funcionais.

Disposições Finais e Transitórias

Art. 711 - Nos processos pendentes na data da en
trada em vigor dêste Código, observar-se-á o seguinte:

a,) apllcar-se-ão à prisão provisória as disposições
que forem mais favoráveIs ao indiciado ou

acusado.

b) o prazo já iniciado, inclusive o estabelecido para
a interposição de recurso, será regulado pela lei
anterior, se esta não estatuIr prazo menor do
que o fixado neste Código;

c) se a produção da prova testemunhal tiver sido
iniciada. o interrogatório do acusado far-se-á de
acõrdo com as normas da leI anterior;

d) as perícias já iniciadas, bem como 08 recursos Já.
interpostos, continuarão a reger-se pela lei an
terior.
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Art. 712 - Os processos da JU&tt~a. MUitar não são
sujeitos a custas, emoIument05, selos ou portes de caneta,
terrestre, marítimo ou aéreo.

Art. 713 - As certidões, em processos tlnd08 arqUi
vados no Superior Tribunal MiJ1tar, serão requeridas ao
diretor-geral da sua secretaria. com a deels.raçio da res
pectiva finalldade.

Art. 714 - Os juizes e 08 membros do M1nJ.stério Pú
blico poderão requisitar certidões ou cóp1as autênticas de
peças de processo arquivado, para instrução de processo
em andamento, d1rlglndo-se. para aquêle 1im, ao serven
tuária ou funcionário respons&'vel pel& su& guarda. No Su
perior Trlbunal Militar, a requ1stção será feita. por 1nter
médio do diretor-geral da Secretaria daquele Tribuna.i.

Art. '715 - As penas pecuntáriu cominadas neste Có
digo serão cobradas executivamente e. em seguida, reco
Lhldaa ao erário federal. Tratando-se de militares, tun-
cionários da Justiça Mintar ou dos respectivos MInlsté
rios, a. execução da pena pecunlárl.a será feita mediante
tlesconto na respectiva tôlha de paogamento. O desconto
nã.o eXcederá, em cada mês, a. dez por cento dOs respecti
vos vencImentos.

Art. 716 - O presidente do Ttlbunal, o proeurador
geral e o audItor requtsItarão díretQ.m.ente das eompanhla.s
de transportes terrestres, marithnos ou a.éreos. nos tênn08
da leI e para llns exclusivos do serviço judIciárIo, que se
rão declarados na. requIsIção, passagens para 51, JUÍZes
dos Conselhos, procuradores e auxiliares da Justiça Mill
tar. Terão, Igualmente, bem como os procuradores, para os
mesmos fins, franqu~a postal e telegráUca.

Art. 717 - O serviço JudicIal pretere a qualquer outro,
salvo os casos previstos neste COO1go.

Art. '718 - :tste código entrarA em vigor a 1.0 de ja·
nelro de 1970, revogadas as ô18poslçôes em oontráno.

Brasília, 21 de outubro de 1989; 148.0 da Independên
cIa e 81.° da RepúbUca. - A1JGllSTO 1L\MANN BADE
MAKER GR"ONEWALD-AW&LI0 DE LYRA. TAVAaES
MARCIO DE SOUZA E MELLO - LtJts ANTÔNIO DA
GAMA E SILVA.

Publicado r.o D.O. de 2:-JI>-69 - Suplemento B &G 0.0 202, p8g8. 411 a 101: J'tItuteadO Doe D.OI.
de 21, 23 e U-l-10



lei de Organização
Juc/iciária Militar

Excelentissimos senhores Mtn1stros de Es
tado da Marinha de Guerra, do Exército e da
Aeronáutica Militar.

O Projeto de Lei de OrganiZa.ção Judiciária
Militar, que tenho a. honra de submeter à
alta apreciação de Vossas Excelências, foi
elaborado por uma CoIllissão composta dos
Ministros do Superior Tribunal Militar, Te.
nente-Brigadeiro Armando perd.lgáo, seu
Presidente, Almirante-de-Esquadra, Walde
mar de Figueiredo Costa, Dr. Washington
Vaz de Mello, Or. WaJdemar TOrres da Cos
ta, e do Professor Dr. Ivo D'AqUino, que de
sempenhou a função de Relator. O Ministro
Tenente-Brigadeiro Annando Perdigão subs
tituiu o Ministro General-de-Exército O]ym
pio Mourão Filho, após 8. apooentadoria
dêste.

2. Obedeceu êste Projeto à orientação ado
tada pela ComlBsão, em dist!nguHo do que
regUlOU o processo penal militar, embora
complementar dêste e em conformidade com
a sua prece.ituação. Segttlu-se, assim, critério
diferente do que iW>plrou o vigente Código da
Justiça Militar (Decreto-Lei 0.0 925, de 2 de
dezembro de 1938), onde estão englobados
processo e organiZação judiciária, com sacri
ficio da boa. distribUição da matéria e da
clareza para a sua interpretação.

A.1élIl da. vantagem de aspecto metódico,
teve-se em vista que os preceitos de organi
zaçáo judiciária sofrem alterações legislati
vas com maior freqüênCia do que as oormas
processuais. :S:, por isto, de bom aviso, fica~

rem 06 Código,s que as :regulam a coberto de
leis remissivas, que têm apenas por objeto
preceituação alheia à. estrutura.ção proces
sual.

3. O Projeto ficou dividido em quatro 'I'i~

tulos além das Disposições Transitórias.

TíTULO I - Da. OrganiZação e Admi
'nistração da. J~tiça MUitar, com noVfl
CapItulos: da DiVisão Judiciária, das
Autoridades Judiciárias, da Organiza
ção do Superior Tríunal Militar, da.

Organizaçáo dos Conselhos de Justiça,
da Auditoria. de Correição, das Audito
rias, da. Secretaria. do Superior Tribunal
Militar, da Assistência Judiciária Ofi
cial, dos cartórios;

TíTULO II - Da Competência Atribu
tiva dos órgãos e Autoridades da. Justiça
Militar, com dez Capitu]os: do Superior
Tribunal Militar. do Presidente do Supe
rior Tribunal Militar, do Vice·Presiden
te do Superior Tribunal Mílitar, dos
Conselhos de Justiça, dos Presidentes dos
Conselhos de Justiça, do Auditor-Corre
gedor, dos Auditores de La e 2.8 En
trância, do Advogado de Oficio, dos Pro
curadores, dos Escrivães e Escreventes,
dos Oficiais de Justiça;

TITULO lU - Com seis Capftulos:' do
compromisso, posse e exercício, das in·
compatibilidades, da antigüidade, das
substituições, das licenças e interrupções
do exercicio, da disciplina judiciária;

TíTULO IV - Com um CapitUlo: da
Organização da Justiça Militar em tem
po de guerra,

4. Além dos Títulos reguladores da matéria
que abrange todos os aspectos da Organiz;a~

ção JudiCiária Militar, na qual se teve em
atenção a sua harmonia com as demais leis
e com os preceitos constitucionais, que lhe
são aplicáveis, foram incluídas no Projeto
Disposiçóes Transitórias julgadas oportunas
e indispensáveis, a fim de dar solução jurídi
ca. à situação elos substitutos de auditor e de
advogado de oficio, no tocante à aposenta
doria e contagem do tempo de serviço, para
êste efeito. 19u.a.lmente ficou expresso em fa
vor dos ex·combatentes da Marinha de
Guerra, da Fôrça Expedicionária Brasileira,
da Fôrça. Aérea Brasileira e da Marinha
Mercante do Brasil, pertencentes aos quadros
da JU&ti~a MUitar, que tenham participado
efetivamente das operações bélicas na Se·
gunda Guerra Mundial, o direito de ingres
sar no cargo inicial da carreira de magistra
tura ou de advogado de ofício. independen-
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temente do conCUl'!O e d.esde que~
os requLs1toa preV1Btos em lei, para o exerc1-.
cl0 do cargo.

S. O Projeto nAo culdou da orvan.l.rAQio e
da. eompetklcla atribut1vll. do MUUstério Pú·
bllco da JU8tfça Militar, por ser aaaunto di
leI espec~, que dlspõe. naquele .nt~do, t!Il~

globadamente, a respeito de todo o~.
l'm Pilbllco Federal.

6. a Pro1eto de Lei da OrganizaçA,o Judi·
clãr.la :M1lltal' completa a. aérte de Projetol
re~oreada Jus.tl.ça. M1litar, da. qual ruem
pwt.e 0lI do Códlgo Penal Milltar e do Có~

diiO de Pl:GCeIoIlG Pen\ll l/Ltlít&r.

7. BIo~, J:xoelent!llslmos Bebhorea Mi·
nl5tros, 0lI tóplcoo do Projeto poItos em re·
lho, para melhor compreensAo do seu oon·
Junto.

Ap~to 90 oportunidade para. tenO~a.r a
Vossas ~16nclu pl'OtestOl! de profundo
teapettn.

LIIÚ ADtênio da GMUa e 8U..
ldlnistro da Justiça

DECRETO-LEI N.o 1,003
DE 21 DE OUTUBRO DE 1969

Lei da Organização Judiciária
Militar

Ora lIrliniatr06 da Ma.I1nha. d& Guerra. do
Esé1~ e da AermU.ut1ca :M1l1tar. uaando
das atl1buiçliell que lhea contere o art. 3,° do
Ato InBtituctOllBl n." 16. de 1. de outubro de
1969. COOlblnado com o f 1.0, do Brl. 2.°, da
Ato lnatitucional n." 5, de 13 de dezembro ~e

1968, decretam:

T1TULO I

DaO~ e AdminJ.C;n.oIo d.
.lPstI9& MillW

CAPlTVLO I

Da Divido J'MklJárla

Art. 1.· - O Território NaciOnal, para efel·
to da AdmJnJ&trsçAo da Justiça Killtlor, em
tempo de pu. dlvide-se em dOM Clrcuna
ctlç6ee, coPatltuidas:

a) a 1,· pe]C6 :EBta.do6 da Guanabara.
Rto de J'anetro e Esplrito santo;

11) & 2.- pejo Estado de BIo Paulo;

e) a 3.· pelo Estado do Rto 0raDcle do
BUI;

d) a .f,. pelo Estado de MJnsa GeraiI:

e) a. 5.· pelos Estados do Paraná e Bcl
toa C8.tattna:

I) a. e.· peJe. J:ItMla. da BUla • ser..
I1pe; .

r) ·a.'J~ __~:~~
Rio Grande'do 'RCIZ'te, Pardla • .A1NOU:
. bl a.. 8.· ,It'lo~ dO Pari. • peio
Teriit6r1o do·~;

I) ",9."~:~~ de JIato an.>;
J) .. lO,· pe1oIIlIata4oI do CtU'i. 1a

ranhAo e P1&U1;

1) s. n.- pelo DI&r1to hderIJ e ptJo
Eata40 4e GoiiJ;

m) a a.· pele» **dof do Am-.:mu e
Acre e PIJoI~. cs. llre4GOt* e
RoraJlnl,.

ParicraI. fmieo - R.elalftclO o~
Da últ1uul p&l1a dD I 2,,11.40 art. 1,0, & ... da
C~UIIII::dçAoJUCUctiria eotDc:1dfr6. 0lIID • cIa
ReglAo Mlll\ar.

c~n

DalI AllWidlldl. " ...........

Art. l.. - Mo autarI.d&def Jud!d6I'tM:
a) o BuPerior TriIMm&l MUltar;

b} QI COoIe1hOe 4eJ~ 14W._:
(I) ". auelttoree.

Art. s.. - caaa Cln::tm1Cr!9Io ... 1DU
Audltorta. aceto a ].... que ... 18t:e: d'*
oom juNdiçl.o prtvatlva da Mc'fnha. tdiI dO
Ez'roUO e dllU da ~ntLc&; ... 1.-; QUI
\eri. duaa, e .. 3,", qlJe teri trft,

I L- - Quando bOU11Il'~ de WO· tm
cada ctrcUDMll'1flo... AUttmiU ..., de
éJlW'u por ordem marn&Ica,. ta'ftlado ...
pr1'ratlvaa &. deacminllOlo ... 0IQcII1IQ6eI
aóbre lia Quaia exercem j~.' . '

I 1.- - Nu~ _ "liQDa ~
Auditoril., terá ...j~ mlJU,;, e :DM
Que houver ma.1J de uma, .~ _ ~.
çio. caberá 1 prlme1ra ccmheoer doi JlI"OIC*
lOll relaUvos. • Kutnha ti li ",",1MlIitca.
C01DcId:I11do lUa. •• 0Dl .. .. RII'JIO. JiIJ..
llt:&r. Quanto N detllaU, Wrio na 1Ide.~.

rladtçio determlnadaa por-~ de aoOdo
cem C8 lim1tes que eate fiur.

• 1.- - Na sede da~ ClII4e
houver mais de uma AW21tcl11a, o~
mala antigo dl.Itr1buiri o .enioo éDV'e .. lUa
e as demaia, por Ot'dIlm c.\e enlôra4& doa pro~

ceuoe, l'eIA1vada ..J~ p1YMt... dia
Auditol'1&ll.

I ".. - NOI pl"OOeIIQe l!!Dl que loMu lD
d1CIadOl 5Õmente clv1l. lG1. crun.~ na
Lei de 8eguranç& Nactooal. a~
8Eri teUa iDd1ItIntuleD.te enve .. .\\1dIto-o
r1U damecna~,
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§ S.O - A cr1açã.o lie nOVlL$ Circunscrições
ou Auditortas será. teita por lei.

Art. ...0 - Além das AuditorIas refer1.das
nos artigos anteriores, haverá., junto ao Su
perior Tribunal MUitar, uma Auditol'1a de
CorreiçM.

Art. 5,- - A Auditoria lie Correiçáo é de
3.8 EntrâncIa, as de 1.'1 e 11.8 Circunscrições
de 2." e as demais de 1."

Art. 6,- - O Ministérlo Público da. Justiça
Militar, cuja organização é regu1lLd& em lei
especial, terá um representante junto lU> Su
perior Tribunal Militar e um em cada Audi
toria, exceto a de Correição.

CAPíTULO m
Da Orpnb:açã.o do SuperiC)l' 'I'ribuna.l

Militar

Art. 1.0 - O Superior Tribuna]. Militar
compõe-se de qUinze Ministros Vitalícios, no
meados pelo Presidente da. Repúbüca, depoiS
de aprovada a escolha pelo Senado Federal.,
sendo três entre Oficiais-Generais da ativa.
da Marinha, quatro entre Oficiais-Generais
da ativa do Exéreito, três entre Oficiais-Ge
nerais da ativa da Aeronáutjca, e cinco entre
civIs. . .

li 1." - Excepcionalmente, OficiaJ-GeneraJ
da. Reserva de prtmeira c1a.s&e poderá ser no
meado Ministro do Superior Tribunal. Mi
litar.

§ 2." - Os Mínistros civis serão brasUeiros
natos, malores de trinta e cinco anos, livre
mente escolhidos pelo Presidente da Repú
blica, sendo:

a) três de notório saber jUl'íd1co e ido
neidade moral, com prática. torense de
mais de de~ anos;

b) dois audftores e membr06 do Minis
tério Público da. Justiça. Milltar, de com
provado saber jurídiCO.

§ 3.0 - Será alternada a nomeaç.lk> de au
ditores e membros do Minis.tério Público, a
que se retere a letra b do § 2.° dêste artigo.

~ 4.D _ Os juizes militares e togados do
Superior Tribunal Militar terão vencimentos
iguais a06 dos Mm1stroB doa Trlbunajs Fe
dera1s de Recursos.

Art. ltD - A eleição do Presidente e a do
Vice~Presidente do Superior Tribunal Mill
ts.r será regulada em seu regimento interno.

Art. 9.- - Os Ministros do Superior Tribu
nal Miutar serão aposentados, compU1Sôl1a
mente, aos setenta anos de idade. ou, a qual
quer tempo, por invalideZ comprovada, ta.
cUltando-se-lhes, também, a. apOsentadoria

em razão de serviçO público. definido em leI,
prestado por mais de trinta anos.

§ 1.0
- Os Ministros aposentados terão

proventos nunca inferiores aos vencimentos e
vantagens dos Mínistroo em atividade, sen
do aquêles revistos sempre que êstes forem
modificados.

§ 2..<> - As mesznas normas são apllcaàaa
aos vencimentos dos M1n1stros em disponi
bilidade.

Art. 10 - Os Ministros militares l1carão
pertencendo a qUadros especlaJs da ativa., da.
Marinha, do Exérc1to e da Aeronáutica.

Art, 11 - As decisões do Superior Tribu
nal Militar. quer judiciais, quer administra
tivas, serão sempre dadas em 8e.ssão Plena
por maioria de votos, presentes, pelo menos,
se1s Ministros mllltares e dois civiS, além do
Presidente, salvo quorwn especi&1 exigido
por lei.

Art. 12 - Junto ao Superior Tribunal Mi
litar, com assento no seu recinto, funciona o
Procurador-Gera], Que é o Chefe do Minls
tério Público da Justiça Mtlitar, com as atri
bUições decon-entes da leI processual militar
e da Lei de Organização do Ministério Pú
blico Federal.

CAPiTULO IV
Da Orga.niz~io dO$ Conselhos de Justiça

Art. 13 - Os Conselhos de Justiça têm as
seguintes categonas:

a) Conselho Especial de Justiça, para.
processar e julgar oficiais, exceto Ofi
ciais-Generais;

b) Conselho Permanente de Justiça,
para processar e jUlgar os acusados que
náo sejam oficiais, exceto o disposto no
art. 40, n.O IX, letras b e c, e na letra
seguinte dêste artigo;

c) Conselho de Justiça nOS corpos, for
mações e estabelecimentos do ExércIto,
para o julgamento de deserção de pra
ças e de insubmissos.

§ 1.0 - Os Conselhos Especiais de Justiça
serão constituídos do auditor e de quatro
juizes militares, sob a presidência de um
oficial superior, ou de Oficial-General, de
p6sto mais elevado que o dos demais juf&es,
oU de maior antigüida.de, no caso, de igual
dade de pôsto.

§ 2.D - Os Conselhos Pennanentes de JUS
tiça serão constitufdos do auditor, de um
oficial superior, como presidente, e de três
oficials até o PÓSto de Capitão ou Capitão
Tenente.
~ 3-D

- Os Conselhos de Justiça nos cor
pos, formações e estabelecimentos serão COIlS-
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tU,u1doe por um capitão, como pre.ddente, •
doiB oflc1als de menor p6Bto, IMldo Rel&tor o
que se seguir em pOsto ao pres1dente. ser
1'I.r'á de escrl.vI.D um sargento designado pela
autoridade~ houver names.do o Conadho.

AJt.. l' - Os juizes mllftarea qwt fn~a
t'em 08 COlUle1h08 EspeclaJs serlo de pOIto
IUpenor ao do &CUZ!adG, (lU do marmo lblto,
porém de maior antJgWdade.

Art. 15 - 06 ju:lzes militares dos Conse
lhos Especl.a1I ou Permanentes !lerto 8OI1e&.
dos dentre ot1ciai& da Marinha, do J:énlI.to
ou da Aerour.ut1l)&, em servI90 at1vC) na l!IeCÜl
da. Auditoria., teOOlTendo-se ,. ofl.cla.l.r. for..
t:\~ looal. porém no êmblto da C1re1lJLl!lCri
ç.io Jumclirla da .'l.ucUtorta. &bmente qQI,D
do os da !ede forem 1nsu1lcleDtes.

~ LO - O Con.selho Especial de JWlUoa
será const1tuIdo p1U"iIo cada p1'OC8!8O e se cUs
lI01verâ depots de conclukl05 os seus trab....
lhoe, rr.untndo-se nOY8m!nte, por oonvoca.oAo
do auditor. lle llCbrevier nUU~e do~
so ou do Julgamento, ou dl1fgbK:la determi
nada pelo Superior TrIbunal W1ltar.

~ J..- - O Conselho Permanente de Juai
ça, uma vez constltWdo, fWlCionari. durante
três meses coIl8llCut1vos.

i 3,· - se. Da. con\"OCa~, es\lver bnpe
d1do de ftmclonar &liWn d08 JUÍMII!I. será sor
teado outro of1e1a.l PIU'& substituI-lo.

AI'i. 18 - Os Conselhos Espec1a1s OU Per
ma.nentel! fWlCionarAo na sede daa AudIto
rias, salvo a\l!O!I espec:lats, por motivo !'ele
VlUl.te de ordem pública. ou de tntJettu& da.
JUlItiça e pelo tempo indispensável, median
te deUberação do Supertor 'I11bunal lI41llt&:'.

