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 Olá	pessoal!	

	 Matéria	chata	né!?		

	 Que	nada,	é	muito	fácil,	pois	o	ponto	é	bastante	dogmático,	o	que	facilita	o	estudo!	

	 Abaixo,	 segue	 um	 material	 rápido	 de	 revisão,	 feito	 pelo	 professor	 Vitor	 Ramos,	 um	 dos	

professores	do	@cejurnorte,	para	auxiliá-los	na	prova	de	domingo.		

	 Ainda	dá	tempo!	

	

André	Epifanio		
Promotor	de	Justiça		

Coordenador	de	Materiais	Cejurnorte		
	

	

	

	

EMENTA		

1. APLICAÇÃO	DA	LEI	PENAL	MILITAR	

2. CRIME	

3. IMPUTABILIDADE	PENAL	

4. CONCURSO	DE	AGENTES	

5. PENAS	PRINCIPAIS	

6. PENAS	ACESSÓRIAS	

7. EFEITOS	DA	CONDENAÇÃO	

8. AÇÃO	PENAL	

9. EXTINÇÃO	DE	PUNIBILIDADE		

10. PRINCIPAIS	CRIMES	

	

	

1.	APLICAÇÃO	DA	LEI	PENAL	MILITAR	

	

O	 primeiro	 ponto	 importante	 deste	 tópico	 é	 a	 vedação	 expressa	à	 combinação	 de	 leis	 (lex	

tercia)	para	aplicação	da	lei	mais	benigna	(lex	mitior).		

Vejamos!!!	
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Art.	2º,	§	2°,	CPM.	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	fato.	

	

Gente,	lembrem-se	que	o	Código	Penal	Brasileiro	não	veda	expressamente	a	lex	tercia,	mas	a	

jurisprudência	inadmite	a	utilização	dos	Tribunais	Superiores	inadmite	a	utilização	do	recurso.	O	STF,	

inclusive,	 já	 se	manifestou	 no	 sentido	 de	 que	 art.	 2º,	 §2º	 do	 Código	 Penal	Militar	 serve	 de	 norte	

interpretativo	para	o	aplicador	do	ordenamento	penal	como	um	todo	(HC	95.495-MG,	1.ª	T.,	rel.	Luiz	

Fux,	21.05.2013).	

O	segundo	ponto	importante	deste	tópico	é	a	questão	do	lugar	do	crime.	Quando	aos	crimes	

comissivos,	nenhuma	supressa.	Adota-se	a	teoria	da	ubiquidade,	mesma	do	Código	Penal.		

Todavia,	o	Código	Penal	Militar	traz	uma	regra	exclusiva	para	os	crimes	omissivos,	adotando,	

quanto	a	estes,	a	teoria	da	atividade.	

	 Notem!	

	

Art.	6º,	CPM.	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	participação,	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.	

	

O	 terceiro	ponto	 importante	diz	 respeito	à	 territorialidade	e	extraterritorialidade	no	Código	

Penal	Militar.		

Atente-se	para	o	quadro-resumo:	

	

Territorialidade	 temperada:	 pode	 ser	 afastada	 por	 tratado	 internacional.	 Ex.:	

imunidades	diplomáticas.	

Extraterritorialidade	 incondicionada:	 “ou	 fora	 dele,	 ainda	 que,	 neste	 caso,	 o	 agente	

esteja	sendo	processado	ou	tenha	sido	julgado	no	estrangeiro”.	
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Art.	7º,	CPM.	Aplica-se	a	lei	penal	militar,	sem	prejuízo	de	convenções,	tratados	e	regras	

de	direito	internacional,	ao	crime	cometido,	no	todo	ou	em	parte	no	território	nacional,	

ou	 fora	dele,	ainda	que,	neste	caso,	o	agente	esteja	sendo	processado	ou	 tenha	sido	

julgado	pela	justiça	estrangeira.	

	

No	art.	9º,	tem-se	a	definição	de	crimes	militares	em	tempo	de	paz.	Trata-se	de	dispositivo	mais	

importante	do	estudo	de	Direito	Penal	e	Processo	Penal	Militar,	por	dois	motivos:	a)	a	norma	é	crucial	

para	 fixação	 da	 competência	 da	 Justiça	 Militar	 da	 União	 (art.	 124	 da	 CF	 –	 competência	 ratione	

materiae);	 b)	 sofreu	modificações	 relevantes	 em	 2017,	 que	 deverão	 ser	 cobradas	 no	 certame	 de	

domingo.	