Art. 11 - Or. Conaelboe. de Jutit1Ç&- 1Ul6 etIr
poe, tormaçõel'l ou estabeleclm.entos m1Ittar'lll5
tunc:101lario par um tr1mestre. aendo.1h811
submetidos, suceSfliYamenOO, 08 proces8Ol!l de
deserçl.o ou lnaubmlssAo, cujos acusadOl!l 00
nb&m sido ~ptun.dQ& ou fte t.entUIm ~~

senlo&do.

I 1.- - <lA ju1Zes, nessea Conselhos. ser&o
nomeadoa. eerundo escale. prévtam~~ tlf
ga.J'I1&aàa peJos respectiV08 comandantes de
un1dad.es, formações ou ehel:ea de estabeleci
mentos. 0l!I CanseJhO$ funclonarlo na uni
d&d.e, fonnaçl.o ou eetabelecbnento em que
~ oa.cusado.

~ :V' - Caso DAo haja. na un1dade forma
çio ou estabelectmento oflcJaJs em Dfunero
su!ic~D.te peR a. oonstitu1çAo do Cooaelho.
será. o desertor ou o iI13ubmlsso Julpdo na
unl.dade, formação ou estabelecl.men'w mau.
próxlmo, em Que puder ser fonnado o Con
selho•• crttérlo do ecmandante da ReJ1Io.
Para ê8I8 deito sert o &cua&<io transrertdo

OU mandado adir lo UDUlo _ .... orpma..
çflea, até Yl' julpdo .& fiDal.

t s.- - Qu,alQuer cP ,~ qaa~
em Conselho ju1pdm' de di a Ih; IMI de
lnauhmjJdo, podIIri _ ·llddtuMo.pila Uoo,
toridade nomeu1~t C(WIDdO o ~·.OI Ja"
terêBllea do .serviço mU1tar. e a:aMIiUlte • :ne-
calIârl. 'Ult1tl.caoIo. . :

Art. U - O COIlIe1ho ...~ .......1nstalar-. ou tuncb1ar com lo~ dai
!eWI membras. aendo~ ...~. IJ
preeença do audita'. . .

Puácralo 6NM - Na llIIIio 4& .falira
mento, exIge-se o ClOOl~to • ". de
todos os 3\ÚZe8.

:\ri. til - N.... reepectJ.vu~
Jud1cJárias, OI IQUIldazda de D'*lto.~.·

vtll, RegI.I.o MUltar e Zona AmJe. orpu,Iarto.
de três em três melei, lo reIro9Io.~ f*moe
de3taLel, de todas os oftc1a1s em la"I1to atl
ro, com o pOsto, s. antiltUdade de~ um •
o lugar onde aervtrem. 1QRa. ~) lIri
pub11c8da em bolettm. e remetJda ~~
competente. até o 4t& elmo da~ ..
do t:1mestre.

'L·-Aa~q...~
Da relaçAo devem aer C<lmuntcadM,~
mente, à Auditoria, inc1U11ft lo ailYnda
de 11OT08 ottcia.ta, nu~ J'td.
cl&rJas, em condf9Õl'8 ele le1'VJreIn GaIDO
J\ÚR:S.

I z.. - Nio sendo :remetlda, no dI'rido
tempo, a relaçAo de oflc1ai8, c. ,fui-. 810
~ -pela reJaoAo do~ f

ooIaider&das U alteraQo5el t;lU8 QCDIl"I_••

I 3,. - NAo serAo inc1u1da1 Da relaçIo:

.) O&:Ml:n1.!tros de Eatado • Cl8 cI!dIiII
doe aeus Gabmetee; .

b, o chete e ot1ciata do <Jü1nete MDl
tar da. Pretl1dencta da Repl).bUea;

e) o chefe e OI .ababatu do~
Maior du PÓl'ças Atmadlllll; .

d) o cbefe e o aubc:hefe do JIItado.,
Maior 4a Mar1Dh&, do Kdldto e da
Atll'Ollállt1c&;

e) o l8CtetArJo-pra] d&~ •
Ofic1&1a do seu a.bJnete;

,. os 1nspetorfe, cMt. di~
mentoe, e d1retorel-pras. elO~ da
J4arinb& 11 da Ae1"oDiuüo&. o ooman
da.nte-cbefe da .Dqu.dr&, os comandan~

tes de Edrc1co, e~ <te Anau e
Benjp, 011· nozn.OdUltel!l dJ, DIItrltol
Xavala, RetP6M MUltazu 11 ZQnu ,ü..
reaa, bem COD10 oe ol1c1àl que eltiftnlD
aen1ndo em seua 0&Jlrinew. ou~
MaiQft8;
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g) O secretário do MiniStério do Exér
cito e oficiais de seu Ga.~tnete;

hl os comanda.ntes ou diretores, 1ns·
trutores e alunos das escolas e cursos de
fonna,ção, especlallzação e aperfeiçoa
mento.

Art. 20 - O sorteio do Conselho Especial
de Justiça será. feito pelo auditor, na pre
sença do procurador e do escrivão, em au
diência pública, do mesmo Conselho.

§ 1.° - O sorteio dos Juizes para o Con
selho Perrna.nente de Justiça será realiZado
pela mesma forma entre os dias cinco e dez
do último mês do trimestre anterlor.

§ 2.- - O resUltado do sorteio dos juizes
constará dos autos e de ata lavrada, pela
escrlvão, em livro próprio, assinada pelo au
ditor e pelo procurador, e será comunicado
à. autoridade militar competente, para pro
Videnciar a apresentação dos Oficiais sortea
dos à sede da. Auditoria, no prazo de cinco
dias.

§ 3.° - O ofiCial que nQUl'er integrado O
Conselho Permanente, em um trimestre, não
será sorteado para o Conselho seguinte, sal~

vo se, para a constituição dêste último,
houver insuficiência de oficiam.

Art. 21 - Os juizes militares dos Conse
lhos de Justiça ficarão dispensados, nOll dias
de sessão, dos serviços militares.

Art. 22 - se róI." sorteado oficial que este~

ja no gôzo de férias regulamentares ou no
desempenho de comissão ou serviço tora da
sede de. Auditoria. e por isso, nlo possa com
parecer à sessão de instalação do Conselho,
será sorteado outro que o substitua definiti
vamente.

li V' - Será também subsHtnldo, de modo
definitivo, O oficial que fOr prêso, responder
ao inquérito ou a processo, entrar em licença,
ou deixar O serviço ativo das Fôrça.s .Arma
das.

fi %.0 - Tratando-se de nojo ou gala, o ofi~

cial lIOrteado em substituição de outro ser~

virá pelo tempo da falta legal do substitlÚ
do. No caso de suspeição, porém, substituirá
o Juiz impedido sómente no processo em que
aquela ocorrer.

Art. 23 - O oficial será descontado em
quantia correspondente ao têrço de um dia
de vencimento por sessão que faltar, sem
causa. ju.stificada partlcipadlt 8. tempo, após
comunicação feita, nêsse sentido. pelo audi
tor A autoridade sob cujas ordens estiver
servindo o oficial.

Parágrafo único - Se faltar o auditor, sem
justa. cau.sa, ser-lhe~á feito ldêntico descon~

to, por ordem do presidente do Superior Trí-

bunal Mílítar, após comunicaçao do presiden
te do Conselno. Da mesma fonna se proce
derá no caso de falta do advogado de ofício.
No caso de falta do procurador, a comunica
ção, para os mesmos fins, será. feita ao pro
curador-geral.

Art. 24 - No concurso de mais de um
acusado no mesmo processo, .serv.irâ de base
à. constituição do conselho a patente do
acusado de maior põsto.

§ 1." - Se a acusação abranger oficial e
praça, ou civil, haverá um só Conselho Espe
cial de Justiça, perante o qual responderã<J
todos os acusados.

§ 2.° - Aplica-se a mesma regra em se tra
tando de assemelhado a oficial, ou de praça.

CAPíTULO V

Da Auditoria de Oorreiçáo

Art. 25 - A Auditoria de Correição é coos·
tituida (le um auditor-corregedor, um es·
crivão e demaiS auxiliares constantes de qua
dro previsto em lei.

Art. 26 - O auditor~corregedor é nomea~

do dentre os auditores de segunda entrância,
mediante lista tríplice organllW.da pelo Su
perior Tribunal Militar, em ses3ão secreta.

PlUágrafo único - Para a inclusão em lls~

ta, é neces.sário o interstício de dois anos,
pelo menos, na entrância.

CAPíTULO VI
Das Auditorias

Art. 27 - Cada Auditoria terá um auditor,
um auditor substituto, um procurador, um
advogado de oficio e respectivos substitutoo,
um escrivão, dois escreventes juramentados,
um oficial de justiça. e demais auxiliares
constantes de quadro previsto em lei.

Art. 28 - A carreira da magistratura civil
da Justiça Militar inicia-se no cargo de au
ditor substituto de primeira entrância, sendo
providos, por promoção, subseqüentemente,
os cargos de auditor substituto de Segnnãa
entrância, e os de auditor de primeira, de se
gunda e de terceira. entrânda.

Art. 29 - O auditor substituto de primeira.
entrância será nomeado, dentre brasileiros
natos, bacharéis em direito, com idade nãO
inferior a vinte e cinco anos nem superior a
quarenta e cinco, aprovados em CODcurso de
provas, e por ordem de c1MSificação, na for
ma das instruções estabelecidas pelo Supe
rior Tribunal Militar.

Art. 30 - Os cargos de auditores substttu·
tos de segunda entrância e os de auditores
ele prltneira e segunda. entrâncias serão pro
vidos pelo critériO alternado da. antigUidade
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& do ~ento,do ae;u1nte modo: 08 au~

ditares substitutos de se;un.d.t. deotre (lS

5'UbBtitutoe de primeira, OIJ auditores de prt~

metra dentre os substitutos de segunda. en~

trfmci& e 09 a.uditores de 8elUUdf. dentre (JIJ

audttores de primeira entrê.ndL
Pui(ralo 6Blco - An~ da. promoçl.o por

merecimento, & uistbc1& da V&p seri c0
municada aos aucUtores ou auditores oIUbatt
tutos de. entrància em Que &l;Iuela ocorrer,
pare. terem. respec.ti-nm~ute, pre!6tnc1a ne.
remoçA0, observada a ordem de ant1~
de nas suas entrAnclas.

Art. .31 - A promoçAo por antIgW.dade ca
berá. ao Juiz mata antigo na eDtzind&, ob
servando-se, no caso de tmpate, o eusparto no
art. 65.

Parirrafo fmko - O mesmo critériO aerá
observado em. rel&çlo aos a.ud1tc:lrea alibst1tu
tos.

Ari. n - As promoções por merecimento
tar-.se-Ao mediante ltsta trlp11ce~
pelo Superior TrIbunal MWtar, em seedo se·
creta.

Pu'icJ'afo 6Dk:e - P&ra conoorreT l pro
moc;lo, deVerá o JuI!; wnta.r doia tmoa, pelo
menos, de 1ntenticio na entrAoo1&.

CAPlTULO VII

Da Secretaria do Superior 'l'ribaDal
MBltar

An. S3 7"'" A Becretar:la do Superior Trtbu
QllJ MUltar e seus serviços aux1llarea RrIo
orp,nlzad.06 por ato do mesmo TrIbunal.

CAP1TDLO vm
D. AabUada llldidiria otkIlaI

Art. se - A defesa das praças du P6l'ÇN
Armadas e nos Pl'OCe8808 crJmJn&1a & que to
rem submetldu, será re~ta obrJptàr1amante
por advopdo de of1clo, e.e.lvo Ile, por tn1cl&.
Uva do acusado, fOr constituIdo outro ad
vogado.

J\l1. 35 - OS advogados de ofícfo do <te
primeira ou lle8UDda entrAncta, conforme a
Auditoria em que seninm. Ao nomeaçAo SJl1
clal serÁ para a primeira entr6nc1a. dentre
braalle1ro5 natol, bllCharéia em. cUreito. com
pri.t1c& forense de, pelo menos, dois lUlOI.
e idade 1110 superior & qu'aoftIlta. anos, ~ 1dD-o
neldade moral,por ordem de cJ.uslflca.çio
em conCUl"llo púl:lllco de provas, na. fmma d&6
lnstn1ç()e$ estabeleddas pelo Superior 'n'I.
bunaJ. MiUta.r.

li 1.- - Cada. advOl~() de oficio ter, do.lB
subetftutaa, bacbaréill em direito, de idonei·
dade moral, que tUDC1ODarAo nu taltaa ou

1Dl,pfl(1imenws do tttult.r, perOflbeDdo, nestes
C&IlOI, Yencimentm equiva.leDtes e.os do 1IUbI
titufdo.

II 2.- - Q!I .subatitutl» DJo um pn,nUu d~
est&b1lidade .

Ari. • - A promOflo do advopdo de Ofi
cio p&r& a. segunda ent.l:'l.Zlcla far-ae-4. a1ter
na.dr.mmte, por utflWda,de e por. mereci
mento.

I 1.- - A promoçI.o })O!' m.erec!m«lto eeri
mediante lista tr1pllce orpnJuda. em. elCtQ
thúo BIlCl'eto pejo 8UPflI'fOr TrtbUDal MlIitu,
dentre os advopdoS de alicio de prlmelra en
trt.miA.

I :a.. - Ante& da promoçio, a ex1It6ncla da
vq& será COIIlunJcaã& &Ql'1 a,cl"top4os de otl
do de secunda entrAne1a. Q.U8 terIo prefe
r6ndA para .. remoçA0, obHrnda a 01'd.et11
de antigllldade na. tmtrfanc~.

CAPtTO'LO .IJ:

Doa CutódoiJ

Art. S'l - HaveJ'á um canório em. cada. Au
ditoria de prlmeJra e de terUbda emtztDafa,
com 08 tunclon8rlos mendoll.&dos no art. 7J.

Art. 11 - Constltufrio uma carreira, em
cada. entrlncla, e óa prlmeka até .. terceira.
Q& C&l'i'OS de ..wdlf.ar de acrevente, elIC'l'8"D
te Juram8lK&do e escr.IvIo, sendo a primeira
investidura por ordem de c1aIsI.f1caoIo em
CODC1U'IIO p\\bl1co ~ proPaa, de ae6rdo com ali
1nAtl'UÇ6es estabe1ecidaa pelo 6uperlGr Tribu
nal Milltar.

JIari.INIo áDko - M promOQ«lel flZ'-llll-lo
alterPadamente, poran~ li por men
cimento, IIOtx!O e5ta medtaute Uaia tl1PUce.
organiSada pel~ Bupermr Tr1bunal MWtar,
em lIe8IIo secreta.

An.. .. - Os escrlv1ea e os eemmmtea Ju
ramentados. bem como os 8e118 .subatttutolJ
quando no exercfc}o daqueles ca1'gOS, li os otJ.
cJ&1a de justiça., têm te páblica Ullr8 atoe
do MU afiem.

Patipato ÚD.k>e - Am~ tê tem os &toa
dos demais auxWlU'e5 eletivos do C&rlórlo,
quUldo tctIbscrJtas ])elo eecrtvIo.

T1TUW D

Da eo-~Airflnlllft elos 6rr'
e A.torJUdeI daS~ lIIHItar

CAP1TULO I
Do S.perfer Trt..... llDit.aa'

Ano (6 - Compete 1.0 SUJ)erior Tribunal
MlUtar:

I - eleger o seu~ e v1ce.pre~

aldente, dar-1belI palie e. bem como &CIlI
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seus membros, deferir-lhes o compro
misso legai;

II - elaborar o seu regimento interno,
modüicá-lo ou reformá-lo; organizar os
seus serviços a.uxiliares e prover-lhes os
cargos na forma da lei, bem como pro·
por ao Poder Legislativo a criação ou a
extinção de cargos naqueles serviços e a
fixação dos respectivOf; vencimentos;

III - conceder Jicenças aos seus mem
bros, bem como licenças e férias aos au
ditores. auditores substitutos e serven
tuários que lhe forem imediatamente su
bordinados;

IV - providenciar a organização de
lista. para a promoção por merecímento
de auditor, auditor substituto e advoga
do de ofício, bem como a indicação dos
mesmos para a promoção por antigüi
dade:

V - baixar instruções para a realiza
ção de concurso de auditores substitutos.
a:dvogados de oficio. auxiliares de escre
vente e demais funcionários da Justiça
MUitar;

VI - organizar a lista de promoção
por merecimento ou fazer a indicação
por antigüidade, para o preenchimento
de vaga na carretra de escrivão, nas Au
ditorias;

VII - remover, a pedido, para Audito
ria da mesma entrância, auditor. auditor
substituto, advogado de ofício ou seu
substituto e funcionário judiciário, no
caso de ocorrência de vaga nos respecti·
vos cargos;

VIII - determinar, por motivo de ln~
terêsse público, em escrutÚlio secreto, a
remoÇão ou a disponibilidade de aUditor
ou auditor substituto, pelo voto de dois
terços dos seUs membros efetivos, asse
gurando-lhes defesa; e proceder da. mes
ma. fonua quanto à disponibilidade de
qualquer dos seus membros;

IX - processar e julgar orlginà.rta
mente:

a) os oficiais-generais das Fôrças Ar
madas, noo crímes militares e nos crimes
contra a segurança nacional, definidos
em lei;

b) os Governadores de Estado e seus
secretários, nos crimes contra a seguran
ça nacional ou as institUições mUitares;

c) o procurador-geral, os auditore5. 05
auditores substitutos, os procuradores e
os advogadoo de oficio e respectivos

substitutos, nos crimes referidos na letra
anterior e nos de responsabilidade;

d) o habeas corpus, nos casos permiti·
dos em lei;

e) a reVisão dos seus julgados;

f) a reclamação, para preservar a. in·
tegridade da. competência ou ~ar
a autoridatle do seu julglUlO;

X -julgar;

a) os embargos às suas decisões, nos
casos previstos em lei;

b) as apelações e 05 recursos de deci
sões QU despachos Llos juízes inferiores.
nos casos previstos em lei;

c) os pedidos de correiçáo parcial;
d) os incidentes processuais. nos têr

mos da lei processual militar;
e) os mandados de segurança contra

ato administrativo do seu presidente;
f) 05 recursos de penas disciplinares

aplicaàas pelo .seu presidente;

g) os recursos de despacho de Relator,
previstos na lei processual mílítar, ou no
regimento interno;

.X~ - decidir os conflitos de eompe
tencla de Conselhos de Justiça e de au
ditores entre si, ou entre êstes e aqueles,
bem como os de atribuições entre autori
dade administrativa e judiciária, mili
tares;

XII - restabelecer, mediante avoca~
tória, a sua competência, quando invadi.
da por Juiz intertor;

XIII - conceder desaforamento de
processo;

XIV - resolver, por decisão sua ou
despacho do Relator, nos tênuos da lei
processual militar, questão prejudicial
surgida no curso de processo submetido
ao seu julgamento, com a determinação
das providências que se tomarem ne
cessárias;

XV - determinar as medidas preven
tivas e assecuratórias previstas na lei
processua.l militar, em processo originá
rio seu, oU durante o julgamento de re
curso, em decisão sua ou por intermédio
do Relator;

XVI - àecretar a prisão preventiva,
revogá..la ou restabelecê-la. por decisão
sua. ou por intennédio do Relator, em
processo originário seu, ou mediante re
presentação de encarregado de inquérito
policial militar, em que se apure crime
de indicia.do, sujeito a seu jUlgamento em
processo originário;
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xm - conceder ou revogar mena
iilm oU I1berdi.de prov1sór1a. por d.e8p&
cho seu ou do Relator. em processo orf
glnár.lo;

xvm - aplicar medida prov1llóna de
searurauça, pOr de3pacbo seu ou do Re
lator, em. pl'OOell8O or1glplr,l1o;

XIX - determinar a. :restauração de
lI.utos extraviacl08 ou destru(dos, nos tb'~

mos d& le1 processual militar;
:xx - decla.rar. por sentença. noe têr

mos da lei, B lnd1gn1dade de ot1c1&1 ou a
sua incompatibUldade para com o olicia
lato;

XXI - remeter &O proeurador~gera1

ou e. autorld&de qlJ8 competente tôr, pa·
ra o procedimento legaI cabível, cópia de
peça ou documento constante de proces·
so sob seu jUlgamento, quando em qual
Quer dêles Verificar existência de crime.
que deva. ser submetido a. outro processo;

XXII - apreciar repreaentaçlo qU~

lhe seja. feita pelo procurador-geral,
Conselho de Justiça ou t.uditol', no In
terêsse de. Justiça. M1l1ta.r;

XXIII - detenninar ao aud.ltor~corre

gedor, quando julgar necessário, corret
ção geral ou correição especial em Audi
toria ou Ca.rtórfo;

XXIV - detennlnar s. instauração de
slnd1cAncia ou inquérito adm1nl8trativo,
sempre que tulgar necessário:

XXV - promover, pela .forma estabe
lecida em dispoBição legal, os funcioná
rios perten~ntes8(l6 qull.droo da sua. se
cretaria e serv1ços aUXillares;

XXVI - deC1d1r. em sessIo aecreta, n
elas!1fkaçlo de auditM, auditor lubstl
tuto e advorado de ofícl0, ou seu 5ubB
tltuto, para promoçAo por merecnnento,
enviando a n::speetlvB I.I&ta ao Presiden
te da Repúblka, a. fim de ser feita a no
meação, ou lndJcar, para o mesmo fUn,
no CaBO de promoção por anttgü1dade;

XXVII - pratrear todos os demais
atos de que decorra a sua. competência,
por fOrça de lei, ou do Reg1mento ln
temo do Tribunal.

CAPITULO II
Do P1ftideDte do Sllperior 'Inbanal

MilItar

.ut, 4.( - Compete ao presidente do Sllpe
rior Tribunal MUitar:

I - prealdlr as sessões do Tribunal,
apunmdo o vencido, e bem ass1m não
cOl1l!enttndo :Interrupções Ilem o U80 da
palavra li. quem nâo .. houver obtido;

U - manter .. regularidade doa tra
balhos do Trl.bunal, mandllAd.o retirar da
sala das sessões u pe8IOU que pertur])a.
rem a ordem e autuá-lu no cuo de de
sacato li. m1Distro, ao proc:urador-aeraJ,
ou ao secretário;

JU - corresponder-se com .. autorl
O&des públicu lObre todos OI UlJIUltae
Q.ue se relacionem com a adm1D1Itl:'açAo
da Justiça MUltar;

IV - representar o Tribunal 11U 110
lenidades e atas oOCta.1&;

V - de.r posse e deferir o compromta
so legal a auditor, lI.\lditor substituto.
advogado de o!1clo e seu substituto e ao
diretor-geral da secretaria do TrJbunaJ;

VI - exercer o voto de quaUdade, no
caso de empate e observado o dillpoato
nOl!l itens vn e VIU;

vn - declarar, no C1l.SO de empate, &
favor do reu, decido Que importe ..pU
caçlo de pena. bem como. & .faVOl" ~o

pe.de.nte, dect4G em pedid.o de babeM
eorpva;

VIJ] - proferir voto. incluam o de
qualidade, no ca.so de empate. nu quell
tóes de ordem a.dJnin1.stn.tl:,... ezceto em
recUl'lO de decisAo sua;

IX - decidir QUestões de ordem auscl~

ta.daa por ministro. pelo procurador-se~

ral ou por advogado, ou submete-lu ao
TrilnmaJ, se a. êste couber a c1ecJsAo;

X - fazer ao Tribunal, em eeMio M
ereta ou não, u comunl~ 4ue en~

tender necessárias;

XI - convocar~ eztrao1'dJnán&,
secreta. O\l nAo, do Tribunal, qu.ndo en
tender neceasár1O, ou convertê-la em. se
creta nOll casos prev1Btos em. lei ou DO
Reg1m.ento Interno;

XII - suspender a s~ 1Ie lI8Sfm
entender necessário, para onfem nu di&
euM6es e resgu.aroo da. SUa autorfdt.de;

XIII - conceder & pa.la.vn. ao pro
curador-ieral e. pelo tempo pennl.tJdo
no Regimento Interno, a advorackl cle
otlelo que fundone no feIto ou • advo
gado ou assistente nele CODItituldo. po
<!~o, após advertlnd.... C&llIe.r-1hes 8.
palavra, no cuo de uso de linguagem
desreSpeitosa ao TrtbunaJ, ou autorida
de 1udiciária ou admln1ItratlV8;

XIV - vele.r pelo func1onamento re
gulAI' da JustiÇA M1l1tar e pertlllta eX&
~io Óa.s a.utotidades jud1c1é.rll:l6 e fun
ciouár1os no cumprtmento doe seua de
veres, expedindo as portarlu. :reo<DeJl-
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daçées e provimentos que entender con~

vententes;
XV - determinar sindicância ou íns~

tauração de inquérito administrativo,
quando julgar necessário;

XVI - presidir ao sorteio de Relator e
Revisor e encaminhar-lhes os processos;

XVU - provJdenciar o cumprimento
dos julgadOS do Tribunal, por autoridade
judiciária. ou administrativa a que in
cumba fazê-lo;

XVIII - decidir sôbre o cabimento de
recurso extraordinário e, no caso de de
ferimento, mandar encaminhá-lo ao Su
prema Tribunal Federal, nos tênnos da
lei;

XIX. - providenciar a execução da
sentença nos processos da. competência
originária do Tribunal;

XX - aplicar penas disciplinares da
sua competência, reconsiderá~las, rele
vâ·las ou revê~Ia.s;

XXI - julgar desertos e renunciados,
por simples despacho, os recursos de pe
na. disciplinar que aplicar, quando não
interpostos no prazo legal;

XXII - dar as providências necessá
rias para a. realização de concurso, de
acôrdo com as lnstruções expedidas pelo
Tribunal, nomeando os examinadores;

XXllI - assinar os atos de nomeaçáo
dos cargos, cujo provimento pertença. ao
Tribunal;

XXIV - assinar, com os miniStros, os
acóràávs do Tribunal e, com o secretário
geral, as Atas das suas Sessões, depois de
aprovadas;

XXV - determinar all medidas neces
.sá.rias para a. publicação em dia dos jUl
gados e trabalhos do Tribunal;

XXVI - conhecer de reclamação por
escrtto de interessado, em caso que espe~

cificar, relativamente a atendimento de
funcionário do Tribunal, em serviÇO que
lhe couber, pela natureza do cargo;

XXVII - conhecer e deferir ad refe
rendum do Tribunal, durante as férias
dêste, pedido de habeas corpus, ouvido
Q representante do Ministério Público;

XXVIII - expedir salvo-conduto li pa
ciente, em caso de habeas corpus pre~

ventlvo concedido, ou para preservação
da 1iberdade, quando 1he fôr requerido e
julgar procedente o pedido;

XXIX - requisitar fôrça federal ou
poricial para garantia dos trabalhos do
Tribunal ou dos seus juizes, bem como

para garantia do exercício da Justiça
Militar;

XXX - requisitar oficlal para aoom~

panhar oficial condenado, quando êste
estiver no Tribunal, após o julgamento,
tendo em atenção o .seu pôsto e a Fôrça.
a que pertencer, a fim de ser apresen
tado à. autoridade militar competente;

XXXI - convocar, para as substitu1~

çées necessárias, os oficiais-generaü das
Fôrças Armadas e auditores, de acOrdo
com a. lei;

XXXII - aplícar as dotações orça
mentárias destinadas aos serviços do
Tribunal;

xx.xm - apresentar, anualmente, até
primeiro de abril, ao Tribunal, relatório
circunstanciado dos trabalhos dêste e
dos demais órgãos da Justiça. Millta.r;

XXXIV - praticar todos os demais
atos que lhe tocarem pela natureza do
cargo.

CAPíTULO m
Do Vice-Presidente do Superior

Tribunal Militar

Arl. ~2 - Compete ao Vice~Pres1dente

substituir o presidente, nos casos de licença
ou impedimento temporários.

~ 1." - O cargo de Vice-Presidente não
impede que o seu titular seja. contemplado
na. distribuição dos processos e funcione co
mo Juiz.

§ 2." - O Vice-Presidente, em exercido
temporário da presidência, não será Bubs
titufdo nos feitos que já lhe houverem sido
distribuídos como Relator, ou estiverem em
seu poder como Revisor, mas, por ocasião do
julgamento, passará. a presidência ao mais
antigo dos ministros, que não fOr também
Relator ou Revisor, no mesmo processo.

CAPíTULO IV

Dos Conselhos de .Justiça

Art. ~3 - Compete aos Conselhos Especiais
e Permanentes de Justiça:

I - processar e jtl1gar os delitos pre
vistos na legislação penal militar ou em
lei especial, ressalvada a competência
privativa do Super.lor Tribunal Militar;
e a dos Conselhos de corpos, formações
e estabelecímentos militares.

n - decretar a prisão preventiva do
denunciado, revogá-la ou restabelecê-la;

m - converter em prisão preventiva
ao detenção de indiciado, ou ordenar-lhe
a soltura, desde que não .se jUl\tifique a
sua necessidade;
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IV - conceder mena.rem ti liberdade
pro"dl6rlr., bem como Je'ftllá-1u~

V - 4eclret&r medlclu preven"vaa e
&lIIIeOUl'atóriu nos prooetIlIOIl pendentes
dD leU Jalpm.t!llto;

VI - deolan.r a. 1n1mJlutabWdade de
1nd1dado OQ de acusado nll6 t6nn.o& di.
lei penal m1lltar, quando. no inquérUo
ou no curso do prooeao. tiver at(lo verJ
fiUd&~ eondiçl4, med1ante exs.me
m6d1co 18pl;

VII - dec1dtr ll.I ql1elltoell ck!l c1lre:1to 011
de fato llU8C1t&dAs durmte a 1nstruçio
crlm1b&I ou o Jtl1rament.:J j

vm - oUV1r o npreaent&nte do Mi
nJ!t:m1o PdbUco, p~ se jJJ"Obunc1lu' nA
1Mdo, & reapeito du queat6ea n&l& aua
dt&d.uj

IX - praticar os demlÚS atos que lhe
competlrem por fôrça da l6t proceaual.
milltar.

~ WUc. - CGmpet8 8,01 Conaelhos
de corpos, fotmaQ6ee e estabelec1ml!ntos mi·
litarftl a inatruçIo crtm1IW e o julgamento
de praçsa e çad11ldolS oa nIo, e praças es·
pec!ai!, oabfarme o ut. lS, letra c, de8ta le:l.

CAPITULO V

D_ Pnliciellie. 4. Con.ltU"1
deJUItiQa

An. (I - Compete ao Pre&\dente 110ll
COnaelhoa Elpec1als e Pennanentes de Jws
tfça:

I - abrlr aa 1Il8Il*. preetdi-lU e
apural' o vencldo;

n - nomear advoPdo ao acUAdo que
nJo O tiver e curador ao auaente ou de
menor jda.de;

m - manter .a~ dos tra
baJhQ!l de 1nstnlçio e Jul8amento do6
PJ'OCeA08, mandando remar 4& aaJa. da
lIelIIIio ..~q~ perturbarem a or
dem e autuA-1&ll. no <:aIlO de desacato a
Juiz, procurador 014 ('1ICI'Í~ão;

IV - cooeeder, pelo tempo lepl. a
pa1&rra ao pro&urador ou al814tente ..
800 defensor, podendo. após &dft,rtAnA~a.:.
cuaar-lheI • .Palavra, no CaIlO do lLIl"l
de Una'uagem desrspe1tos& ao Conselho
O'J. a autoridade judic1li.rta ou adDünl!
trat1va;

V - pre!1der ~ que BBlÚIlli'em A ..
do com 1I.l'm&B prolbldl1ll e lUê-lc» apre
!lenta!' ê. autoztdade competente;

VI - resolver queat6es de ordem IUS
ettadas pelas partes ou submetê-las à.

dedllo do COJ18elho. OU'rida. x..~
o J'e)ftlentante do MInLI'tá'lo P61IIIoo;

VD - recet.ler (li. reeurM8~
no cUtlO <10 JulIam&nto e &I~
Quando o CODIeIho n60 botftr~
âo" Medo;
VItl- m8Z1dar orJnataI' <la. .. da ...

do :lDddeDte nela ocomdo;

u: - mandar proc:eder. em .....
do, A ledtura dlL ata anterf«.

Paricralo úDko - S40~ ao 1ft
ádmte 40 OoD8elho de. carpoa,f~ •
eatabeledmentoe m111taree, no Que coàbw,
lU atribul.çOes previstas tttl8 oti.t:aJraf I "
VI dê&te artigo.

CAPtroLO VI

DoaA~

~ I - Do AlIdItoNI.ft'.....

Ari. (,5 - Atl aud.lwr~, com ju
rtadfçlo em todo o território naaklaa,l. com· .
pete:

I - ~tuir a m1n1!tro atvn. mtdlan
te coav~do preeldel1te do "J'rlbUD&I;

U - proceder .. cone1QIO:
.) nos autoll de inquérito poUc1I1-DJj

l1t.ar, quando nlo • ~ apmado •
9iBtAncJa de artme QQ~ dII
cJ~nnar. remete.odo " Auditoria c0mpe
tente oa aut.a., deade que· en&eadA baTel'
ci1mo a punJr • Uldld.o& da lUa a1ltllr!a;

b) nos proceMQll findos ti n.oa lllqu6r1V»
J)Ol1d,w-mllitarea. &rqmndos pelo audi
tor;

e} nos 811toll l!'m IIll1damento, nu AlIdI...
1011M, de Oficio. ou por detlenn1na~dO
SUperior Trtbunllol M1Utv;

m - repreeentar &O 8oper1or TrIbaD&J
Milltar. dentro em dez mu, apól a CQroo
rejÇ&o, !IÕbre OI c:aaos de~
'1,;, consldere mtuntkdos;

1"V - verificar, em praee.DI 8ID aDd&
m.ento 0\1 flndoa. ae foram tomt4u ai
proY.ldênclaa relat1\"u & medldu J"Y'8G
tlvu e aa.eeuratórtaa previI!ItaI. an lei,
pua o re!gUardo de ~s da Puenda
l'UL:llca, sob a IIdminfItraçIo mlUtar~

V - :r~eber e apurar 1'.P1fi11lMl~
dos serventuárioll d.u AudJ.todu,· 4I.ndo
lhes decido. da Qual caberá reauno ]:18Z'a
tr SUJY...l'ior Tribunal Mmtar, pelo inte
rtslJado, dentro do pnao de _ dIM. •
contar de lua clênc:J&;

TI - rer:õJ1!,ltar clUau~jud1~

ch\r1as p. admln.1atr'atlvu. alvIa ou mill
ta.."U, 08 {~rectmentol e lnt~
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que julgar necessários ao exercicio de
SUba funções;

VII- determinar, medíante provimen
to, ll.S providências ou instruções que en
tender convenientes ao regular tuncio
namento dos serviÇOS que lhe incumbe
fLscBljzar;

vm - percorrer, de acõrdo com o
plano que propuser e tôr aprovado pejo
Tr:lbunal, &$ Auditorias das Circuru;cn
çõcs Judiclárl.aB, para. exame dos proces
sos em andamento e dos livros e do
c\1ID.entos existentes em cartório. de mo
d~ que tôdas tenham, peJD menos, lima
inspeção em cada dois anos;

IX - receber e apurar repre..'lentação
a respeito de irregularidade atr1bu1da a
serv1d<ll' de Auditoria;

X - comunicar. ime<líatamente, an
presidente do Superior TribunaJ MlIitar, a
existêocla. de fat<l gra.ve, gue el:ija pron~

ta saluçáo, verificado durante inspeção
aos cartórios das Auditorias, independen~
temente das provfdênclas que, desde logo,
)XlllSa tomar;

XI - elaborar, quando não estabele
cidos em lei. os modelos dos livros ne
cesaários aos re~trOB na. Audítoria;

XD - apl1car penas disciplinares aOS
funcionários que lhe &lo subordfuados,
bem como instaurar inquérito adminis
trativo, quando julgar necessário e ti'Ver
ciência. de 1n'egullU'idades praUcllodas pe
los referid03 funcionátios.

Seqio 11 - Dos aucntores de
L· e 2.· entrâncias

Art. 46 - Compete ao auditor:

I - lSubstItuir, por convocação do pre~

sl.dente do Superior Tribuna.l Militar, 8

minIstro civü, se ja convocado o auditor
corregedor, ou êste estiver impedido;

n - decfcfJr B6bre o recebimento da
denúncia, pedido de a.rquivamento do
processo ou devolução do inqUérito ou re
l1fesentaçio;

lU - relaxar, em despacho fundamen
tado, a prLsão que lhe tôr comunicada
por autoridade er.ca.rregada de investi
gações policiais;

IV - decretar ou não, em despacho
fundamentado, a prisão preventiva. de
Indiciado em inquérito, a pedido do tes·
J)eCtivo encarregado;

V - requisitar das autoridades ciVis
ou milltares as prOVidênelas neceBSár1as
ao 8.Dda.m.ento do processo e esclaleei
mento do lato:

VI - requisitar a. realização de exames
e perícias;

vn - determinar aa diligências ne
cessã.ria.s ao escl.areeunl!!nto de proces
so;

VIII - nomear perft06;

[X - relatar os prex:ess05 nos Conse
lhos de JUstiça e l"edig}r, no pra.2o rie
oito etlas, as sentenças e decisões;

X - proceder, em presença do procura
dor, ao sortei.o dos Conse1hm",

XI - expedir mandados e alvaras de
soltura;

XII - decidir sObre o recebL'Uento dos
recursos rnterpostos;

XDJ - executar as sentenças, exceto
as proferidas em processo originário QO

Superior Tribuna.l Militar, salvo de1egQ~

ção dêste;

XIV - renovar, de seis em 5eis meses,
junto ãs autoridades competentes, dIli
gências para a captura de condenados:

xv - comuniclU' à autoridade a qL:.e
esti.ver subordinado o acusado as deci
sões a êste relativas. logo que lhe che
guem ao conhecimento;

XVI - decidir ào lil'l"al11ento cond:i
clonal, observadas as disposições le~;

XVII - remeter A Auditoria de Cor
reIção, dentro do praw de d~ dill.l;, os
a:Jtos de inc,uéritos arqUivados ou pro
cessos ;ulgadC5. dos quaIS não hajam si
elo interpostoo recursos;

XVIn - apresentar lilO presidente do
Superior Tnbunal Militar, até o dia
trinta de janeiro, rela.tório dos trabalhos
da Auditoria r.o ano anterior;

XIX - a.plicar penas disciplinares aos
funclor:árioo que lhe s40 subordinad03;

XX - instaurar inqulirito administra
tivo, quando entender necessário e tiver
ciência de irregularidade praticada por
funcionário que lhe é subordul.ll,do;

XXI - dlstribulr alternativamente. en
tre I!U e o lLudit<lr substituto, na ordem de
en:rada, 03 processos aforados em sua
Auditoria;

XXII - dar cumprimento às normas
legais :;óbre a adminlstração financeira e
orçamentária e ao escrituração de carga
e desc:arga de materiai',

XXIII - praticar os demais atos Que,
em decorrêneia de lei, tocarem à sua
atr.tbuição.
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CA.P1TO'LO vn
De Adnpd. de 0&10

Al't. 4T - AQ~O de atício ineUmbe:

I - nos proces&OS & que re&pondem
praças:

a) acompanhar-lha todo! <l8 tAmnos
g,té nna1 deci8Ao;

b) lU'1'8t.JJ6-los e fuer a defeae. oral
do acusado, peran~ 06 Conaelbos de
JUBtiça;

e) arrolar teatemunhu, 1DqUi11-Jas e
relnqU1rt-las, bem como requerer dill
-iAncfaa e 1nformaçOes;

11) interpor rec.u.tIl.'SI e teqUere1" OI re
médJos legais, inclusive oferecer embar
gos 8 aoórdAolI do Super10r Trlbllnal Mi
litar;

e) apelar oQrlptllriamente d88 aenten
Qa8 conden&t6rtas. nos proeeM08 de de
eerçlo e de 1ml11bm1alo;

f) requerer n'Mlo CI1mma1;

r) requerer~ de pena e llvra
menta eow.11dO'Dal do con~enad.o, noa
cuos pemútldos em lei;

h) requerer & exttJ:r.c;io da punlbllidBde
e a NGbWtaçAo;

fi - em: quatlquer pl'OCeS8Ol'5. servtr de
curador oa defensor. Quando DomMdo
pelo preatdente do Conselho. ou pelo au
cmor;

m - ~tar ao Conselho de JIlS
t1Ç& ou ao a.U<liWl:, <llmntc> ao cumprimen
to de 8lIa8 decil6ea ou despachos em be
neficio c1ep~ ou para a proteçlo eles.
tu. DOS têrmos da 181. qwwdo préaa.s
ou SUjeitas a prisAo, em decorrência. de
proceaso C1'1mJDal.