	

Art.	124,	CF.	À	Justiça	Militar	compete	processar	e	julgar	os	crimes	militares	definidos	em	lei.	

	

Art.	9º,	CPM.	Consideram-se	crimes	militares,	em	tempo	de	paz:	

	 	

I	-	os	crimes	de	que	trata	este	Código,	quando	definidos	de	modo	diverso	na	lei	penal	

comum,	ou	nela	não	previstos,	qualquer	que	seja	o	agente,	salvo	disposição	especial;	

	

Neste	 primeiro	 inciso,	 nenhuma	 novidade.	 Os	 crimes	 de	 que	 trata	 o	 Código	 Penal	Militar,	

quando	definidos	de	modo	diverso	na	legislação	comum,	serão	julgados	na	Justiça	Militar,	ainda	que	

praticados	por	civil.	Nesse	ponto,	é	bom	recordar	que	a	Justiça	Militar	da	União	tem	competência	para	

julgar	 civis,	 ao	 contrário	 da	 Justiça	Militar	 dos	 Estados,	 que	 só	 julga	militar	 (competência	 ratione	

personae).	

	

Art.	9º,	CPM.	Consideram-se	crimes	militares,	em	tempo	de	paz:		

[...]	

II	 –	 os	 crimes	 previstos	 neste	 Código	 e	 os	 previstos	 na	 legislação	 penal,	 quando	

praticados:	(Redação	dada	pela	Lei	nº	13.491,	de	2017)		

a)	 por	 militar	 em	 situação	 de	 atividade	 ou	 assemelhado,	 contra	 militar	 na	 mesma	

situação	ou	assemelhado;	
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b)	 por	 militar	 em	 situação	 de	 atividade	 ou	 assemelhado,	 em	 lugar	 sujeito	 à	

administração	militar,	contra	militar	da	reserva,	ou	reformado,	ou	assemelhado,	ou	civil;	

c)	por	militar	em	serviço	ou	atuando	em	razão	da	 função,	em	comissão	de	natureza	

militar,	ou	em	formatura,	ainda	que	fora	do	lugar	sujeito	à	administração	militar	contra	

militar	da	reserva,	ou	reformado,	ou	civil;		

d)	por	militar	durante	o	período	de	manobras	ou	exercício,	contra	militar	da	reserva,	ou	

reformado,	ou	assemelhado,	ou	civil;	

e)	 por	militar	 em	 situação	de	 atividade,	 ou	 assemelhado,	 contra	o	patrimônio	 sob	 a	

administração	militar,	ou	a	ordem	administrativa	militar;	

	

Aqui	nos	temos	a	primeira	grande	mudança	em	relação	ao	artigo	9º.		

	

A	redação	anterior	do	caput	do	artigo	trazia	a	seguinte	previsão:	“II	-	os	crimes	previstos	neste	

Código,	embora	também	o	sejam	com	igual	definição	na	lei	penal	comum,	quando	praticados”.		

	

Portanto,	 antes	 da	 mudança,	 apenas	 delitos	 previstos	 no	 Código	 Penal	 Militar	 eram	

considerados	crimes	militares	em	tempo	de	paz,	se	praticados	no	contexto	acima.		

	

A	partir	da	mudança,	os	crimes	militares	em	tempo	de	paz	estão	definidos	em	toda	a	legislação	

penal.	RENATO	BRASILEIRO	dá	o	exemplo	de	alguns	crimes	que	passaram	a	ser	da	competência	da	

Justiça	Militar	da	União,	se	praticados	no	contexto	acima:	Aborto	(arts.	125	e	126	do	Código	Penal);	

Lei	4898/65	(Abuso	de	Autoridade);	Lei	nº.	8666/93	(Crimes	previstos	na	Lei	de	Licitações	e	Contratos);	

Lei	9455/97	(Tortura);	Lei	9503/97	(Código	de	Trânsito	Brasileiro);	Lei	9605/98	(Crimes	Ambientais).	

	

ATENÇÃO:	A	inovação	não	abrange	a	contravenção	penal,	sob	pena	de	ofensa	ao	princípio	da	

reserva	legal.	