CAPtrULOvm
DoI ~un6ore:s

Art. ti - 05 procuradores exercem peran
te 08 Conae1ha8 de Justiç-. e OB auditores as
at11bU!ç6ea dl!COl'l'e11te8 da Ie~ proeeuua1 mi
11ta.r e da Lei de OrranLzaçAo do M1n1Btérto
PC1blloo.

CAPITULO IX

Dos escrinu e eKftIYftl tes

Ari. Ü - SIo atr:lblÚçõe.s do eaerivio:

1 - esta:' )ml&eDte em cartdr:lo durante
o exped1ente;

11 - te: em boa guarda os autos li
pa.péa a eeu. eal1W e 05 QJle, por f~
do oticto, noeber du~;

m - conae.rvar o cart6t:Io em boa or
dem e ela8siflcar por apéde. n'6n1tro ti
ordem C1'01lOlóCk& OI e.utoa .. pap6ia a ..
cargo, quer em andamento quer aJ'QUlft
dos;

IV - escrever ftll forma 1ep,I e de
modo leg1vel. ou datUoeratar, (li~

do Pl'OOOSSO, manGados,~ de
pofmentos, ata. daa tleISlIhI dai QaoIeo.
lhoa e dema1B atos próprios de .. oIf
cio;

V - providenciar com diU;tndI. O
cumprimento de c2ecf4ões ou~
de C0Dlle1ho de .lusUça ou audltor, JlG'&
noti!Jca.çAo ou Jntfmaç4Q dás parteI, teI
temunhas, advcpdo, ofeDdfdo e~
a fim de comparecerem em dia, lUIV
e hora. det.erm1na6u., no cureo do .JlI'O
alSSO, bem. como cumprtrq~ ou
tros atos que .lhe incumba, por dfte:r de
of!do;

VI - la.vrar procuraçAo _,-.I ...;
VII - prestar' AI PAJ1,ea intenlMdu

informações l'erbafa, que lbe tONa) DI
cUd8.ll, llÔ'ore procta8O!l em andlDlfDto,
salvo no euo de sep~ tm lIIrtdo
de Justiça;

VIII - dar• .1n4epen~w de
despacho, urtldlíeB "fIlI'bo ..~ ou
em relatório, se pedidas por acmJpdo ou
representante do Min1Bt6rto Pdblfeo, &
nAa versamn sObre objeto de -erMo;

IX - acomps.nbN' o Ju1I nu dWatn
cta.s de oficio;

X - nwnerar e rubr1car u f61bu doi'
a.utos e Qua1sguer peçaa d61es a.trúdu~

XI - ter em dla e W1çaz'ertl U1'ro
próprio a relaçlo de todoa OI m6vetI •
utenamos do ca.rt6m~

xn - providendv o rertatro· du Im
tenças e decfB6es dos Con!e1hoa de JU
tiça e do aucUtar;

xm - anotar. JlOZ' ordem &1f&IIét1ca,
os nomes dos réUB condenaOOl e a data
exata da oo~. bem CCIDO & peDa
apUca.da e 8. SU& tennID~;

XIV - e.notar. en~~
a enirada dos J]l'OCe8iS08 e lUa rem- •
1nBtência superior ou .& outro julio. bem
como as deYmu9bea que tlftNm ooant4oõ

XV - providenclar para. que o cartó
rio seja provido doa livroa. c1..uteadoreI,
t1cha.s e demaf.! materl.ai& l1IlCtl 1'rlOll ,
bo& guarda. e A. ordem dos IN"OCMIO&;

XVI-fornecer ao aUditor. de lJeiIa
seis a:h'!8e6. a. macio dOlJ~ 1*
rlldo& em cartórto~
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XVII - dIstribuir O serviço do cartó
rio pelos escreventes juramentados e de
mais aUXiliares, fisca1izando-o e represen~

tando ao auditor sõbre irregularidade que
ocorrer, em prejuízo do andamento de
processo ou da boa. ordem do serviço,
desde que as suas determinações não
sejam obedecidas;

XVIn - providenciar a CbITespondên
cia. administrativa do cartório;

XIX - remeter anualmente ao auditor,
até o dia quinze de janeiro, relatório das
atividades do cartório.

Parágrafo único - O escrivão, assim como
os escreventes juramentados são d:íl'eta.men
te subordinados ao auditor perante quem
servirem.

Art. 50 - Incumbe ao escrevente juramen
tado:

a.) comparecer à. hora marcada às au~

diências e estar presente em cartório
durante o expediente;

b) aUXiliar o escrivão, podendo, neste
cará.ter, ser encarregado de todo o ser
viÇO de cartório, inclusive exercer as
atribuições a que se refere o 0.° IV do
artlgo anterior, sendo os atos referenda
àos pelo escrivão:

c} lavrar procuração apud a.eta, quan
do estiver funcionando em audiência..

An. 51 - Incumbe aos demais auxiliares
do cartório exercer as atribuíções pertínentes
aos seus cargos, que lhes torem determinadas
pelo auditor ou distribuidas pelo escrivão.

CAPíTULO X

Dos oliciais de justiça

Art. 52 - São atril:luiçõ~s dQ oficial de
justiça:

I - fazer, de acórdo com a Ie1 proces
sual militar, as citações por mandado,
bem como as notificações e intimações
na que fOr incumbido pelo escrivão;

U - dar contrafé, bem como certidão
dos atos e dlUgênclas que tiver cumprido;

m - lavrar autos e efetuar prisões,
bem como medida preventíva ou aase
curatórta que haja sido determInada por
Conselho de Justiça ou auditor;

IV - convocar pessoas idôneas que
testemunhem atos de seu OfiCiO, quando
a lei o exigir;

V - executar as ordens do presidente
do Conselho de JUlltlÇa. e do auditor,
em matéria de serviço;

VI - apregoar a abertura e o encer
ramento das se58ôes do Conselho de
Justiça;

VU - fazer a chamada. das partes e
testemunhas;

VIII - passar certidão de pregões e
afiXação de editais;

IX - aUXiliar o serviço nas Auditorias,
pela 10nna. ordenada. pelo auditor ou
pelo escrivão.

Tí'IULO m
CAPíTULO I

Do compromisso, posse e exercício

ATt. 53 - Nenhum magistrado ou funcio
nário da Justiça Militar poderâ. tomar posse
e entrar em exercício sem que tenha presta,
do o compromisso de fiel cumprimento dos
seus deveres e atribuições..

Parágralo único - Para a posse, serão
apresentados os seguintes documentos, salvo
se a qualidfW.e ou condição da pessoa, por
presunção de direito, dispensar qualquer dê
les:

a) título de nomeação oll e}[emplar do
Diário Oficial da União.. de que conste
integralmente o respectivo ato;

b) certidão de idade ou documento
equivalente;

c) certüicado ou documento equivalen
te que prove estar quite com as obriga
ções militares;

d) cartão de identidade;
e) declaração de Junta médica oficial,

do gôzo de boa. saúde;

I) certl<ião ou documento equivalente
do preenchimento de con<iiçôes especiais,
prescritas em lei, para a investidura em
determinados cargos ou carreiras.

Art. 54 - Será. lançada, obrigatoriamente,
em seguida, ao tênno de posse, ao indicação dos
bens e valõres que con:;tituirem o patrimô
nio do nomeado.

Art. 55 - Os ministros. o procurador-geral,
os auditores, os advogados de oficio, os pro
curadores, o secretArio do Tribunal, os es
crivães e os oficiais de justiça usarão, nas
sessões e au<iiêncl.as, os vestuâri.os e inSíg
nias esta.belecidas no regimento interno QO

TribmIa].

Parâgrafo único - A fllnção de secretário
é desempenhada pelo vice·diretor-geral dos
serviços auxiliares do mesmo Tribunal.

Art. 56 - No exercicio das funções há. re
ciproca independência entre os órgãos do
M1n1stério Público e de ordem judiciária..
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Art. 5'1 - O praao para ao :posse e exerc101o
ê de trinta diM. p~'Je1 par mlLiB trinta.
se houver legitimo impedimento.

I L· - O pnI.IO é CODtado da data do 00
nhectmento da publ1caçio do ato no "Dii
rio Ofida1 da Un1Ao~.

• L· - NI.o ae l"ez1tlcando a poaae ou o
eJ:Cl'c1cl.o. dentro dOB prw.os lera1S. conaidera
se de nenhum. efeito o &to de nomeaçio, pro
moçAo ou remoÇA0.

I 1.0 - 'n'atalldo-se de promoção ou re
moçA0, a posse efetua-se med1aDte a simples
apresentaçCl.o 00 respeetlvo titulo ou do
"Diário 0ficiaJ. clt. unt,Id'. que pllbUcou o ato.
completando-se com a oomunteat,;f.o de ha
ver o aerv1dor entrado em exerddo.

Ali. 58 - SIo competente! para dar pot!8e:

.) o Superior Tr1buDa1 Milltar aos 8eua
m1IdMtr.os;

b) o prealdente do TrIbunal aos audito
res e adYQla.d08 de oticIo e 8ltUll respec
thce IIUblIUtutaa e 100 diIUor-geral da
secretaria. BeCl'8tár1o-pral da Preaidên
ela e vtce-d1J'etor-praI;

ti} os auditonls 8QIf funcJonárlos que lhe
do 1IUbord1n&doa;

d} o diretor-geral. aos tunclonár:los dos
servlgOs lL\D1lW'a8 do TrIbunal.

CAPtI'VLO II
nu iDccIIIlpaUNUdllClell

An. 69 - NAo podem serrir conjuntNnen
te juúes, membros do Mln1!tério Público, ad
vogadoa III acr1v1ea que teDbam. entre si,
p8.rent.eeeo ~ea (N a.ttm, da linha
BSCeDdente ou dlll!CeIldeDte ou na colateral,
lI.lé o terceiro rrau, e, bem urdm., os que
tenbam viI1cUlo de adOÇlo.

• LO - Quando a 1Dcompattb11J.dade se der
com ~fllPdo, ê~ que me .. aubllt1tUido.

, 2". - No caao de~, a 1noompati
bU1d&de se resolve anta da ~, contra o
último nomeado ou contra o menos idoso,
se a nomeaçio for da mesma data; depois da
poll8e, contra o que lhe óeU causa; e, se a
1ncompat1bllidade fOr Imputs.ds. a ambos.
contra o m&1s moderno.

AR. 111 - 08 C&l'IOS judic1ár1oB e 08 do
M1nia~o Públlco do incomPBtiveia entre
a1.

A.ri. 61 - Os UtwaTea de cargos jUdictárl06
nIo podem exercer outro& Cll.riO&. Te88alvados
os caBOI prevtBt.08 na CODstUu1çlo.

ParilJ'afo únfce - A. aoe1taao de C&1'IO
tnoompat1ve1 1mporta a perda do cargo JudJ~

c1árlo e ... vantapna OOlX'eIIPOJl.denleB, ex~

<:etc .. do montepio.

Art. 61 - Sio nUlOl 08 atas p:1itlcadc:M5 pe~

108 tltu1&rea de~j~ depCllI de
se tornarem lnoompatmU.

CA.Prr'tlU) m
Da. lAltIdIbde

Ano ea - Entende... por ant1JQtdade o
tempo de serviço no carso. dedUZidas M 1n~

tel't'UJlÇOea, aceto:

a) fénas;

b) pla.;

c) nojo;

11) l1cença especlaJ;

e) IJeenp a seetante;
tI Ucença por 8I:rtdOlte em serviço;

.) o ~lodo de ~\O:

h) o tempo óe com.... em lIelVtço me·
rente 1\0 próprl.c ~;

1) o tempo ó. JUIPfIJlÃO de> eurc1c1o
em Virtude de I.nquértto (N proce8IlO lId
rn1JJtstraU.,o ou Cl'fmJn&l. de que nlo w
nha s1do apurada • .sua cmljl8bmd&de;

J) afastamento para l!I!rv1r em 1úri Oll
OU\l'08 setVlooa obr1pt4riOl por JeJ.

Ari. M - A antfgWdadIt de auditor. a de
advosado de oficio e leU.I zoeapectims aubItl
tutoa, e a. de eecrt"ff.o, .:::revente juramen
tado e auxllfar de acrevente, para efeito de
promoçAo ou remOÇA0, apanr-se-6 n& m
tn\nc1& a que pmtel1cenm, oblIen'ado o dJa
posto no artigo IlIeiU1nte, óeIIde que dois ou
mais tenham tom.ado poue Da mesma daa.

Parirrafo~ - O 'l"r1.b1mal podeE'á, por
mot1w de fIlierMle púhUco. RCU&r O mabI
antigo, pelo voto de do18 teroca dOI Mua Jui
zes efetivos, em escrutb1lo eecreto, NP8t1ndo
~ a votaçio t.té se fl.D.t .. 1nd1cl&ÇI.a.

&rL li - Quando u clt.\as da JUR com
dI1irem. ll. preterfneta caber" ao que ma10r
ttmpo tiver de efetivo eu1'cic10 em. CU'iO
anterkJl' do l!l&1"flÇo federal, preyalecendo.
neate euo, o de ae~ ~a Juatiça K111tar.
Perslst1ndo o ~p.ate.. dec1dir-ee-Á pela lda
de. em beneficio do QUe a tiver maior. Na
apuraçio do tempo de I8rV1tlQ ded.uzIr-ae-Io,
em Quaiquer CIMO, ar. mterrupç6el qu nIo
estejam preV15t.&s no art. 63.

Ari. 66 - O SUperf.ot Tribunal M1l1t8r 01'
pn1z:al'á, anualmente, e tU"á pub11eal' DO
"Dlá.r1o da Justiça", atá qWnIe de Janeiro....
Usta de antlillidade 004 auditora e advop
dos de offclo.

Art. 8'1 - Aa reelama.çfJea contra. • l1at& de
ant1gWcIade eerIo proeessad.&I e 1U11adU pe-
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lo superior Tribunal Millta.r, observa.das as
dtspostçõe5 seguintes:

at a reclamação será apresentada na
Diretoria. GerllJ. ou posta no correio, den
tro em sessenta. días, contados da. data
da publicação da. li5ta no "Diário da
Justiça.";

b) examinada. pelo Relator e discutida
pelo Tribuna.l, poderá êste julgá-la. des~

de logo improcedente. por falta de fun~

damento; ou, em caso contrário, mandar
ouvir os interessados, marcando-lhes
prazo razoável, que não excederá a ses~

senta. dias.

CAP1TULO IV

Du substituições

Arl. 63 - OS ministros, auditores, advoga.
dos de oficio e funcioná.rios dos serviços aU
xiliares da. Justiça são substituídos nas suas
licenças, faltas ou impedimentos:

a> o presidente do Tribunal, pelo vice
presidente e, na falta. dêste. pelo minlstro
mais antigo;

b) os ministro15 mllitares, mediante
convocação do presidente do Tribunal.
por oficiais generail5 da. Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, preferente·
mente do mais alto pôsto, e re:spectiva
mente escollúdos dentre os da. lista. envia
da. pelos ministros daquelas pastas;

c) os ministros civJs, pelo auditor cor
regedor e. na sua falta ou impedimento.
por a.uditor de segunda entrânCia., con
vocado dentre os três de maior ant1güi
dl«le;

dt os auditores, pelos seus substitutos
legais. salvo o corregedor, que será suba
tituido, por convocação de pres1dente do
Trll:runal, dentre os três auditores de
maior antigüidade na. segunda. entrân
cia;

e) o presidente de Conselho Esped.al
ou Permanente. pelo oficial imediato em
pôsto ou antigUidade, se fôr oficial su
perior ou oficial-general;

f} OS juizes de Conselho Espec1al ou
Permanente de Justiça mediante sorteio;

g} o presidente e os JUizes de Canse-
lhO/; dos corpos, forma.ções, ou estabele
cimentos mUltares, por oficial demgnado
pelo comandante da unidade ou eatabe~

lecimento;

h) os advogados de oficio, pelos seus
substitutos; e, na falta dêstes, por advo~

gado designado pelo pres1dente do Con
selho ou auditor;

i) os escrivães. por escrevente jura
mentado, e êste por outro auxilla.r de
cartório, mediante designação de auditor
e ordem de antigüidade;

j) os oficiais de justiça, pelos respecti
vos substitutos.

§ 1." - A convocação de ministro. a que
se referem as letras b e 4), 156 se fará. quando
a licénça, falta ou impedimento fór superior
a sessenta dias, s8Jvo nos casos em que. por
disposiÇão legal, fôr exigido quorum especial
para a decisão.

§ 2." - Nas Circunscrições Judiciárias em
que, na mesma sede, houver mals de uma
Auditoria, os auditores e advogados de oficio,
desde que não haja. substitutos dispon1vels, se
substituirão reciprocamente e sem preJufzo
das suas funções, nos casos de licença, falta
ou impedimento em outras Auditorias.

CAPiTULO V

Das licenças e blturupções do exereieio

Art. 69 - As licenças serão concedidas:

I - pelo Superior Tribunal Militar aos
seus ministros, aos auditores e Bouclitores
substitutos;

11 - pelo presidente do Superior Tri
bunal Militar:

ai aos 8d~-ag8àos de atfeio e seus subs
titutos;

b) aos funcionários dos serviços auxi~

liares do Tribunal.

lU - pelo a.uditor ao escrivão e de
mais funcionários da Auditoria.

Ad. 70 - Os ministros do Supenor Tribu~

nal Militar terão deis meses de férias a t;e

rem gozada.> coletiVamente, nos periodos de
terminados pelo Regimento Interno.

An. 71 - Os auditores, auditores substitu
tos e advogados de ofício terão direito a ses
senta dias de férias a serem gozadas de uma
só vez .ou em parcelas de trinta dias.

Art. 72 - O substituto de advogado de
ofício, que estiver em exercício por mais de
wn ano, terá direito a férias. por período
igual ao do respectivo titular.

Art. 73 - Os funcionários dos serviços au
xiliares do Tribunal e das Auditorias terão
direito a trinta dias de féria.>.

Art. 7" - Em casos não previstos neste
Capitulo, quanto a licença.> e férias, bem co
mo a. interrupçôes de exercício, aplicam-se as
disposições de legislação especial reguladora
do assunto.
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CAP1TD'LO VI

Da d1Ielpllil& jBlUcllúill

Ari. '15 - ()e advogadas de ot'ic.io. 06 e&
crtvAea e demala !undonárics d.u Audltor1a.l
aio passhels das .seguintes penas d!scipUDa
res:

a) reJ)l'8ensAo;

b) multa;

c) .suspendo;

d) demissAo.

PlU'ácrafo único - A advertênc1a, embora
nAo se cooodere pena. d18cipl1nar nem dew.
constar dC6 ~ntamento& funcionais, poderá.
ser feita pela. autorfd.ade oosnpeteDte, verbal
mente ou por e9Crlto, em caráter aIgf1oIo ou
nM, inclusive em ac6rdl0 ou sentença. em 1I8
trata.ndo de autortd1lode 1u.d1clArla dep~
!natâne.la, advogado de ofício, el!Crt'fio, es
crevente Juramentado ou ofIdal de justl.ç&,
sem~ q~ haja n~e de chamar a.
atfJução sóbre êrro <lU (lmtsl!lo QUlJ S& werltl
car em processo.

Art. 76 - Os auditores e auditores lIubltitu
tos Bbmente aào paB8lve1a das penas d1aclpU~

nares de reprunsio, multa. e suapenIf,o.

Art. " - 'Na apllcaçio dali penaa di!clpll
nares serão coJU1dera.da.& a na~ e a gra
vIdade da 1n1'raçio e os daDO/! que dela pro
V1.etem para o serv1ço Judlc.tárlo.

AI't. ':8 - A pena de repreensio aeri apU~

cada. pa.r etlertto, em ea.ràter BigUQSO OQ Dio,
nos ca.sos de desobedl~ncta e falta de cum~

prtrnento dos devnes funcionais 011 de&cor
te&a. no trato com autortdadeB ou com outras
pes.soas, no exerdcio da funçAo.

Art. 19 - I-. penA de suspendo, que nAo
excederá, cada vez, a Uinta diu, MIm apU
cada em caso de !a.lta grave ou de zetndd.ên.
eta.

PRíq'rafo {lDleo - QuaDdo bouven- conve
nJ.!ucla PIU'a o serviÇo, Q pena de .uape~

poderá er convertida em multa, n& bale de
~% <clnQlJenta por cento) por dia de venci
mento. obliia.clo. '3 punldo. neste tlUO, to per
manecer no serviço.

Ali. 80 - A pena ded~ apllca-!e nos
mesm03 C&SOS previstos para 08 demllJa f'un
ClonártOll públlws eMa da UDiIo, pelo .u
Estatuto.

I 1." - O tuneiané.riQ eetá.m sbmente po-.
derá ser dem1t1do após prOCfJM()~
tivo. em que lhe seja~a amplA de
leu., lnst&urado õe oficio ou roedlaDta re
pl"BIlentaçAo escrtta de a.utorldade ou de pes
soa Interessada, que néle deverá depor.

§ z,. - se nio flh' est6_... entNIiaD.to,
ouvido ante. !bbre o Jato que Dle é~
ulvo se demJa(vet 14 D,1lt\tIL

'!."-O ..tode~~ ..
c&WIA· ~a penaltdadf. .

f "" - se, no prOC8llO &G""n"""",,vo, nIo
Ucs.r apurada talta deten:nJnante de~
11.0. mu outra de mebDr I2"&Vlade, & 1*1&
ool'N5pow1ente ser"~ peJa. &I1tatIdad.e
que ordenou & 1nBtBuraçIo do~

I) s." - O processo admlnlatratlvci pcjr lu·
fraçAo de Que poua resultar dlllllla!lo ..n.
lnstanruo por óetermjn~do Supericr TrI
bunal Milltar.

, a.· - Independ~ ~ prooeseo &dm1DI.ItraU
vo a apIfCAQlo· clU penaa de ftlI'lNIIDIIO, mul
ta ti atmpeJ1BIo.

A11. 81 - ÃB~ dilciplLnana dai
procuraaorea e .eeIU aubRltutol" peran. ....
t.ortdade 1udJ.elán&, ou no cuno de~
serão comunicada8 ao p.rocun.dor1'Ulo1, ....
011 fins de d1reito.

Ari. n - As pUItiçOes alo ap1jcl\du: .
a, pelo Superior Tribunal MUltar, por

1nt.erméó1D G.o IIW preeldmte, UI adito
rell, auditor. subaUtutoe e adVopcIoI de
olido;

bI pelo pres1debte do Sl1lJ8dCr 'Trt.bunIil
MWtar. ao cllretor-pt'IiIJ. &(J~

praI. dA Ptu1dtncla, 1.0~
e 80S dU'et;ores de senf.ço;

OI pelo auditer, aos een1dcna qu lhe
do~;

d I pelo dIretor-geral, &OI tuDclOlllbioa
que pate.namnn aoa aen1ç.oII~do
Tribunal, n40 oomtlNlUUUdoa Da 1ett'& la.

Art. li - O a1'JJ21tar ouf~, • qlI8ZI1
tiver Ildo fOOJ)Ol5ta ))MIa dilcq)l1DA1', poc1Irá
pedtt a sua recona1deração <IV~.

PuápoaIo 1ÍJUeo - NAo ~ permitido MIUD
00 pedido de nwna10en&9lo ou relevaçAo, XI"
mesmo CMO ou lU&. retnd.~

.\ri. M - 08~ P&I'a o~ T11.
bunaJ. lliUiar, das penal~ 'PIdo IIU
PJ'MNlente, ou por auditor, .erIoJD~
dentro do ~8&0 6& cinco dIu, ~a1 cJ&.
data da apUcaQlo, ou do imWertmeato do
pedido àe J'6COD81deraçAo ou reInaçIa., e,
dentro 40 roemno prazo, ao ~tA do
nibunal, de pena apUe&d& pelo~

A.tt. 85 - Apl1l:&t...~.. o EItatQto dOll !'Qn
donários PúbUC05 CIvflI l!a D'ntto reJúi..
menta U~ d.IIIc1p1ioarel!1 pratica
daa por func\onáli08 dCIl Ml"riOCW awdUU'tlII
do Superior TrIbunal MUltv. ne- <lUa. nIo
prevlstos nesta lei.
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T1TULO IV

Capitulo únieo

Da. orglLlliza,ção da Justlp Militar em
tempo de pena.

Art. 86 - São as seguintes as auoorldades
da Justiça. Militar na v.lgêzlcJa do estado de
guerra, junto às fôrças em operações:

a) os Conselhos Superiores de Justiça
Militar;

b) os Consell1os de Justiça. Militar;

c} os auditores.

Ari. 8'7 - Compete, de modo geral, às auto
ridades mencionadas no artigo anterior, pro
cessar e julgar os crimes praticados nas zo
nas de operações ou em território estrangeiro
militarmente ocupado por fÔrç8.8 orasileira.s,
ressalvado o diSPOSto em convenções ou tra
tados internacionais,

Parágrafo únieo - ~ ressalvada. a compe
tência. do Superior Tribunal Milltar quanto
aos crimes praticados dentro dos linútes ter
ritodais do País.

Art. 88 - Os Conselhos Superiores de Jus
tiça. Militar são órgãos de segunda. 1nst1\.Dc1a.,
tendo a. sua. oonstituiçMl e jurisdição regu
ladas por decreto do presidente da. Repúbli
ca. Dêle fará parte um magistrado de carrei
ra da Justiça M1Iitar.

Art. 89 - O Conselho de JustIÇa. compor
se-á do auditor e dois oficiais de pa.tente
superior ou igual à do acusado, desde que
maIs antigO, nomeados pelo comandante
chefe das fôrças em operações, CU de gran
des unidades, por delegação 1'>ua.

Pará(l'alo único - 'l;sse Conselho será
constituido para cada. caso, e d1sso1v1do logo
depois de terminado o jUlgamento.

Art. 00 - Haverá., junto às fôrças de terra.,
mar e ar, em operações, tantas Auditorias
quantas necessárias.

Art. 91 - Cada. Auditortll, compor-se-á de
um auditor, um procurador, um advogado de
oficio, um escrivão, e dos auxiliares que fo
tem necessários, podendo estas duas últ1mas
funções ser desempenhadas por praças gr~
duadas.

Parágrafo único - Um dos auxiliares exer~

cerA, por designação do auditor, a função de
oficial de justiça.

An. 9Z - Na. falta de substituto de pro
curador ou de advogado de oficio. poderão es
sas funções ser exercidas por oficiaiS da ati
va, ou da reserva, desde <lue formados em
Direito.

Parágrafo único - Se nomeado oficial da
reserva, será convocado para êste fim.

Arl, 93 - As Auditorias t'unctonarâo Junto
ao Comando, que lhes fixará a Jurisdição.

Art. 94 - Compete ao Canse11:lo Superior
de Justiça:

a) processar e jUlgar originàriamente
os oflciais~generais e coronéis ou capi
tães-de-mar-e-guerra;

b) jUlgar as apelações interpostas das
sentenças proferidas pelos Conselhos de
Justiça e auditores;

c} julgar os embargo.<; opostos às sen~

tenças proferidas nos processos de sua
competência originâria.

Parágrafo ÚJ)ico - Os comandantes-chetes
responderão perante o Superior TribunaJ Mi~

lUar, dependendo a ação penal de requ1s1ção
do Govêrno,

Art. 95 - Compete ao Consellio de Justiça
julgar os oficiais até o põsto de tenente~co

ronel ou capitão-de~fragata, inclusive.

Art. 96 - Compete ao auditor:
a) presidir a instrução criminal quan

do o acusado fôr oficial,. assemelhado,
praça ou civil, observa.tfo o disposto na
letra a, do art. 94;

b} presidir a instrução criminal e jul
gar as praças, seus assemelhados, e civis.

DISPOsrçoES TRANSITóRIAS

Art. 97 - Os substitutos de auditor e de
ad.vogado de ofício, com estaonidade no car
go e vencimentos permanentes, têm direito
à aposentadoria, nos têrmos da legislação em
vigor na data da sua concessão.

§ 1.° - Aos substitutos de auditor e de a.d~

vogado de oflcio, não compreendidos neste
artigo. é assegurada a aposentadoria, ao
atingir€m o limite de idade previsto na le
gislação em vigor.

§ 2.° ~ Os substitutos de auditor e de ad
vogado de ofício incluídos no preâmbulo dês·
te artigo, alem dos demais periodos de efeti
vo exercicio que possam ser computados, para
efelto de aposentadoria, contarão o seu tempo
de serviço, ininterruptamente, a partir da
data em que forem declarados estáveiS.

§ 3.0
- Os atuais substitutos de auditor e

procurador da Justiça Mmta.r da União, que
tenI1am adqUirido estabilidade nessas fun
ções, poderão ser aproveitados em cargo inf
cial dessas carreiras, respeitados 00 db'eitos
dos candidatos aprovados em concurso,

§ 4." - O ex-comàatente da segunda
Guerra Mundial, pertencente aos quadros da
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Justiça Miliw. que tenha :PU'Uc1pado efe
tivamente de opera.c:õet. M1kM da POrça Bz
pedJcJonárJa Brastleh"a, da MIJ'fnha, de. Pôr
ça Aé11la. BrnsI.lalra, da Ma11nJla, Mercante
ou de Fórça do Exército poderá. indepen
dentemente de conCutlln, desde que JlOQUa Ol!o
reqUiSlt03 previstos em let, ingressar no car
go inicial da cBmira da rna.gf!tratura ou de
advorado de oticio.

I s.a - Os SUbstitutoll de auditor, de adto-
pdo de otielo, com IlItabWdade' e venel~

mentos, nu con~do patágnJo anterior,

Berio aprovel.tAóte lll:IQO \i'AilarM. nu .......
que ocorrerem na m..u.4m~

AR. 91 - Es\;l. Lei enu.rá em .. a 1.
ll.e janeiro de 19'ro. !&'fcpdu ..~
em. contrArio.

llraailla, 21 de outubro de 1_; 14..• da
tndepend!ncl.a e 81" ..~ - AU
GUSTO lIA..II.tNN .4.DDU'KD Gamm.
WALD - AVULfO DE LY&& TAVA:&U
- MARClO DE SO'VZA E IULLO - 10
An~. da GUDa • snw..

- Do compromJs80. posse e exercidó ••••••.•.•. o ••

- Dali incompatibilidades , .................•.
- Da. &Iltigül.dadll •••••.••.•.•• _••.•..•.•. _•.••••••••
- Das substituições , .............•••.•
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JUSTiÇA ~~n~T :~~

DECRETO N.o 17.231-A, DE 26~2-26

"Manda observar o Cóellgo da Justiça.
Militar." - (D.a. 3~3~26.)

DECRETO N,o 17.513, DE 5-11-26

"Manda observar o Formulário do Pro~

cesso Criminal Militar, a que se refere o
Decreto n.O 1'7.231-A, de 26-2-26. em seu
art. 386." - (D.a. 23-11-26.)

DECRETO N.o 19.453, DE 4-12-30

"Revoga o ~ 1.° do art. 3,° do regula
mento anexo ao Decreto n.o 17 .231~A, de
26-2-1926. que determina. gue na. 1." cir
cunscrição haverá também um audItor
de 1." entrância com as funções de cor
regedor dos processos findos." - <D.O.
10-12~30, Ret. 1'7~12~30.)

DECRETO N.o 24.803, DE 14-7-34

"Modifica díversos artigos do Código da
Justiça Militar." - (D.a. 16-'1-34 
SupU

DECRETO RO 71, DE 27-2-35

"Aprova e manda observar o Formu
lário para o Processo e JUlgamento dos
crimes de insubmlssão e deserção de
praças." - (D.a, 11-5~35.)

DECRETO-LEI N,o 925, DE 2-12-38

"Aprova o Código da JUStiça. Militar."
- (D.D. 9-12-38 - Rep. 26-1~39.)

DECRETO-LEI N,o 2.234, DE 27-5-40

"Modifica um dispositivo do Código de
Justiça Militar." - <D.a. 29~5~40.)

DECRETO-LEI N.o 2.746, DE 5-11-40

"Altera as disposições do Código da
Justiça Militar, baixado com o Decreto
Lei n.o 925,de 1938, relativas ao Conselho
de Justificação." - (D.a.7-11-40,)

DECRETO-LEI N.o 3.020, DE 1-2-41

"Prorroga à Aeronâutica a juriSdição
da Justiça Militar do Exército." - (D.a.
4-2-41.)
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DECRETO-LEI N." 3.038, DE lO-t-·l1

"Dispõe sObre a declaração de ind1gn1
dade PISIl. () ()ttdala.to." - <D.<J. 12-2-41
- Ret. 24-2--4lJ

DECRETO-LEI N.o 3.1581, DE 3-9-11

"Dlsp1le s6bre a substltulçla de OCUp&u~

tes de CSl'l!'OS da Justiça Militar." (P'lcam
revogados aa alineas 0, c, d, e, /. g, e h
do art. M, o art. 55 e seus § I 1.° e 2." dI)
Decreto-Lei n." 925, de 2-12-38. e mais
dlsPOO\C(les em contrárIo.) (D.O.
5-11-41 - Ret. 4·]0-41).

DECRETO-LEI N.o 4.023. DE 111-1-62

"AlWi. 00 1\.l'ta. l()~ e 1(J3 do Decreto
Lel n." 926, de 2-12-38, que aprov()u o
Cód~() d9. JU1!>tiç& Mfttte.r." - (D.O.....
16-1-4.2.)

DECRETO-LEI N." 4.225, DE 2-3~

"lIIoã1!lca o lU't. 24 do Decreto--Le1
n." 925. de 2-12-38, que aprova o ~o
da JustIça Mflltat." - <D.O. de &-4-Q
- Ret. U-4-~.)

DECRETO-LEI N." 4.285. DE 6-'-42

"Altera a composl.çio do Supremo Tri
bunal .MJ.lttar, e dá. outra pro.,1d@onc1a.s."
(Decreto-Lei n.!> 92:1, de 2-12-38,)
(D.O. 8-4-oU -- Ret. ll-i-42.)

DECRETO-LEI N." 4.470. DE 14-'t~

"Altera a red~Aa do § 1.0 do art. 1.° do
D~re~-Lei n." 3.~1. de 3-9-41, que dis
põe sObre a substitulçio de ocupantes de
ctVgO& d~ JU1I\'1ça MUlta.r." - (D.O.....
16-7-42.)

DECRETO-LEI N." 5.837, DE 28-9--43

"Altera a redaçAo do art. M do De
creto-Lei n.O 925. de 2~1:.l-18. C6dlgo da
Justiça. Militar." - (D.O. 30-9-43,}

DECRETO-LEI N.o 8.186, DE 19-11-46

"Dispõe !()tiJ'e o procellllO e j~amento

dos crimes da COUlpet!nc1a do ext1nto
Tribunal de- 8egUrança." - (D.O. de ••••
24-11-45'>

DECRETO-LEI N." 8.7158, DE 21-1-46

"Dá nove. redaçlo ao art. 7.° do De
crew-Le1 n." 925, de 2-12-38, e dá outra.
provH\ênC1aB." - <D.O. 30-1-46,)

DECRETO-LEI N." B.913, DE 2'-1-48

·'Altera. o CódIgo da Juatlça. l4lUtar,
aprovado pelo Decreto~Lel n." 92(1. de
2-12-38." - (D.O. 30-1-"6.)

DECRETO-LEI N." 9.0121, DE ~.1I--M

"Altera~ do Decmo-W
n.O 3.~1, de 3-1-41.~ pelo de
número 4.410, de lt·'J~U." (Substitui.
de ocupante de e&rI1lI di. Juatlça MUl·
tar,) - <D.C. 29-8~.)

LEI N." 1166. DE 9-12__

''Reorganila 08 Cartóra'cIU Aud11o
rlal; Militares, e dA OUtru~."
- (D.O. 15-12-4.)

LEI N." 1. MI. DE ao-l-lU

"Lei OrIlnl.ea. do KhlIatAll10 ~."
- <D.O. 1-2-M.)

DECRETO-LEI N." 30.1109, Dl!: i-6-Q

"Manda adotar formulirlol para pro
cesso e Ju1pmento dQ& arIm.eII de Jnsa.b
m:LssAo e deserçAo to1'IWldo~.
tes 08 Decretoe 0."8 lUla, de G-U-,M, e
'no de :n-2-1938." - (D.O. ll·C-M.)

LEI N.O 2.1117, DE &-t-M

'·ModUlca. o § 2." do art. 18 do Dearet.o
Lei nO 926, de 2-12-38 (C6dJio da~
MJ!1tar.)·' - <D.O. 8-4-54->

LEI N." 2.738. DE 2Q-2.-M

"Diap6e 8Ôbre o afalltamento do~
que se revel&r inoompaUvel com o ezIl:I:á.
elo de !\l&Il funç6es, qU81: em. II.tual:lIO
normeJ.. quer por ocui&o de provu ck
lnstI'UÇAo, de mmobru OU operaoGel.
de llUerra, e dá oUtral pro't'SlHaolu." .:...
(D.O. 2Z-2-M.l

LEI N." 2.933, DE 31-10·86

"Mod.lUca o art. M do C6mIO da Jua.o
tiça M1lltar." - {D.O. :11-10-18.>

LEI N." 3.8M, DI: U-12-«l

"DlsplIe aôbre a el1t.rep de autoll ...
advog8.dol, e ~á outras pro'l'il.UncJ..." 
lD.O. 1(-12..80 - Ret. D.O. de .~12".)

LEI DEL1l:OADA N." t, DE ~'-U

"DtspOe SObre • fntervenclo DO dr:lmfJJio
econOo1.lco para aMetftU'lU' • 11m ~
baiçio de produtos~ IID 0011·
sumo do poVO," - <D.O. 21-1-62 - Ret,
2~1()-62.)

LEI N.o 4.11'1:1, DE 4-12~

..Altera a reda.çlo da letra l cio art. 88
do CódIgo da. Justiça MUltAr. <Decreto
Lei n." 925, de 2~12-38.)" - <D.O. 'l-U-Q.
Ret. 28-1-63.)
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LEI N," 4.389, DE 28~B-64

"Altera os arts. 2'13 a 283 do Cõdigo da
Justiça Militar, aprovado pelo Decrero
Lei n." 925, de 2~12-38." - (D.D. de
31-8~64.)

LEI N'<' 4.517, DE 29~12-64

"Altera O Código da Justiça Militar,
aprovado pelo Decreto-Lei n." 925. de
2-12-38." - (D.D. 7-12-64,)

DECRETO-LEI N." 2, DE 14-1-66

"AutoriZa a requisição de oons oU ser
viços essencls.is ao abastecimento da po
pulação, e dá outras providências." 
(D.D. 17-1-66,)

LEI N." 4.984, DE 18-5-66

"Dá. nova redação aos arts. 263 e 266
do Código da Justiça Militar, aprovado
pelo Decreto-Lei n." 925, de 2-12-38, e dá
outras providências," - (D.O, 23-5~66.)

DECRETO-LEI N." 215, DE 27-2-61

"Altera o Código da Justiça Mil1tal'
{Decreto-Lei n." 925, de 2.12-38)."
(D .0. 27-2~67.)

DECRETO-LEI N," 267, DE 28-2-67

"Introduz alteração no Mínístérío Pú
blico da União junto à Justiça Militar, e
dá outras providências." - (D.a.
28~2-67,)

DECRETO-LEI N." 314, DE 13-3-67

"Define os crimes contra a segurança
nacional, a ordem politica e social, e dá.
outras providências." - (D.O. 13-3-67.)

DECRETO-LEI N.o 317, DE 13-3-67

"Reorganig8 as Policías e os Corpos de
Bombeiras Militares das Estados, dos
Terr\t6nos e do Distrito Federal, e dá
outras providências." - (D,O. 14-3--67 e
Ret. 17~3~67.)

LEI N.O 5.256, DE 6-4-67

"Dispõe sóbre a prisáQ espedal." 
(D,a. 7-4~67.)

LEI N.o 5.300, DE 29-6-67

"Dispõe sôbre o Conselho de Justifica
ção, estabelece normas para o seu tun·
cionamento, e dá outras providênclaa."
(D.O. 3-7-67)

DECRETO-LEI N.a 1.002, DE 21-10-1969
"Código de Processo Penal Militar." 

(D.O. 21-10-69 (Suplemento B) págs. 49
a 101. Rep. D,D. 21-1-70 e reto nos de 23
e 28-1-70,)

DECRETO N." 1.003, DE 21-10-1969

"Lei da Organização Judiciária. Mili
tar." - <D.O. 21-10-69 (Suplemento B).
pag/!. 109 a 125J

LEGISLAÇAO CóDIGO PENAL
MILITAR

DECRETO N,0 949, DE 5~11-JS90

"Estabelece um Código Penal Militar
para a Armada." - (L.B. 1800, VaI. V,)

DECRETO N." 18, DE 7-S-1agl

"Estabelece nõvo Código Penal para a
Armada (de acôrdo com o Decreto n.O 14,
de fevereiro dêste ano)." - (L.B. 1891,
Vol. I.)