	

Alínea	a:	Militar	em	atividade	(militar	da	ativa)	contra	outro	militar	em	atividade.	

	

Neste	caso,	não	importa	o	lugar	em	que	os	militares	se	encontram.	Se	o	crime	é	praticado	por	

um	militar	da	ativa	contra	um	militar	da	ativa,	está-se	diante	da	competência	da	Justiça	Militar.	
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Alínea	b:	militar	em	atividade	(militar	da	ativa)	contra	inativo	ou	civil,	em	local	sujeito	à	administração	

militar.	

	

Aqui,	 tem-se	o	militar	da	ativa	praticando	crime	contra	 inativo	ou	civil.	Necessariamente,	o	

crime	tem	que	ser	pratica	do	em	local	sujeito	à	Administração	Militar	para	atrair	a	competência	da	

Justiça	Militar	da	União.	

	

ATENÇÃO	1:	Estes	locais	podem	ser	bens	móveis.	Ex.:	tanque	de	guerra.	

	

ATENÇÃO	2:	Próprio	Nacional	Residencial	(PNR)	não	é	local	sujeito	à	administração	militar.	

	

ATENÇÃO	 3:	 Estabelecimentos	 comerciais	 (ex.:	 agência	 bancária)	 dentro	 das	 instituições	

militares	não	são	locais	sujeitos	à	administração	militar.	

	

Alíneas	 c	 e	 d:	 militar	 em	 serviço	 contra	 inativo	 ou	 civil,	 ainda	 que	 em	 local	 sujeito	 não	 sujeito	 à	

administração	militar.	

	

Aqui	nós	temos	outra	figura.	Não	se	trata	apenas	do	militar	da	ativa.	Além	de	estar	na	ativa,	o	

militar	tem	que	estar	em	serviço.	Neste	caso,	independentemente	do	local	em	que	autor	e	vítima	se	

encontram,	o	crime	é	da	competência	da	Justiça	Militar.	

	

Alínea	 e:	 por	 militar	 da	 ativa	 contra	 o	 patrimônio	 sob	 a	 administração	 militar,	 ou	 a	 ordem	

administrativa	militar;		

		

São	valores	que,	se	ofendidos,	não	dependem	do	local	onde	o	crime	foi	praticado.	Basta	que	o	

militar	da	ativa	pratique	crime	contra	os	bens	descritos	acima.	
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Art.	9º,	CPM.	Consideram-se	crimes	militares,	em	tempo	de	paz:	

[...]	

III	 -	 os	 crimes	 praticados	 por	militar	 da	 reserva,	 ou	 reformado,	 ou	 por	 civil,	 contra	 as	 instituições	

militares,	considerando-se	como	tais	não	só	os	compreendidos	no	inciso	I,	como	os	do	inciso	II,	nos	

seguintes	casos:	

a)	contra	o	patrimônio	sob	a	administração	militar,	ou	contra	a	ordem	administrativa	militar	(ratione	

materiae);	

b)	em	lugar	sujeito	à	administração	militar	contra	militar	em	situação	de	atividade	ou	assemelhado,	

OU	contra	funcionário	de	Ministério	militar	ou	da	Justiça	Militar,	no	exercício	de	função	inerente	ao	

seu	cargo	(ratione	loci	+	ratione	personae).		

c)	contra	militar	em	formatura,	ou	durante	o	período	de	prontidão,	vigilância,	observação,	exploração,	

exercício,	acampamento,	acantonamento	ou	manobras	(ratione	personae);		

d)	ainda	que	fora	do	lugar	sujeito	à	administração	militar,	contra	militar	em	função	de	natureza	militar,	

ou	no	desempenho	de	serviço	de	vigilância,	garantia	e	preservação	da	ordem	pública,	administrativa	

ou	judiciária,	quando	legalmente	requisitado	para	aquele	fim,	ou	em	obediência	a	determinação	legal	

superior	(ratione	personae);	

	

Estes	são	os	crimes	praticados	por	civis.	A	primeira	grande	informação	referente	a	este	artigo	

é	que	a	mudança	do	inciso	II	também	se	aplica	ao	inciso	III.	Os	civis	que	praticam	crimes	previstos	na	

legislação	penal	também	praticam	crimes	militares.	Não	precisa	estar	previsto	no	Código	Penal	Militar.			