LEI N.o 612, DE 29-9-1899

"Aprova e amplia. ao Exército NacionllJ,
o Código Penal para a Annada, que
acompanhou o Decreto n,Q 18, de .... ,.
7-4-1891." - (LB. 1899, VaI. IJ

DECRETO (P.L. N." 4.988, DE 8-1-26

"Pune com as penas de suspensão e
multa todo individuo ao serviço da
Armada e da Exército que, por frouxi
dão, indolência, negligência ou omissão,
cometer qualquer crime do art. 110 do
Código Penal Militar, e da outras pro
vidênclas," - m.o. 14-1-26,)

DECRETO (P.L.) N." 5.285, DE 13-10-27

"Determina que o crime previsto no
art. 117, n.os 1 a 1, inclusive, do Código
Penal Militar, seia punível com a pena
de prisão, com trabe.Iho de seis meses a
dols anos." - <D.O. 22-10-27 - Ret. D,O.
27-10-27.)

LEI N." 38, DE 4-4-35

"Define crimes contra a. ordem polf~

tica e social." - (D.O. 6-4-35. Retifi
cados nos D.Os. 1."-7-35, 3-1-35, 6-7-35 e
28-6-35,)

LEI N.!} 135, DE 14-12-35

"Modifica váJ'ios dispositivos da Lei
n," 38, de 4-4-35 e define novos crimes
contra a ordem politica e social." - (D.O.
de 14-12~35 - Ret. D.O. 18-12-35,)

DECRETO-LEI N ," 431, DE 18-5-38

"Define crimes contra. a personalidade
internacional, a estrutura e a seguran
ça do Estado e contra a ordem social."
- (D.O. 19-5-38.)
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DECRETO-LEI N.!) ....'766. DE 1.c -10-Q

"Define crime! militarei e contra a
segurança do Bl5taco. e dá outraa provi
dênc!B.!:' - -:0.0. a-lll-oU.]

DECRETO-LEI N.O 6.2.2"7, DE 2t.l~

"Cõcllgo Penal Militar." - W.O. 1.°_2_14
-- Ret. 16-2~ü fi lli·3-4ol.)

LEI R.o 1.802, DE 15-1-53

"Define 08 Ulmes contra a Estado e a
Ordem PaUtlc& e Bocia!, e (U ol1tnae pro
v!dênc1as. Revogam-se lWl diIposip6es em
eantl'lIJ:io e. em e&pecWJ. & Lei n.!) 18, <le
4-4-1935,8 Lei n,o 136, de 1(-12 do 1MI!ImO
a.no e I> Decreto-Le! D.o 431. de 18-6-38:'
- (D,O. '-1-53 - &1" D.O. a-l-53.)

LEI 1'1." 2.60li, DE 11-6-66

"Modifica o art. 180 e seu ~ 3.", do De
creto-Lei 0.° 2.8ü, de 7-12-1940. (CódIgo

Penal) e art. 208 00 Dearetu-LeJ D.o '.:IS?
de 24-1-1944: (Có4i&~~ 1I1Utar)." 
(D.C. 15-6-56.)

ANTEPROJE'l.'O

"00 CMl;o Penal MWtar. ele autor1& do
Prof. Ivo O'Aqumo P'oneecto, tnan~
publicaI' pejo Br. Ministro da~ e
NeeociOfl Interiores. para reoeber .....
tõea de acôrdo com o dIspoaltl"" do artl
iO ....0 iSo o.,ento n.CI 1.48G. "'l1~ltG."

- (D.O. 6-6-.88 - 8llPlelbento.)

LEI N.<> 5.3te, DE 116'l

..Altera. dlõJ)OlltJ.VOI do CóClJro Pm&l,
visando a proteger~ de ut1JSd&à
púbUca." -- {l).O. '7-11-&1.)

DECIUn'O-LEI N.o 1.001. DI! :U.1O-18II

"CódJio Penal Mllitar.'· - <D.O• ••.•
21~10~69 - SUplemento BJ

SEGURANÇA NACIONAL - LEGISLAÇAO

CONSTITUIÇAO PEOERAL DE 16--'~19U

"Art. 159 - TMas as Questões relaUvas à
segurança. nuloMol aerlo eatudadu e co-
ordenadu pejo~o SUperior de se
gurança Nacional e peloa órItOI e"pecta1a
criados para atender lu neee.1dades da
moàll1zação.

i I," -- O Comelho SUperior de 8eIU
xança Nacl:mal seré. presidido pelo Pre
sidente da RepllbUca e d~e faria parte
os Ml.n1stl'os de Estado, o C'befe do Ea
tll.do·Malor do E'1ére1U> e o Chefe do
&cado-MaJor da. Artnada.

I 3.° - A Ot'ianJz~, t'I funelona.meDto
e a competêneIa dD Conselho 8upe:r1or
seJi\o regu.lados em lei.

Art. 161 - O l!3tado de (Uetta impUcuá
& sUSpeD5io daa i8J1U)tlas cOlUItltuc.iOn&IIJ
Que possam prejudiJ::ar dlrel;a ou indireta
mente li. segurança. n.acl<me.1.

Art. 166 - Dentro de uma faixa de cem
qUilômetros ao~ dia 1:rontel.raa, ne
nhuma CDDCe!8Ao de terras ou de viu de
comunicaçAo e li ai:lertur& destas se efe
tuarão sem aud1~ncta élo Conselho SUpe
nor de SeP;un.nça Ne.c.i()nllJ.. eatabe1ecendo
êllr.e o predomfn1o de capIta1s e trablUba
13ore:~ naclonaill e detenn1r.a.Ddo as liga
çõe& interiores necesaarlas à defesa du
ZOIUl.'! servidioa ~l.u "tradaa de pene
traçlo.

t t.O Proceder-se-i do mesno modo em
reJaçAo ao est6be1ecJmeoto. Jl_ fua.
de 1ndÚSlt..r1as. inclUlive de traDIportea.
que interessem à aecuranoa nacloMJ.

I Z.o - O Conselho Buperior de 8eIU
.rança Naclonf13 orpn.1zari a~ du
indústriaS acima re!ertdM, que nmtam
êsse caráter, POdendo em tod.o 1JIImpo
rever e modificar a mecna nJ&oIo. ClUt
deverá ser por !te COIOun1cada &OI 10
vemos locats tn~~Idoa.

§ 3.° - O Podu E1flC11tho, tendo ..
vista as necess1dade8 de ordem anltArla.
aduaneira e da defesa nacklDal..~
nteDta.ra a utilluçio das temu pdbücu.
em ret1io de fronteira pe1& tJniio e ptka
Estados, f1cando subordJn8dr. l. lÇftlYII.
çAo do Poder Le.ifaJatfvo • lUa allMlaçlo,"

CON8TITUIQAO PEDERAt. Im ll)..l1-lUT

"Art. 162 - 'IOdu &11 quest6e1 nJaUYM i
l!ei\ll'ILIlÇa n&e1on1l.l BUlo estudadu pelo
Con.w1bo de BepranqaN~ " peioI
órpos espec1aja: cr1Ados para ateader ..
emetKencl.a da mobWu.olo.

O Conselho de~ NaciOD&I eerf.
pres!dldo pelo Preslàente ela BeP~

I' ) le&JlIlaçlo eObrl!' atado d.e atuo: ..1m. artIaWI
na "Re'YlBta de lntorm&Ç&o ~&ll,.... n.õ ~.
pt,g. 1:14.; n.o 6, pq;. ISl', n..Q 1, pq. 131; n.o a.
páf;. 41; n.o ~, P'g. IUI li n.o 12, N. 221.
LeQillaçAQ !6b'tll l.'llternnçlD Ped.ral: l'lde
AI'tIgc. n~ "Revlllta de Intor~~...
Uv.... n,o t. P'l;r. 101; D.o :I, ~. :u • 1" •
'!l.o li. pé.g.•,
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e constituído pelos ministros de Estado e
pelos chefes de Estado~Maior do Exér
cito e da Marinha.

Art. 165 - Dentro de uma faixa de cen
to e cinqüenta quilômetros ao longo das
fronteiras, nenhuma concessão de terras
ou de vias de comunicação poderá efeti
var~se sem audiência do Conselho supe
rior de Segurança Nacional, e a lei pro
viàênciará para que nas indústrias
situadas no interior da referida faixa pre
dominem os capitais e trabalhadores de
origem nacional.

Parágrafo único - As industrias que in
teressem à segurança nacional s6 poderão
estabelecer~se na faixa de cento e cin
qüenta quilômetros ao longo das fron
teiras, ouvido o Conselho de Segurança
Nacional, que organizará a relação das
mesmas, podendo a todo tempo revê~Ia

e modificá-Ia."

LEI CONSTITUCJONAL RO 9, DE 2B~2~1945

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1B-1H946

"Art. 28 - "" , .

§ 2.° - Serão nomeados pelos Governa
dores dos Estados ou dos Territ6rios os
Prefeitos dos Municípios que a lei federal,
mediante pareceI do Conselho de Segu
rança Nacional, declarar bases oU portos
militares de excepcional importância
para a defesa externa do País.

Art. 179 - Os problemas relativos à de
fesa do Pais serão estudados pelo Con
selho de Segurança Nacional e pelos
órgáof- especiais das FÔrço.as Armadas,
incumbidos de prepará~las para. a mobi
lização e as operações militares.

§ 1.° - O Conselho de Segurança Nacio
nal será dirigido pelo Presidente da Re
püblica, e dêle participarão, no caráter de
membros efetivos, 05 Ministros de Estado
e os chefes de Estado-Maior que a. lei
determinar. Nos impedimentos, indicará
o Presidente da República o seu substi
tuto.
§ 2.° - A lei regulará a organização, a
competência e o funcionamento do Con
selho de Segurança Nacional.

Ar!. 180 - Nas zonas indispensáveis à
defesa do País, não se permitirá, sem pré
vio assentimento do Conselho de Segu
rança Nacional:

I - qualquer ato referente à concessão
de terras, à abertura de vias de comuni
cação e à instalação de meios de trans
missão;

11 - a construção de pontes e estradas
internacionais ;

111 - o estabelecimento OU exploração de
quaisquer indÚstrias que interessem à se
gurança do País.

*1.0
- A lei especificará as zonas indis

pensáveis à defesa nacional, reguíar'Í. a
sua utilização e assegurará, nas indús~

trias nelas situadas, predominância de
capitais e trabalhadores brasileiros.

§ 2.° - As autorizações de que tratam os
h.os I, Il e III poderão, em qualquer
tempo, ser modificadas ou cassadas pelo
Conselho de Segurança Nacional,"

ATO INSTITUCIONAL N." 1, DE 9-4.,1964

(D.O. - 9-4-64 - P pãg,)

ATO INSTITUCIONAL N.o 2, DE 27-10-1965

m.o. - 27·10-65 e Rep. D.O. - 5-11-65,)

ATO COMPLEMENTAR N.o 1, DE 27~10-l965

m.a. - 27-10-65 e Ret. D.a. -28-10-65.)

ATO COMPLEMENTAR N.o 3, DE 3-11-1965

<D.D. ---., 4-H-65.}

ATO COMPLEMENTAR N.o 10, DE 4-6-1966

<D.a. - 7-6-66.)

<'\TO COMPLEMENTAR N.o 23, DE 20-10-66

(D.O. - 20-10-66,)

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 24-1-1967

"Art. 89 - Tôda pessoa natural ou juri
dica é responsável pela segurança nacio
nal, nos limites definidos em lei.

Art. 90 - O Conselho de Segurança Na
cional destina-se a assessorar o Presi
dent.e da República na formulação e na
conduta da segurança nacional.

§ 1.D
- O Conselho compõe-se do Pre

sidente e do Vice-Presidente da Repú
blica e de todos os Ministros de Estado.
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§ 2.° - A leI regulará 11. organfzaçio.
oompeténcia e o tunclonamentc do Con
selho e poderá admitir outros membros
natos ou eventual.s.

Art. 91 - Compete ao Conselho de segu
rança N lI.donal :

I - o e&tudo dos problemas relaUvos à
segura:Jça naclor..al, com a cooperaçl.o
dos órgãos de informação e dos 1ncumbf~

dos de preparar 11. mobUização nacional e
as operações m1.lltare~;

JI - nas áreas indispensáveis à segu~

rtl.nça DlLClonal, dar assentimento prévio
para:

a) concessão de terras, abertUra de vJas
de transporte e Instalaçio de meioS de
comunicação :

b) construç5.0 de pentes e etltre.das inter
naciona1s e campos de pouso;

C:I estabelec1mento ou exploraçio de in
dústrltul que interessem à segurança. na
c~ona1.

lU - modificar ou cassa~ as concessões
ou. autorizações referidas no item. an
terior.

Pard,grafo único - A lei especUlcará as
áreas Indll',pensá,veis à .segurança nacio
nal, regulará sua utilização e assegurs:râ..
nas indústrias nelas situadas, predomi
nâr.cja de capltals e trabalhadores bras.!
leiros."

DECRETO N.0 17.999. DE 29~11-192.'7

"Prondencia sôbre o COnselho de Defe
sa Nacional:' - (D.a. - 3-12-.27,)

DECRETO N.o 23.873, DE 15-2-1934

"Dá. OIgan1zação t.o Conse1hG de Defe
sa Nacional, crIado pelo Decreto nWne~

ro 17.999, de 29~11·1927:' - (D.O, 

2-3-1934.)

DECRETO N.o 1, DE 3-8~193t

"Modi1Jca a denom1naçáo do Conselho
de Defesa Nacional e de seus ó~ãos com
ponentes, criados pelo Decreto 0.° 17.999
de [927." - (D.a. - 9·s..1934.)

LeI N." 3a, DE 4-4-1935

"Define crimes contra (I. ordem polltlca
e soc1al."- <D.O. - 6-4, 28-6, 1, 3 e
6~7-1935.)

DECRETO N.o 191, DE 18-s.-19:M1

"Manda adotar, a titulo provlaór1o, o
Regulamento Interno da Secret&1i&-Geral
da COtlSellia Superior de Begurança N.~

dona!." - (D,O, - 19~'l-1935.)

LEI N.o 136, DE 14-12~1935

"Mod1!ica vários dispositivos da Lei
n.° 38, de 4 de abrll de 1936. e define
noVO!! cr1mes contra a ordem poUUca e
social." - (D.D. - l4. e 18-12-1935.)

DECRETO N.o 991. DE 27-7-1936

"Organiza a Com.JssAo de EstUdoa de
segurança Naclonal.~ - (D.O. - 3O~'l e
l-e·U~a6.)

LEI N." 2"4, DE 11-9·1936

"lnstltui corno órgão da Justiça :MUltar
o TribUnal de segumnÇIlo NlIoCkm&l. que
funcfonará no Distrito Federal, sempre
Que fOr decretado o Estado de ouerra, e
dá outras providências," - (D.O. - •...
12-9-1936.>

DECRETO N.O 1.505, DE 15-3-193'1

"Manda adotar, a titulo provisório, o
Regulamenta Interno da Com.lsdo de Es
tudos do Conselho SUpilr10r d.e 8eK\11'&BÇ&

Nacional." - <D.a. - 17-3-1937.)

OEeP.ETO N.O 2,036, DE 11-10-1937

"Oá. ol'iRnização k seção de serurança
Nacional do Ministério da Educaçio e
saúde." - (D.a. - 16-10-1987.)

DECRETO-LEI N.o 37, DE 2-12~1937

"Dispõe s6bre partidos polltlcos:'
m.D. - 4-12-1t}37,)

DECRETO-LEI N.D 811, DE 2IH2-193'1

"Modificllo a Lei n," 244, de 11-9-1938,
Que instituiu o 'filbunal de 8egur&bÇ&
Nacional, e dá outras providências."
to.a. - 24 e 28-12-1937,)

DECRETO-LEI N.l> 110. DE 2:a-12~l93'l

"Dllipóe sflbre o recurso de deciAoe& do
Tribunal de Segurança. Nacional."
(D.a. - 31-12-1937.)

DECRETO-LEI N.o 383, DE 18-4-1938

"Veda a estrangeiros a atividade ]XlIf
tia. no Bnl.S11, ,; dá outru providfnci&a."
"- (D.a. - 19-'1-1938,)
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DECRETO-LEI N," 392, DE 27~4-1938

"Regula a expUlsão de estrangeiros." 
(D,O. - 4-5-1938)

DECRETO·LEI N." 394, DE 28-4-1938

"RegUla a extradição." - m.o.
19-5-1938,)

DECRETO-LEI N," 406, DE 4-5-1938

"Dispõe sõbre a entrada de estrangeiros
no território nacional," - (Cal. Leis do
Brasil - VaI. II - 1938 - página 92,)

DECRETO-LEI N." 428, DE 16-5-1938

"Dispõe sôbre o processo dos crimes
defínidos nas Leis n,O& 38 e 136, de 4-4
e U-12-1935." - <D.O. - 16, 18 e
19-5-1938.)

DECRETO-LEI N.o 431, DE 18-5-1938

"Define crimes contra a personalidade
internacional, a estrutura e a segurança
do Estado e contra a ordem soeml."
<D.O. - 19-5-1938.)

DECRETO-LEI N." 474, DE 8-6·1938

"Dispõe sôbre o processo dos crimes de
competência do Tribunal de Segurança
Na.cional." - (D.a. - 9-6~1938,}

DECRETO-LEI N," 479, DE 8-6-1938

"Dispõe sôore a expulsão de estrangei
ros." - (D.O. - 11-6-1938.)

DECRETO N." 3.010, DE 2{)-8-1938

"Regula.menta o Decreto-Lei n," 406, de
4-5-1938, que dispõe sôbre a entrada.
de estrangeiros no território nacional." 
<D.a. - 22~8-1938.)

DECRETO-LEI N.o 1.164, DE 18-3-1939

"Dispõe sóbre as concessões de terras e
via.s de comunicação na faixa da fron
tpJra, bem como sôbre as indústrias aí
situadas." - (Cal. Leis do Brasil - Vol.
11, 1939, pág. 118,)

DECRETO-LEI N.o 1.261, DE 10·5~1939

"Dispõe sôbre a composição do TribU
nal de Segurança Nacional." - (D.O. 
12-5-1939.)

DECRETO-LEI N." 1.393, DE 29-6-1939

"Modifica o Decreto-Lei n." 1.261, de
10-5-1939, que dispõe sôbre a composição

do Tribunal de Segurança Nacional." 
(D.a. - 1-7-1939.)

DECRETO N.o 4.517, DE 12-8-1939

"Dá organização à Seção de Segurança
Nacional do MiniStério da Justiça e Ne
gócios Interiores." - (D.a. - 15-8-1939,)

DECRETO N." 4.631, DE 6-9-1939

"Dá organização à. Seção de Segurança
Nacional do Miniseério da Fazenda, cria
da pelos arts. 3." e 6.° do Decreto núme
ro 23.873, de 15-2-1934." - (D.O. 
9-9·1939,)

DECRETO N.0 4.644, DE 6-9~1939

"Regula a. Seção de Segurança Nacio
nal do Ministério das Relações Exterio
res." - (D,O. - 9-9~1939,)

DECRETO N." 4.896, DE 22-9-1939

"Organiza a. seção de Segurança Na
cional do Ministério da Viação e Obras
Públicas, e dá outras providências."
(D.O. - 25-9-1939,)

DECRETO N." 4.816, DE 31-10-1939

"OrganiZa a Seção de Segurança Na
cional do Ministério do Trabalho, In-
dústria e Comércio." - (D.O. - .
3-11-1939.)

DECRETO~LEr N,o 1.968, DE 17-1-1940

"Regula as concessões de wrras e vias
de comunicação, bem como o estabeleci
mento de indústrias, na faixa de fron
teira." - (Col Leis do Brasil - VoI. l,
1940, pág, 20.)

DECRETO N.o 5.240, DE 3-2-1940

"Altera o regulamento baixado com o
Decreto n.O 4.696, de 22-9-1939, da. S~ão
de Segurança Nacional do Mínistério da
Viação e Obras Públicas," - (D.O. 
8-2-1940.)

DECRETO N.O 5.3Q1, DE 23-2-1940

"Aprova o Regimenw da seção de Se
gurança Nacional do Ministério da Agri
cultura." - <D.O. - 26-2-1940.)