	

Sugiro	que	o	aluno	tente	absorver	bem	as	hipóteses	que	o	civil	responde	na	Justiça	Militar,	pois	

a	tendência	é	que	caia	a	letra	da	letra.	Atenção	para	dois	pontos:		

	

ATENÇÃO	 1:	 Corrupção	 ativa	 contra	 servidor	 da	 Justiça	 Militar	 em	 local	 não	 sujeito	 à	

administração	militar.	Trata-se	de	crime	militar	(STJ	CC	nº.	88.600).	Segundo	o	STJ,	no	caso	exposto,	o	

que	importa	neste	caso	não	é	o	local	do	cometimento	do	crime,	mas	sim	contra	quem	se	comete	o	

crime.	

	

ATENÇÃO	 2:	 Existe,	 nos	 Tribunais	 Superiores,	 controvérsia	 sobre	 quais	 situações	 em	que	 o	

militar	está	atuando	em	função	de	natureza	militar	para	atrair	a	competência	prevista	na	alínea	“d”.	A	
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atividade	de	policiamento	e	fiscalização	de	trânsito,	por	exemplo,	não	pode	ser	considerado	função	de	

natureza	militar,	para	configuração	de	crime	militar	com	esteio	no	art.	9º,	III,	d	(STJ	RHC	11.376).	

	

E	o	desacato	praticado	contra	militar	realizando	policiamento	ostensivo	em	Força	de	Pacificação	é	

crime	militar	com	base	no	art.	9º,	III,	d?		

	

� 1ª	Corrente:	 SIM.	1ª	 Turma	do	STF	 (10/12/2013).	Os	militares	exercem	munus	 tipicamente	

castrense,	decorrentes	da	própria	CF,	qual	seja,	a	garantia	da	ordem,	na	esteio	do	art.	142.	Por	

ser	mais	recente,	já	foi	cobrado	como	correto	em	prova.	

	

� 2ª	Corrente:	NÃO.	2ª	Turma	do	STF	(05/02/2013).		A	função	de	policiamento	ostensivo	traduz	

típica	atividade	de	segurança	pública.	

	

Art.	9º,	§	1o,	CPM.	Os	crimes	de	que	trata	este	artigo,	quando	dolosos	contra	a	vida	e	

cometidos	por	militares	contra	civil,	serão	da	competência	do	Tribunal	do	Júri	(previsto	

antes	no	parágrafo	único).		

	

Este	§1º	já	existia	antes	da	inovação	de	2017,	mas	era	nominado	parágrafo	único.	A	segunda	grande	

inovação	 de	 2017	 foi	 justamente	 introduzir	 novos	 casos	 em	 que	 os	 crimes	 dolosos	 contra	 a	 vida	

cometidos	por	militares	contra	civil	passarão	a	ser	da	competência	da	Justiça	Militar.	Foi	justamente	a	

previsão	trazida	no	art.	9º,	§2º.	

	

Art.	9º,	§	2o,	CPM.	Os	crimes	de	que	trata	este	artigo,	quando	dolosos	contra	a	vida	e	

cometidos	 por	 militares	 das	 Forças	 Armadas	 contra	 civil,	 serão	 da	 competência	 da	

Justiça	Militar	da	União,	se	praticados	no	contexto:							

I	 –	do	 cumprimento	de	atribuições	que	 lhes	 forem	estabelecidas	pelo	Presidente	da	

República	ou	pelo	Ministro	de	Estado	da	Defesa;							

II	–	de	ação	que	envolva	a	segurança	de	instituição	militar	ou	de	missão	militar,	mesmo	

que	não	beligerante;	ou		
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III	–	de	atividade	de	natureza	militar,	de	operação	de	paz,	de	garantia	da	lei	e	da	ordem	

ou	de	atribuição	subsidiária,	realizadas	em	conformidade	com	o	disposto	no	art.	142	da	

Constituição	Federal	e	na	forma	dos	seguintes	diplomas	legais:							

a)	Código	Brasileiro	de	Aeronáutica;		

b)	 Lei	 Complementar	 nº.	 97/99	 -	 normas	 gerais	 para	 a	 organização,	 o	 preparo	 e	 o	

emprego	das	Forças	Armadas;			

c)	Código	de	Processo	Penal	Militar;		

d)	Código	Eleitoral.		