DECRETO-LEI N," 2.188, DE 15-5-1940

"Modifka disposições do Decreto-Lei
n,o 88, de 20 de dezembro de 1937, qUI!

dispõe sôbre o Tribunal de Segurança
Nacional." - (D.O. - 25-S-1940J
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DECRETO-LEI N." 3.442, DE 18-7-1941

"Cria, no MinistériO da Justiça. e Ne
gÓCios Interiores, o Quadro VIII - Tri
bunal de segurança Nacional, e dá outras
providências." - (D.O. - 21 e SQ-'f-1941'>

DECRETO-LEI N.O 3.008, DE '-11-1941

"Reo~e.ni7.8.a Seção de 8egurança Na
cional do Ministério da Viação e Obras
Públicas." - (D.a. - 11-11-1941.)

DECRETO N.o 8.504, DE 27-12-1941

"Aprova o Regulamento Interno da
Seção de Segurança Nacional do Ministé
rio das Relações Exteriores." - (D.a. 
30-12-1941,)

DECRETO-LEI N.o 4.098, DE 6-2-1942

"Defin~ como encargos necessárfos à
defesa da Pátria. os serviços de defesa
passiva antiaérea." - <D.O. - 10-2-1942.)

DECRETO-LEI N." 4.2'lO, DE 17-4-1942

"Estabelece a prioridade para as exi
gências da Segurança Nacional, e dá
outrl\.l!o })Tovidênclas." - (D.O. - 20 e
25-4-1942.1

DECRETO N." 10. 490-A, DE 25-9-1942

(Não divulgado,)

DECRETO-LEI N.O 4.766, DE l.o-10-19~

"Define crimes militares e contra a se
gurança do Estado, e dá outras provi
dênciaf>." - (D.O. - 3-10-1942.)

DECRETO-LEI N.o 4.783, DE 5-10~1942

"Dispõe sõbre a organização do Con~

selho de Segurança Nacional." - (D.O.
~ 7-10-1942.)

DECRE'I'Q-LEl N." 4.937, DE 9-11-1942

"Assegura o pleno funcionamento dos
estabelecimentos fa.bris mUitares e civis,
produtores de materiaiS bélicOll." - (D.O.
- 12-11-1942J

DECRETO N.o 11.087, DE 10-12-1942

"Declara de interêsse milltar, para. os
fins do Decreto-Lei n.o 4.937, de .
9-11-1942, vé-rios estabelecimentos fabris
civis." - (D.O. - 12-12-1942.}

DECRETO-LEI N.o 5.163, DE 31-12-1942

"Dispõe s.ôhte a organhlaçâo do Con
selho de Segurança Nacional." - (D.O.
- 31-12-1942.)

DECRETO lV' 12.628, DE 17-6-1943

"Regulamenta a execução do Decreto
Lei n.O 4.00&, de 6-2-1942:' - <D.a. 
19-6-1943'>

DECRETO-LEI N.o e.22'l, DE 24-1-1944

"Código Penal Militar," - <D.O. ~ 1
e 16-2, e 15-3-1944,)

DECRETO-LEI N." 6.430, DE 17-4-1944

"Dispõ<' ..ôbre as transações fmoblliá
rias e o estabelecimento de ind(Jstria e
comérc\.o de estrangeiros na. faixa de
fronteiras:' - (D.O. - 19-4 e Rep. D,O.
14-6~1944.1

DECREI'O-LEl N." 6.476. DE 8-5-1944

"Cria, no Conselho de Segurança Na
cional, como órgão complementar, a
Comissão de Planejamento Econômico,
e dá outras providências." - (D.O.

lS-5·1M4,}

DECRETO·LEI N.O (La08, DE 21-6-1944

"Modifica o Decreto-Lei n.o 1.393, de
29 de junho de 1939, que dispõe sObre a
organização do Tribunal de 8egurança
Nacional." - (D.O. - 22-6-1944,)

DECRETO-LEI N." 7.586, DE 28-5·1945

"Regula, em todo o País, o alistamento
eleitoral e as eleiçóes a que se refere a
Lei Constitucional n.O 9, de 28-2-1945," 
(D.O. - 28-5-1945.)

DECRETO-LEI N.o 7.724. DE 10-7~194f)

"Submete ao regime de sforamento as
terras devolutas dentro da faixa de ses
senta. e seis quilômetros ao longo das
fronteiras, e dá. outras providências." 
(D.a. - 12-7~1945.)

DECRETO-LEI N.o 8.908, DE 24-1-1946 (7)

"Transfortt\J3. em cargo isolado a fun
ção de secretário da Comissão Especial
da Faixa de Frontejras." - {D.O.
28-1-194tij

DECRETO-LEI N." 9.085, DE 25-3-1946

"Dispõe sóbre o registro ciVil das pes~

soas juridicas." - (D.D. ~ 2NJ-1946.)

DECREI'O-LEI N.o 9.775. DE 6-9-l946

"Dispõe sôbre 8.ll atribUições do Con
selho de segurança Nac10nal e de
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seus órgãos complementares" ~ iD.O.

10-9-1946,)

DECRETO-LEI N." 9.775-A, DE 6-9-1946

(Não divulgado.)

DECRETO N." 22.0017, DE 13-11-1946

"Aprova o Regimento da Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Nacio
nal." ~ m.a. - 16-1l~1946.)

DECRETO N.o 22.048, DE 13-11-1946

"Aprova o Regimento da Comissão de
Estudos do Conselho de Segurança Na
cional." ~ W.o. - 16-11-1946)

RESOLUÇãO N." 1.841, DE 7~5-1947

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

"Cancela o registro do Partido Comu
nista do Brasil." ~ (D.O. - '-6-1947.)

DECRETO N." 23.315, DE 8-7-1947

"Aprova o Regimento da Seção de Se
gurança Nacional do Ministério de Viação.
e Obras Públicas." - m.o. - 10-7-1947,)

DECRETO N.O 23.419, DE 29~7-1947

"Aprova o Regimento Interno da Se
cretaria de Segurança. Nacional do Mi
nistério do Trabalho." - (D.a. - ....
31-7-1947.)

DECRETO N." 23.438, DE 29-7~1947

"Aprova o Regimento Interno da Seção
de Segurança Nacional do Ministério da
Educação." - (D.a. - 31-7-1947.)

LEI N." 121, DE 22-10-1947

"Declara, para fins do art. 28 da Cons
tituição Federal, os Municípios que cons
tituem bases ou portos militares de ex
cepcional importância para a. defesa
externa do Pais." - (D.Q. - 24~1O~1947.)

DECRETO N.o 23.944, DE 28-10-1947

"Apro~'a o Regulamento da Seção de
Segurança Nacional do Ministério das
Relações Exteriores." - (D.a. - ....
30-10-1947 .)

LEI N.O 211, DE 7-1-1948

"Regula os casos de extinção de man
datos dos membros dos Corpos Legisla
tivos da União, dos Estados, do Distrito

Federal, dos Territórios e dos Municípios."
- (D.a. ~ 8-1-1948.)

DECRETO N.o 24.452, DE 4-2-1948

"Aprova o Regimento da Seção de Se
gurança Nacional do Ministério da Agri
cultura!' - (D.O. - 6-2-1948.)

DECRETO N." 24.468, DE 4-2~1948

"Aprova o Regimento da Seção de Se
gurança Nacional do Ministério da Jus
tiça e Negócios Interiores." - (D.a. 
9-2-1948.)

DECRETO LEGISLATIVO N." 5,

DE 14-2-1948

"Aprova os textos do Tratado Inter
americano de Assistência Recíproca para
a Manutenção da Paz e da Segurança do
Continente, assinado no Rio de Janeiro,
a 2 de setembro de 1947, pelo Brasil e
demais Repúblicas Americanas." - (D.a.
- 15 e 18-2-1948,)

DECRETO N." 26.524, DE 29-3-1949

"Altera os arts. 33 e 34 do Regimento
da Seção de Segurança Nacional do Mi
nistério da Justiça e Negócios Interiores,
baixado com o Decreto n." 24.468, de ....
4-2-1948." - (D.a. - 31-3-1948,)

DECRETO N.o 27.444, DE 17-11-1949

"Altera o Regimento da Seção de Se
gurança Nacional do Ministério da Agri
CUltura, baixado com o Decreto núme
ro 24.452, de 4-2-1948." - (D.O.
19-11-1949 e Ret. D.a. - 10-2-1950.)

DECRETO N.O 27.583, DE 14-12-1949

"Aprova. o Regulamento para. a salya
guarda das Informações que inteTeSSaJn à
Segurança Nacional." - (D.O.
12-1·1950.)

LEI N.o 1.057-A, DE 28-1-1950

"Dispõe s6bre a reforma de militares
que pertencerem, forem filjados oU pro~

paguem as doutrinas de associações ou
partidos políticos que tenham sido impe
didos de funcionar legalmente." - (D.O.

- 1-3-1950.)

DECRETO N.o 27.903, DE 21-3-1950

"Altera a redação do art. 23 e revoga. o
art. 27, ambos do Regimento da Seção de
Segurança Nacional do Ministério da
Viação e Obras públicas, baixado com o
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Decreto n.'! 23.315, de 8-7~1947." - <D.O.

- 23-3-1950.)

DECRETO N.O 27.930, DE 27-3-1950

"Dispõe sObre a apl1cação do Decreto
n.a 27 .5S3,~ 14.-12-1949, que dispõe sllbre
a salvaguarda das .lnfonnaçõe5 que .inte
ressam. e. ~uranta. nacionaL" - (D.O.
- 30-3-1950.)

LEI N.O 1.079. DE 10-4-1950

"Define os crimes de responsabiUdade e
regula o respectivo processo e julgamen
to." - (D.O. - 12-4-1950.)

DECRETO N." 28.'121>, DE 9-10-1950

"Aprova o Regimento de. seção de Se
guran9A Nacional do Min.lstério da Fa
zenda:' - <D.O. - 11-10-1950.}

LEI N.o 1.207, DE 25-10-1950

"Dispõe SÕbre o direito de reunião." 
(D.O. - ~'1-1~-1900.)

LEI N.o 1.267, DE 9-12-1950

"Dispõe slIbre promoçâo de oficiais e
praças das FOrças Armadas que tenham
tomado parte no combate à revolução co
munista de 1935." - <D.D. - 13-12-1950,)

DECRETO N." '29.M8, DE 10-5-1951

"Regulamenta a aplicação da Lei mime
ro 1.267, de 9-12-1950. que dispõe sôbre
promoções de oficiais e praças Que te
nham tomado parte da revoluçlo comu
nista de 1935, e dá outras providências."
- <D.O. - 5-6-1951.)

DECRETO N.o 29.908, DE 20-8-1951

"Dá. tm'/& rooaçã.o IW art. I." do De
creto n.O 22.048, de 13-11-1946, que aprova
(} Reglmento da. Comissão de Estudos do
Conselho de Segurança Nacional." 
CD.O. - 2? ~ '}.3~8~195l.)

LEI N. 1.444, DE 29-9-1951

"Exclui da classifJcação constante do
art. 1." da Lei n." 121. de a2-10-1947, qWl
declara. os Municípios qUe constituem
bases ou portos militares para a defesa
externa do País, os Municfpios de Pilrto
Alegre, Rio Grande, Santa Maria. Gra
vataí e Canoas, no Rio Grande do Sul."
- (D.O. - 2-1t1-19SU

LEI N.O 1.551, DE 7-2-1952

"F'ixa prazo para o Conselho de se
gurança Nacional emlt1r parecer nos têr
mos do § 2.° do art. 28 da Constituiçáo
Federal:' - <D.O. - 11-2-1952.>

DECRETO N.o 30.583, DE :n~2-1952

"Cm s. Comissão de Exporta.;lo de Ma
teriais Estratégicos, e dá outras prov.l

dência.s:· - <D.O. - 28-2-1952'>

LEI N." 1.665, DE 1.0-9-1952

"Modifica a Lei n." 121, de 22.-10-lIl4.7.
que d1spõe sôbre os Municípios que cODB~

tituem bases ou portos de 1mportl.nela
para 9. defesa do País." - <D.O. - ••••
5-9-1952,)

LEI N." L 720. DE 3-11-1952

"Exclui da classificação declarada no
art. 1." da Lei n." 121, de 22-10-1H7, o
Municipio de São PaUlo, Estado de SAo
Paulo." - (D.a. - 5-11-1952.>

LEI N.o 1,743, DE 26-11-1952

"Exclui da classificaçAo declarada no
art. 1." da Lei n." 121, de 22-10-194'7, 08

Municípios de Santos, no Estado de SAo
Paulo, e o de Nata.l, no Estado do RIo
Gr&nde do Norte." - (D.O.-28-U-11162.)

LEI N.O L 767, DE 18-12-1952

"Exclui da classificação constante do
art. 1.0, da Lei n.O 121, de 22~10-1947> o
Município de Corumbá, no Estado de
Mato Grosso." - (D.O. - 23-12-1952.)

LEI N." 1.785, DE 27-12~1952

"Exclui os Municípios de Niterói e An
gra dos Reis, no Estado do Rio de Ja
neiro, do art. 1,0 da Lei n.o 121, de •.•.
22-10-1947." - (D.O. - 29-12-1952J

LEI N.o 1.802, DE 5-1-1953

"Define os crimes contra o Estado e a
ordem polit1ca e social, e dá outras pro
vidências." - (D.O. - 7 e 8-1-1953,)

DECRETO N.O 32.399, DE 11-3-1953

"Altera os arts. 5.°, 19 e 33 do Regf~

mento da Seção de Begurança. Nacional
do Ministério da Justf.ça e Negóc10a In
teriores, baixado com o Decreto n.°24.468,
de 4-2-1948, e modificado pelo Decreto
n.a 26.524, de 29-3-1948." - (D.O. - •.••
14-3-1953,)

LEI N." 1.878, DE 5~6~1953

"Exclui da relação contida no art. V'
da Lei n.o 121, de 1947, o Munfcfpio de
ManaUll." - (D.O. - 10-6-1953.)
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LEI N.o 1.949, DE 19-8-1953

"Estende, para efeito de peIl5áo, IIS

promoções de que trata a Lej n.o 1.267, de
9-12-1950, aos militares já. falecidos que,
em idênticas condições hajam tomado
parte no combate contra a revol11ção co
munista de 1935." - (D.O. - 22-8-1953,)

LEI N.o 1.956, DE 26-8-1953

"Regula a divisão militar do território
nacional para o emprêgo combinado dllS
Fôrças Armadas, e cria as Zonas de Defe
sa." - (D.O. - 29-8-1953.)

LEI N.~ 2.083, DE 12-11-1953

"Regula a liberdade de imprensa."
(D.O. - 13-11-1953.)

DECRETO N.o 34.596, DE 16-11-1953

"Aprova o Regulamento da Ministério
da Saúde, criado pela Lei n.~ 1.920, de
25-7-1953, e dá outras providências." 
Arts. 2.0 e 6.° dispõem sóbre Segurança
Nadonal. - (D.O. - 19-11-1953.)

DECRETO N.o 35.618, DE 4-6-1954

"Altera a redação do art. 1.° do Decreto
n.o 30.583, de 21-2-1952, que cria a Co
missão de Exportação de Materiais Es
tratégicos, e dá outras providêncilUl."
(D.O. - 7-6-1954.)

DECRETO N.~ 37.856, DE 5-9-1955

"Dá nova redação ao Decreto n,o 29.548,
de 10-5-1951, que regulamentou a apli
cação da Lei n,O 1.267, de 9-12-1950." 
<D.Q. - 6-9-1955.)

LEI N." 2.597, DE 12-9-1955

"Dispõe sôbre zonas jndispensáveis à
defesa do Pais, e dá outras providências."
- (D.O. - 21-9-1955.)

DECRETO N.o 37.909, DE 16-9-1955

"Dispõe sôbre a criação dO$ Núcleos de
Comando de Zonas de Defesa, estabelece
sua organizaçáo, e dá. outras providên
cias." - (D.a. - 21-9-1955.)

DECRETO N.~ 3B.232, DE 10-11-1955

"Altera a redação do art. 1.0 do Decreto
n." 35.618, que alterOU o de n." 30.583, de
21-2-1952." - m.D. - 16-11~1955.)

DECRETO N.o 38.598. DE 17-1-1956

"Aprova as Instruções para a Organi
zação e Funcionamento dos NúclCQS de
Comando de Zonas de Defesa," - (D.O.
- 21-1-1956.1

LEI N.~ 2.728, DE 16-2-1956

"Modifica o art. 52 da Lei n.~ 2.083, de
12-11-1953, que regula a liberdade de im
prensa." - (D.O. - 21-2-1956.)

DECRETO N,0 39.605-B, DE 16-7-1956

"Aprova o Regulamento para execução
da Lei n.O 2.597, de 12-9-1955." - (D,D.
- 20-7-1956.)

LEI N.O 2.905, DE 8-10-1956

"Revalida a autorização contida no
art. 11 da Lei n." 1.956, de 26 de agÔõto
de 1953," - m.a. - 11 e 12-10-1956,)

DECRETO N." 4Q.342, DE 13-11-1956

"Dá nova redação ao Decreto n.O 38.598,
de 1956." - <D.O. - 16~1l-1956.)

LEI N.o 3.081, DE 22-12-1956

"Regula o processo nas ações discrími
natórias de terras públicas." - (D.O. 
26-12-1956.)

DECRETO N.o iO.735, DE 9-1-195'1

"Submete ao regime de aforamento as
terras devolutas situadas dentro da faixa
de cento e cinqüenta quilômetros ao longo
das fronteiras e nos Territórios Federais."
- (D.O. - 11-1-1957.)

DECRETO N.o 42.154, DE 27-8-1957

"Modifica. a. redação dos arts. 35 e 36
do Decreto n.o 24.468, de 4-2-1948, que
aprovou o Regulamento da Seção de Se
gurança Nacional do Ministério da JUllt1ça
e Negócios Interiores." - (D,a.
28-8-1957,)

DECRETO N.o 43.806, DE 26-5-1958

"Dispõe sôbre a organização e o pre
paro para utilização na guerra, dos
Transportes Terrestres de interêsse mi.
litar." - (D.O. - 29-5-1958.)

DECRETO N.~ 44.235, DE 1.°-8-1958

"Altera a redação do art. 25 do Regu
lamento da Seção de Segurança Nacional
do Ministério da Viação e Obras Públí
cas, baixado com o Decreto n.O 23.315, de
8-7-1947." - (D.O. - 1."~8~1958.)
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DECRETO N." 44.296, DE 7.a~1958

"Al~ta () DecTeron.o 3'1.856,de&-9-1955.
para o fim que especifica:' - (D.a. 
8-B-19~~.}

DECRETO N." 4.4..4.83, DE B-9-19511

"Revoga o art. 6." e dá nova. reda.ção
ao art. 25 do Regimento da Seção de Se
gurança Nacional do Mln.Istérto da Vi&.
çãQ e Obras Públlcas, aprovado pelo
Decreto n." 23.315, de 8~7-1947, alterado
pelo de 0.." 44.235, de 1."-8-1958." - m.a.
- 1."-8~1958,)

DECRETO N. 44.4B9-A, DE 15-9-1958

(Não divulgado.)

DECRETO N." 45.040, DE 6-12~1958

.. A:~m}va o Regllnento da Secretaria
Geral do Conselho de Segurança Na
cional," - (D.a. - 9 e 18-12-1958.)

LEI N'<' 3.528, DE 3-1-1959 (O)

"Af)lic?>' aos Prefeitos municipais, no
que couberem, as disposições da Lei n.úme
ro 1. 079, de 1O~4~1950. que define os
crimes de res1lOus?>,bilidade e regUla o
respectivo processo de julgamento."
(D.D. - 7-1-1959,)

DECRETO N.'" l6.5()8-A, DE 20-7-1959

(Não divulgado,)

DECRETO N." 46.804, DE 11-9-1959

"Aprova instruções que regulam as ati
vidades e o funcionamento do Grupo de
Estudos e Planeia.mento de Segurança
Nacional, de que trata o Decreto núme
ro 45.()40, de 6-12-1958." - (D.O. - ....
16-9-1959.)

DECRETO N." 47.445, DE 17-12-1959

"Dispõe sóbre a organização e regula as
a.tribuições das 8eçõel; de segurança Na
cional dos Ministérios Civis." - (D.a. 
22 e 23.12-1959.)

LEI N." 4.252, DE 10-8-1963

"Dispõe sôbre a divisão do Território
Ntl.C\onal em Zonas Aéreas." - (D.O. 
14-8-1963,)

LEI N." 4.322, DE 7-4-1964

"Dispõe sôbre atribuições conferidas às
autoridades de Policia para fiscalizar e
conceder ingresso em Território Nacio-

nal a estrangeiros." - m.a. - 9·4-1964
- págs. 3.194 e 3.195.)