	

ATENÇÃO:	A	mudança	é	restrita	a	Justiça	Militar	da	União!	O	art.	125,	§4º,	da	CF	dispõe	que	os	

Militares	dos	Estados	serão	julgados,	nos	crimes	dolosos	contra	a	vida,	pelo	Tribunal	do	Júri	quando	a	

vítima	for	civil.	A	CFRB	não	estabelece	exceções.	A	lei	não	poderia	fazê-lo.	

	

Ex	do	Inciso	I:	operações	de	primeiros	socorros,	caso	de	calamidade	pública,	obras	de	construções	de	

pontes	e	estradas,	etc.	

Ex	do	Inciso	II:	sentinela	guarnecendo	o	paiol	de	um	quartel	tenha	que	matar	uma	pessoa.	

Ex	do	Inciso	III:		

a)	Código	Brasileiro	de	Aeornáutica	–	“tiro	de	abate”;	

b)	 LC	 97/99	 –	 combate	 a	 crimes	 transfronteiriços;	 atribuições	 subsidiárias	 das	 Forças	 Armadas;	

Garantia	da	Lei	e	da	Ordem	(ocupação	do	complexo	do	Alemão).	

c)	CPPM	–	Homicídio	doloso	praticado	no	contexto	de	Polícia	Judiciária	Militar.	Ex.:	encarregado	de	

inquérito	policial	militar	que	mate	um	civil	no	cumprimento	de	um	mandado	de	busca	domiciliar.	

d)	Código	Eleitoral	–	 forças	armadas	guarnecem	urnas	e	assegurando	a	 tranquilidade	das	eleições.	

Homicídio	doloso	praticado	por	militar	nesse	contexto	é	competência	da	Justiça	Militar.	

	

E	como	o	CESPE	cobrou	essa	inovação?	

	

(STM	2018	CESPE)	Situação	hipotética:	Um	soldado	das	Forças	Armadas,	no	cumprimento	das	

atribuições	que	 lhe	 foram	estabelecidas	pelo	ministro	de	Estado	da	Defesa,	 cometeu	crime	doloso	

contra	a	vida	de	um	civil.	Assertiva:	Nessa	situação,	o	autor	do	delito	deverá	ser	processado	e	julgado	

pela	justiça	militar	da	União.	
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Resp.	Correta.	Art.	9º,	§2º,	CPM.	

	

ATENÇÃO	também	para	conceitos	despencam	em	provas	de	concurso:	

	

	

RENATO	BRASILEIRO	(2018)	identifica	quatro	tipos	de	crimes	impropriamente	militares,	após	a	reforma	

de	2018:	

Previstos	exclusivamente	no	Código	Penal	Militar	 (ex.:	 ingresso	clandestino).	Art.	302.	Penetrar	em	

fortaleza,	 quartel,	 estabelecimento	 militar,	 navio,	 aeronave,	 hangar	 ou	 em	 outro	 lugar	 sujeito	 à	

administração	militar,	por	onde	seja	defeso	ou	não	haja	passagem	regular,	ou	iludindo	a	vigilância	da	

sentinela	ou	de	vigia:	Pena	-	detenção,	de	seis	meses	a	dois	anos,	se	o	fato	não	constitui	crime	mais	

grave.	

Previstos	de	forma	diversa	na	legislação	penal	comum	(ex.:	desacato	a	militar,	art.	299).		

Previstos	com	igual	definição	na	lei	penal	comum	(ex.:	furto.	Art.	240).	

Previstos	apenas	na	legislação	penal	comum,	se	praticado	no	contexto	do	art.	9º,	II	e	III.		

	

	

Outros	dispositivos	importantes	deste	tópico:	

	

“Art.	11,	CPM.	Os	militares	estrangeiros,	quando	em	comissão	ou	estágio	nas	forças	armadas,	ficam	

sujeitos	à	lei	penal	militar	brasileira,	ressalvado	o	disposto	em	tratados	ou	convenções	internacionais”.	

	

Prazo	penal	militar	(art.	16	CPM):	mesma	forma	de	contagem	do	CP,	incluindo-se	o	dia	do	começo.	

	

CRIMES	PROPRIAMENTE	MILITARES	 CRIMES	IMPROPRIAMENTE	MILITARES	

Somente	podem	ser	praticados	por	militares,	pois	

consiste	em	violação	de	deveres	restritos,	que	lhes	

são	 próprios,	 sendo	 identificado	 por	 dois	

elementos:	 a)	 qualidade	 de	 agente	 (militar);	 b)	

natureza	 da	 conduta	 (prática	 funcional).	 Ex.:	

deserção,	dormir	em	serviço,	etc.	

É	a	infração	penal	prevista	no	CPM	que,	não	

sendo	 específica	 e	 funcional	 do	 soldado,	

lesiona	bens	ou	interesses	militares.		
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No	 art.	 21,	 o	 CPM	 traz	 a	 figura	 do	 assemelhado.	 Trata-se	 de	 uma	 figura	 que	 não	mais	 existe.	 Os	

servidores	do	Ministério	da	Defesa	são	estatutários	(Lei	nº.	8112/90).	Logo,	não	se	submetem	mais	a	

hierarquia	e	disciplina.	

	

“Art.	23.	Equipara-se	ao	comandante,	para	o	efeito	da	aplicação	da	lei	penal	militar,	toda	autoridade	

com	função	de	direção”.	

	

Art.	 24.	 O	 militar	 que,	 em	 virtude	 da	 função,	 exerce	 autoridade	 sobre	 outro	 de	 igual	 posto	 ou	

graduação,	considera-se	superior,	para	efeito	da	aplicação	da	lei	penal	militar.	

	

Art.	27.	Quando	este	Código	se	refere	a	funcionários,	compreende,	para	efeito	da	sua	aplicação,	os	

juízes,	os	representantes	do	Ministério	Público,	os	funcionários	e	auxiliares	da	Justiça	Militar.	

	

2.	CRIME	

	

A	 principal	 diferença	 aqui	 reside	 na	 doutrina	 adotada	 em	 relação	 à	 conduta,	 o	 que	 acaba	

definindo	 toda	 a	 dinâmica	 do	 diploma.	 No	 Código	 Penal	 Militar	 adota-se	 a	 teoria	 causalista,	 ao	

contrário	do	Código	Penal	Brasileiro	atual,	que	adota	a	teoria	 finalista.	Observe	o	quadro	sinóptico	

abaixo:	

	

Fonte:	Cléber	Masson	(2017)		

TEORIA	CAUSALISTA	(CPM)	 TEORIA	FINALISTA	(CP)	

A	 caracterização	 da	 conduta	 criminosa	 depende	

apenas	de	o	agente	produzir	um	resultado	previsto	

em	lei	como	infração	penal,	independentemente	de	

dolo	ou	culpa.		

	

	

A	 análise	 da	 culpa	 é	 feita	 na	 culpabilidade,	

momento	 em	 que	 se	 procede	 a	 verificação	 do	

querer	interno	do	agente.		

Conduta	 é	 ação	 ou	 omissão	 humana,	

consciente	 e	 voluntária,	 dirigida	 para	 um	

fim,	 consistente	em	produzir	 um	 resultado	

tipificado	 em	 lei	 como	 crime	 ou	

contravenção	penal.		

	

Nesta	 teoria,	 o	 dolo	 e	 a	 culpa,	 que	

anteriormente	residiam	na	culpabilidadade,	

passaram	a	integrar	o	fato	típico.		
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A	adoção	da	teoria	pode	ser	facilmente	constatada	quando	da	leitura	dos	arts.	33	e	34	do	Código	Penal	

Militar,	que,	pela	sua	relevância,	podem	cair	em	literalidade	na	prova	de	domingo:	

	

Art.	33.	Diz-se	o	crime:	

Culpabilidade	

I	-	doloso,	quando	o	agente	quis	o	resultado	(dolo	direto)	ou	assumiu	o	risco	de	produzi-lo	(dolo	indireto	

ou	eventual);	

II	-	culposo,	quando	o	agente,	deixando	de	empregar	a	cautela,	atenção,	ou	diligência	ordinária,	ou	

especial,	a	que	estava	obrigado	em	face	das	circunstâncias,	não	prevê	o	resultado	que	podia	prever	

(culpa	inconsciente)	ou,	prevendo-o,	supõe	levianamente	que	não	se	realizaria	ou	que	poderia	evitá-

lo	(culpa	consciente).	