LEI N.C 4.341, DE 13~6.1964

"Cria. o Serviço Nacional de Informa
ções." - (D.a. - 15 e Ret. D.O.
16-6-1964,)

DECRETO N." 54.303, DE 24-9-1964

"Altera a redação do Regimento dà se
cretaria-Geral do Conselho de 8egurança
Na,cionj\,l, aprovado. pelo Decreto nllme
lO 45.040, de 6-12-1958, e revoga os De~

eretos n.06 44.489-A, de 15-9~1958, e ....
46.508-A, de 20-7-1959." - (D.O. 
25-9-1964 - pág. 8.610.)

;LEI N." 4-473, DE 12~1l-1964

"Dispõe sôbre atribuições das autorIda
des para. fiscalizar a entrada. de estran
geiros no Território Nacional, e dá outras
providéncias." - (D.a. - 17-11 e Ret.
D.a. 2-12-1964 e D.o. 3-2-1965.)

DECRETO N." 55.194, DE 10-12-1964

"Aprova Regulamento do serviÇO Na.
cional de Informação." - <D.a. - ....
11-12-1964 e Ret. D.O. - 16-12-1964 e
D.O. 4-1-1965.)

DECRETO N." 55.644, DE 2'7-1-1965

"Dispõe sôbre a lista cansuIar de pas
sageiros em viagem marlttma, seu desem
barque, e dá outras providências."
<D.a. - 28-1-1965 - pág. 1.069.>

DECRETO N." 56.202, DE 30-4-1965

..Aprova e manda executar o Reg1mento
Interno da Seção de segurança Nacional,
do Ministério da saúde:' - (D.O. - 6
e 16-8-1965,)

DECRETO N." 56.589. DE 20-7~1965

"Modifica 11. divisão do Território Na
cional em Zo~ Aéreas." - (D.O.
21-7-1965 - pág. 6.892.)

DECRETO N." 56.823, DE 1.0 .9-1965

"Altera o Decreto n." 47.445. de
17-12~1959, para atender ao funciona
mento transitório da seção de segurança

(.) RESOLUÇAO N." 31/66 DO SENADO FE
DERAL - "Suspende a. execuçAc do an.
2,<> <:le. Lei Federal n." 3.528, de 3-1--59". 
(D.O. de 1-7-66.)
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Nacional do Ministério da Viação e Obras
Públicas." - (D.a. - 2 e 10-9-1965.)

DECRETO-LEI N.O 3, DE 27-1-1966

"Disciplina as relações jurídicas do pes
soal que integra o sistema de atIvidades
portuárias; altera dislXJSições da Consoli
dação das Leis do Trabalho, e dá outras
providências," - (D.O. - 27-1-1966
pág.987,)

DECRETO-LEI N.o 8, DE 16-6-1966

"Acrescenta parágrafo ao art. 6." do
Decreto-Lei n.o 9.085, de 25-3-1946."
m.a. - 17-6-1966 - pág. 6.570.)

LEI N.o 5.130, DE 1.°-10-1966

"Dispõe sôbre as zonas indispensáveis
à defesa do País, e dá outras providên
cias:' - m.o. - S-1O-1966-pág. 11.451,)

DECRETO N.o 60.1B2, DE 3-2-1967

"Aprova o RegUlamento do Serviço Na
cional de Informações." - (D.O.

8·2·1961 - pág, 1.561,)

DECRETO-LEI N." 200, DE 25-2-1967

"Dispõe sóbre a organização da Admi
nistração Federal, estabelece diretrizes
para a Reforma Administrativa, e dá
outras providência,s." - (D.a. SupL 
27-2 e Ret. D.O. - 8, 30-3-1967 e ....
17-7-1967.)

DECRETO N.O 60.417, DE 11-3-1961

"Aprova o Regulamento para a Salva
guarda de Assuntas Sigilosos," - <D.a. 
17·3-1967 - pág. 3.236.)

DECRETO-LEI N.D 314, DE 13-3-1967

"Define os crimes contra a Segurança
Nacional, a ordem política e social ,e dá
outras providências," - (D.a, - 13 e
Ret. D.a. - 27-3-1967.>

DECRETO N.o 60.892, DE 23-6-1967

"Altera o Decreto n." 60.642, de
27-4-1967, que criou o Corpo Consultivo
da Indústria Siderúrgica, para inclUir no
mesmo o representante da Secretaria
Geral do Conselho de segurança Nacio
nal." - m,o. ~ 26-6-1967.)

DECRETO N.o 60.940, DE 4-7-1967

"TranSforma em Divisão de Segurança
e Informações as atuais Seções de Segu-

rança Nacional dos Ministérios Civis, e
dá outras providências." - <D.a.
5-7-1967 - pág. 7.117.)

DECRETO N.o 61.341, DE 13-9-1967

"Institui na Secretaria-Geral do Con
selho de Segurança Nacional, Grupo de
Trabalho, para o fím de elaborar o Re
gulamento das Divisões de Segurança e
Informações dos Ministérios Civis."
m.o. - 14-9-1967 ~ pã.g. 9.423.)

DECRETO-LEI N.o 348, DE 4-1-1968

"Dispõe sôbre a organízação, a compe
tência e o funcionamento do Conselho de
Segurança Nacional, e dá outras provi
dêncías." - (D.a. - 8 e Ret. D.a. - 11 e
Rep. D.a. - 12-1-1968.)

DECRETO LEGISLATIVO N.o 15, DE 1968

"Aprova o texto do Decreto-Lei n,o 348,

de 4-1-1968, que dispõe sôbre a organi
zação, a competência e o funcionamento
do Conselho de Segurança Nacional, e dá
outras providências." - (D.a. - 26-3·1958
- pág. 2.425,)

DECRETO N.o 62.803, DE 3-6-1968

"Aprova o Regulamento das Divisões de
Segurança e Informações dos Ministérios
Civis." ~ m.o. - 5~6~68 - página 4.578.
Rep. D.O. - 10-8-1968 - pág. 4.721.>

LEI N.o 5.449, DE 4-6-1968

"Declara de interêsse da SegW'ança
Nacional nos têrmos do art. 16, § 1.0,

aHnea b, da Constituiçào, os Municipios
que especifica, e dá outras providências."
-- m.a. - 5-6~196a - pág. 4.577.)

DECRETO N.D 63.282, DE 25-9-1968

"Face ao Decreto-Lei n.o 348, de 4 de
janeiro de 1968, aprova o Regulamento da
Secretaria-Geral do Conselho de segu
rança Nacional." - <D.O. de 27-9-1968 
- pág. 8.465.)

DECRETO-LEI N." 435, DE 24-1-1969

"Acrescenta, nos têrmos do art. 16, § 1.0,
alínea b, da Constituição, municípios na
alinea VII do art. 1.0 da Lei n.D5.449." 
(D.o. de 24-1-1969 - pág. 859.)

DECRETO N.O 64.056, DE 3-2-1969

"Cria, no Ministério da Aeronáutica, o
Serviço de Informações de Segurança da
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Aeronáutica, e dá outras providências."
- m.a. - 4.-3-1969 - pág. 1.163.)

DECRE'I'Q·LJ!!I N." 4.59, DE 1~-2-1009

"Cria a GIPM. e dá outras provi
dências." - (Exp. de Mot. do Conselho
de 8egu.rs.nça Na.cton.e.l - D.O. de .....
10-2-1969 - pág. 1.333) - <D.O. de
de 10~2~1969 -ll1\1l:. 1.329.)

DECRETO N." 64.17.4, DE 19-2-1009

"Regulamenta o disposto no e.rt.. 2." da.
LeI n.o 5.449, de 4-6-1968." (Mun1c1pios
considerados d~ inte1:~ da. 8egUrança
Nactonal.) - (D.O. de 20-2-1969 - pégf
na 1.538.)

DECRETO-LEI N." 51~, DE '2~-3·1~

"Altera dis\'l(l6ttivOl> do DecNto-Lel
n." 314, de 13-3-1967, e dá outras provi
dências," - (D.O. de 21-3-1969 - pági
na 2.441.)

DECRETO-LEI N." 6'12, DE 3-1-19\309

"Declara de 1nret~ da 5egurança
NacIonal nos ténnos do art. 16, I 1.°,
almea b da Constituiçíí.o, o Muntcípio
(Angra dos Reis, Estado do Rlo de Ja
neiro) que especlfico e dá outras pro
vidêncIas." - m.D. de 4-7-1969 - pági
na 5.649.)

DECRETO-LEI N." 898, DE .29-9-1969

"DeUne os crlmes contra a Begura.nça
Nacional, a ordem polltIca e social, esta
belece seu processo e Julgamento, e dá
outras providências." - <D.O, de
29-9-1969 - pág. 8.162.)

EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 1
DE 17-10-1969

"Titulo I - Da Organizaç{lo Nacional

Capitulo VII .- Do Poder Executivo

Seção V - D4 SegUTlmç4 Nacional

ATt. 86 - Tôda })eallO&., n~tura1 ou Jurl
dica, é responsável pela .segurança nacio
nal, nos limites deflnldos em leI.

Art. 87 - O Conselho Oe Segurança
NacIonal é O órgão de maiS alto nível Da
88Sessorla direta ao Presidente da Rep\i-

bl1ca. para formulaçlo e execuçlo da
pol1tica de segurança nac1onal.

ATt. 88 - o Conselho de Segurança Na
cional é presidido pelo Presl.dente da
República e dêle particIpam, no carAter
de membros natos, o Vice-Presidente da
República e rodos os Min1stros de Estado.

Parágrafo único - A leI regulará a IU&
organização, competência e funcfonamen
to e poderá admJUr outros membros natce
ou eventuais.

Art. 89 - Ao Conselho de Segurança
Nacional compete:

I - estabelecer os objetivos nacionais
permanentes e as bases para a pOlltlca
nacional;

II - estudar, no AmbIto interno e ex
terno, os assuntos que blteres.sem .. segu
rança nacIonal;

I I I - indicar as áreas bldJspensávels •
segurança nacional e os Muntcipioa con
siderados de seu lnterêsse;

IV - dar, em relação tis áreas indispen
sáveis à segurança nacIonal, assentimento
prévio para;

a) concessão de terras, abertura de vias
de trarulporte e instalação de meios de
comunicação;

b) cOIlBtrução de pontes, estradas inter
nacionais e campos de pouso; e

c) estabeleclmento ou explonçio de
indústrias que interessem a .segurança
nacional;

V - modIf1car ou cassar as concess6es ou
autorizações mencionadas no item. ante
rior; e

VI - conceder licença para o funciona
mento de órgãos ou repreaenta.çõea de
entidades stndlcals estn\ngelr88, bem
como autorizar a flliaçio das nacionais
a essas entidades.

Parágrafo único - A lei indlcará os Mu
nlclplos de inter&se da segurança na
cIonal e a.s áreas & esta indispensáve1B,
cuja utiUzaçA.o regulad" sendo 8.BIleiU
radB, nas indústrias nelas situadas, pre
dommância de capitais e trabalhadores
bra.Weiros." - (D.O. - 20-10-1969 - Pá
ginas 8.861) a 8.869 - Ret. D.O. - ....
21~10-1969 - pág. 8.929 e rep. D.O.
30-10-1969 - pág. 9.329,)



PUBLlCAÇOES

Ohras publicacléls pela
Diretoria ele Informação legislativa

JORNALISMO - LEGISLAÇÃO (1963) .

DIREITO ELEITORAL

- Ementário (legislação, projetos, jurisprudencia) (1963)

REFOR\1A AGRÁRIA

- Projetos em tramitação no Senado FederaJ, projetos de
Emenda à ConsUtuiçiiu, Mensagens Presidenciais, le-
gislação (1963) _ .

- Projetos em tramitação na Càmara dos Dep. (1963)
- Debates parlamentares - Senado Federal (1963)

REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

- março n'l 1 (19(4) .
- junho n9 2 (1964) .
- setembro n9 3 (1964) .
- dezembro n'? 4 (1964) .
- março n? 5 (1965) .
- junho n'! 6 (1965) .
- setembro n9 7 (1965 J ...•........................

- dezembro n 9 8 (1965) .
- março n9 9 (1966) .
- junho n9 10 (1966) .
- setembro n9 11 (1966) _ .
- outubro/novembro/dezembro n9 12 (1966) .
- janeiro a junho nQS 13 e 14 (1967) .

esgotada

7,00

5,00
5,00

esgotada
5,00
5,00
5,00
5,00

esgotada
"
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- junho a dezembro nQs 15 e 16 (1967) 5,00

- janeiro a março nQ 17 (1968) 5,00

- abril a junho n'? 18 (1968) 5,00

- julho a setembro nl? 19 (1968) 5,00

- outubro a dezembro nQ 20 (1968) ,. 5,00

- janeiro a março n9 21 (1969) ,... 5,00

- abril a junho nQ 22 (1969) 5,00

- iuIho a setembro nÇ> 23 (1969) 5,00

- outubro a dezembro 0 9 24 (1969) (Especial) 10,00

- janeiro a março nQ 25 (1970) ,',............ 5,00

fNDICE DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

- do 1Q ao 109 número
- do 19 ao 209 número

DIREITO DE CREVE

- Edição de 1964 , , .

- Histórico do díreito de greve no Brasil

- Constituinte de 1946

- Legislação e projetos então em tramitação no Con-
gresso Nacional

- Origem da Lei n? 4.330, de 19.6-64 (O)

- Jurisprudência dos Tribunais

- Pareceres da Consultoria-Geral da República

VENDAS E CONSIGNAçõES

- Edição de 1965 .

- Histórico da Lei nQ 4.299, de 23-12-63 (esta obra é
atualizada em artigo publicado na RevWa de Infor
mnção Legislativa nQs 15/16, pág. 217)

DECRETOS-LEIS (Govêrno Castello Branco) - legislação cor-
relata

- Vol. I ( 1 a 64) .

- Vol. II ( 65 a 164) ..

- Vol. IH (165 a 243) ..

- VoI. IV (244 a 318) ..

1,00
2,00

5,00

esgotada

8,00

8,00
12,00

12,00

CO) A obra é anterior à pubUcação da lei. cujo texto é divulgado na. Revista de ll1lw
mação Legislativa n.o 2 (junho/64), páa'. 221. Vide. também, neste número da
revista o Parecer do Deputado Ulysses Guimarã.es proferido na ComissAo de COns·
tituição e Justiça da Cfmlara (pág. 98).
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ANAIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1967 (Projeto) - Edição de 1006

Quadro Comparativo; Projeto de Constituição remetido ao Con
gresso Nacional pelo Poder Executivo, Constituição de 1946 e suas
alterações (Emendas Constitucionais e Atos Institucionais) compa
rados em todos os artigos e itens.

AN"AIS DA COl':STITUIÇAO DE 1967

Os Anais da Constituiçâo de 1967, obra elaborada pela Diretoria de
Informação Legislativa c impressa pelo Serviço Gráfico, compreendem
sete volumes em feiçã.o inteiramente nova, diversa do estilo tradicional
de An[lls.

Ao Quadro Comparativo (Projeto de Constituição de 1967, Constitui
ção de 1946, Emendas Constitucionais e Atos), distribuídos aos Srs.
Congressistas no início da discussão e votação da nova Constituição,
seguem-se os volumes dos Anais.

F Volume - Antecedentes da Constituição através do
noticiário da lmprensa .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6,00

Neste volume são divulgadas as principais manifestaçôes da Imprensa
brasileira, no decorrer do ano de 1966, em editoriais, crônicas, entre
vistas e reportagens, abordando a reforma constitucional desde a in
dicação da Comissã.o de Juristas; o texto do Anteprojeto da Comissão
de Juristas; a.~ divergencias ocorridas entre os membros daquela
Comissão; as manifestações de congressistas () constitucionalístas face
ao problema da outorga, eleição de uma Assemhléia Constituinte ou
ato convocatório do atual Congresso; o papel desempenhado pelos
Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Senador
AlUO Moura Andrade e Deputado Adaucto Lúl..'Ío Cardoso, em defesa
da independência e soberania do Poder Legislativo; críticas c sugestões
ao Projeto de Constituição e análise dos Capítulos do Projeto originário
do Executivo e remetido ao Congresso em 12 de dezembro de 196fi.

29 Volume - Primeira fase de tramitação do Projeto de
Constituição no Congresso Nacional - Discussão e
votação do Proíeto .. _ _ _. . 5,00

'E:ste volume contém os pronunciamentos dos parlamentares nas 18
sessões conjuntas realizadas de 12 a 21 de dezembro de 1966 para
djscussão e votação do projeto de Constihüção.

Foc2]iza as manifestações referentes à matéria constitucional, fome
cendo, para facilitar as pesquisas, índices de sessões, autores (de
discursos, apartes, declarações de voto e questões de ordem) - com
pequeno resumo dos temas abordados - e ainda um índice de assuntos.
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3l) Volume - Discursos pronunciados em sessões do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados .".... 5,00

Discursos pronunciados antes do envio do Projeto da nova Constitui
ção ao Congresso Nacional, assim como aquêles referentes ao período
da convocação excraordínária do Congresso, com uma cobertura com
pleta dos trabalhos constitucionais, a partir de 29-11·66 até 11-1-67.

49 Volume (2 Tomos) - Segunda fase de tramitação
do Projeto de Constituição no Congresso Nacional... 20,00

Discussão e votação das emendas. Contém os pronunciamentos OCOr·
ridos nas sessões conjuntas realizadas de 5 a 24 de janeiro de 1967,
para discussão e votação das emendas ao Projeto e promulgação da
nova Constituiçã.o.

59 Volume - Comissão Mista 10,00

Contém as reuniões realizadas peja Comissão Mista encarregada de
emitir parecer sôbre o Projeto de Constituição e as emendas que lhe
foram oferecidas

69 Volume (2 Tomos) - Emendas oferecidas ao Pro-
jeto de Constituição 20,00

:este volume apresenta cada emenda com a respectiva justificação e
sua trarrútação detalhada: pareceres (dos Sub.Relatores, do Relator
Geral e da Comissão Mista), requerimentos (destaque, preferência,
votação conjunta) e votação. li: feita a remissão ao 49 volume da obra,
com indicação das páginas.

79 Volume - Quadro Comparativo Constituição de 1967

- Projeto originário do Poder Executivo - Emendas
aprovadas (artigo por artigo) 5,00

REFORMA AGRARIA (3 Tomos) 30,00

- Legislação brasileira de reforma agrária, política agrícola e desen
volvimento regional, contendo:

- textos integrais dos diplomas legais, a partir da Lei n\l 4.214/63
(Estatuto do Trabalhador Rural)

- alterações, regulamentações e remissões da legislação transcrita

- ementário da legislação correlata

- histórico das leis (tramitação no Congresso Nacional)

- marginália (pareceres, regimentos, portarias etc.)

A obra contém um Índice cronológico da legislação e Índice por assunto
de tóda a matéria, com a citação de artigos, parágrafos, itens e alíneas.
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"CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL"
QUADRO COMPARATIVO _ , '" ., , " 8,00

Emenda Constitucional n9 1, de 17 de outubro de 1969.

Constituição do Brasil de 24 de janeiro de 1967 (e as alte
rações introduzidas pelos Atos Institucionais de núme
ros 5 a 17 e Ato Complementar n9 40/69, ratificado
peIo art. 39 do Ato Institucional n9 6/69).

Constítuiçáo dos Estados Unidos do Brasil de 18 de setem
bro de 1946 (com as Emendas Constitucionais e Atos
Institucionais (lue a alteraram).

Em notas, além de outras observações, são destacadas as alteraÇÕes aprovadas pelo
Congresso Nacional, através de emendas, ao Projeto de Constituição remetido ao Congres
so pelo Presidente Humberto de Alencar Castello Branco, em dezembro de 1966.

r
Contém, compara- j
das em todos os

artigos:

l
DISTRIBUIÇÃO

As obras publicadas pela DIRETORIA DE INFORMAÇÃO LEGISLA
TIVA são distribuídas, gratuitamente, pelo SERVIÇO GRAFICO DO SENADO
FEDERAL a:

- órgãos estatais

- Assembléias Legislativas

- Càmaras de Vereadorcs

- Prefeituras

bibliotecas públicas

universidades

faculdades de Direito

- Embaixadas

- Confederações e Federações de Indústria, Comércio e Agricultura

- autoridades (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário)

PARTICULARES

Os pedidos devem ser endereçados, acompanhados de cheque visado,
pagável na praça de Brasília, ordem de pagamento bancária ou vale postal, a
favor do SERVIÇO GRÁFICO DO SEN"ADO FEDERAL - Pra~~a dos Três
Podêres - Caixa Postal 1.503 - Brasília - Distrito Federal.

PEDE-SE INTERCÂMBIO
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