	

Excepcionalidade	do	crime	culposo	

Parágrafo	único.	Salvo	os	casos	expressos	em	lei,	ninguém	pode	ser	punido	por	fato	previsto	como	

crime,	senão	quando	o	pratica	dolosamente.	

	

Nenhuma	pena	sem	culpabilidade	

Art.	34.	Pelos	resultados	que	agravam	especialmente	as	penas	só	responde	o	agente	quando	os	houver	

causado,	pelo	menos,	culposamente.	

	

NEXO	DE	CAUSALIDADE:	Aplica-se	a	mesma	regra	do	Código	Penal	Brasileiro.	Em	regra,	adota-se	a	

teoria	da	equivalência	dos	antecedentes	causais	(conditio	sine	qua	non),	com	a	utilização	do	“processo	

hipotético	de	thyren”	(processo	hipotético	de	eliminação)	para	evitar	o	regresso	ao	infinito	(art.	29,	

CPM).	 Excepcionalmente,	 aplica-se	 a	 teoria	 da	 causalidade	 adequada	 na	 causa	 relativamente	

independente	que	por	si	só	produziu	o	resultado	(art.	29,	§1º,	CPM).	

	

CONSUMAÇÃO	E	TENTATIVA:	Neste	ponto,	 tem-se	uma	diferença	sutil	em	relação	ao	Código	Penal	

Brasileiro.	 Adota-se,	 em	 regra,	 a	 teoria	 objetiva	 (mesma	do	CPB).	 Todavia,	 o	 CPM	prevê	 a	 adoção	

excepcional	 da	 teoria	 subjetiva,	 na	parte	 final	 do	art.	 30,	 §único,	 quando	prevê	a	possibilidade	de	

aplicar	a	penal	do	crime	consumado	no	caso	de	excepcional	gravidade	da	conduta.		

	

Art.	30.	Diz-se	o	crime:	
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Crime	consumado		

I	-	consumado,	quando	nele	se	reúnem	todos	os	elementos	de	sua	definição	legal;	

Tentativa		

II	-	tentado,	quando,	iniciada	a	execução,	não	se	consuma	por	circunstâncias	alheias	à	

vontade	do	agente.	

Pena	de	tentativa		

Parágrafo	único.	Pune-se	a	tentativa	com	a	pena	correspondente	ao	crime,	diminuída	

de	um	a	dois	terços,	podendo	o	juiz,	no	caso	de	excepcional	gravidade,	aplicar	a	pena	do	

crime	consumado.	

	

ATENÇÃO	para	o	quadro	sinóptico:	

	

Fonte:	Cléber	Masson	(2017)	

	

DESISTÊNCIA	 VOLUNTÁRIA	 E	 ARREPENDIMENTO	 EFICAZ:	 No	 CPM,	 só	 há	 previsão	 de	 desistência	

voluntária	e	arrependimento	eficaz.	Não	há	previsão,	na	parte	geral,	de	arrependimento	posterior.	

Existem	alguns	dispositivos	que	preveem	o	arrependimento	posterior	de	 forma	específica	 (Ex.:	art.	

240,	§2º,	CPM	–	furto	atenuado).	

	

Art.	31,	CPM.	O	agente	que,	voluntariamente,	desiste	de	prosseguir	na	execução	ou	 impede	que	o	

resultado	se	produza,	só	responde	pelos	atos	já	praticados.	

TEORIA	OBJETIVA	(CP	e	regra	no	CPM)	 TEORIA	SUBJETIVA	(excepcionalidade	no	

CPM)	

A	 tentativa	 é	 punida	 em	 face	 do	 perigo	

proporcionado	 ao	 bem	 jurídico	 tutelado	 pela	 lei	

penal.	Sopesa-se	o	desvalor	da	conduta	e	o	desvalor	

do	 resultado.	 A	 tentativa	 deve	 receber	 punição	

inferior	à	do	crime	consumado.	A	diminuição	deve	

considerar	a	distância	percorrida	pelo	 iter	criminis	

(proximidade	da	consumação).	

Ocupa-se	 exclusivamente	 da	 vontade	

criminosa,	que	pode	revelar	tanto	na	fase	de	

atos	 preparatórios	 quanto	 na	 fase	 de	

execução.	 O	 sujeito	 é	 punido	 por	 sua	

intenção,	pois	o	que	importa	é	o	desvalor	da	

ação,	 sendo	 irrelevante	 o	 desvalor	 do	

resultado.		
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ERRO	DE	FATO	E	ERRO	DE	DIREITO:	O	Código	Penal	Militar	adota	os	institutos	do	erro	de	fato	e	erro	de	

direito.	São	os	mesmos	do	Código	Penal	de	1940,	antes	da	reforma	da	Parte	Geral	(1984).	Nos	quadros	

a	seguir,	tentamos	traçar	as	diferenças	principais	entre	os	institutos	previstos	no	CPM	e	no	CPB.	

	

*Lembre-se	que	o	erro	de	fato	trabalha	na	seara	da	culpabilidade,	porque,	na	teoria	causalista,	o	dolo	

é	normativo.	

	

ERRO	DE	FATO	(Art.	36	do	CPM)	 ERRO	DE	TIPO	(Art.	20	do	CP)	

É	isento	de	pena*	quem,	ao	praticar	o	crime,	supõe,	

por	erro	plenamente	escusável:	

a)	 a	 inexistência	 de	 circunstância	 de	 fato	 que	 o	

constitui	(erro	de	fato	propriamente	dito).		

b)	ou	a	existência	de	situação	de	fato	que	tornaria	a	

ação	 legítima	 (discriminante	 putativa	 relativa	 aos	

pressupostos	 de	 fato	 de	 uma	 excludente	 de	

ilicitude).	

	

Erro	culposo:	se	o	erro	deriva	de	culpa,	este	título	

responde	o	agente,	se	o	fato	é	punível	como	crime	

culposo.	

SEMPRE	exclui	o	dolo.	

	

ESCUSÁVEL	 (invencível,	 inevitável):	 exclui	

dolo	e	culpa.	

		

INESCUSÁVEL	 (vencível,	 evitável):	 exclui	 o	

dolo.	Persiste	a	culpa	(se	prevista	em	lei).	

	

Discriminante	 putativa	 relativa	 aos	

pressupostos	de	fato	de	uma	excludente	de	

ilicitude:	 Erro	 de	 tipo	 (teoria	 limitada	 da	

culpabilidade).	

ERRO	DE	DIREITO	(Art.	35	do	CPM)	 ERRO	DE	PROIBIÇÃO	(Art.	21	do	CP)	

NÃO	PREVÊ	a	 exclusão	de	 culpabilidade.	 Somente	

pode	gerar:		

a)	Atenuação	da	pena;	

b)	Substituição	por	outra	menos	grave.	

	

Exceção	em	que	não	se	admite	a	aplicação	destes	

benefícios:	crimes	contra	o	serviço	e	o	dever	militar	

(art.	 183	 a	 204).	 Nesses	 crimes,	 há	 uma	 especial	

Erro	 de	 proibição	 escusável:	 exclui	 a	

culpabilidade;	

		

Erro	 de	 proibição	 inescusável:	 causa	 de	

diminuição	de	pena;	

	

Discriminante	putativa	 relativa	 à	 existência	

ou	 aos	 limites	 de	 uma	 excludente	 de	
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EXCLUDENTES	DE	ILICITUDE:	Aqui	iremos	explorar	as	principais	diferenças	entre	o	Código	Penal	Militar	

e	o	Código	Penal	Brasileiro.	A	primeira,	e	que	mais	despenca	em	concurso	público,	é	a	diferença	entre	

as	teorias	adotadas	quanto	ao	estado	de	necessidade.	

	

	

	

A	segunda	diferença	é	a	previsão	da	EXCLUDENTE	DE	COMANDANTE	(OU	ESTADO	DE	NECESSIDADE	

MILITAR),	que	se	encontra	previsto	no	art.	42,	parágrafo	único,	do	Código	Penal	Militar,	a	saber:	

	

afronta	à	hierarquia	e	à	disciplina.	Ex.:	deserção	(art.	

187).	

ilicitude:	 Erro	 de	 proibição	 (teoria	 limitada	

da	culpabilidade).	

	

ESTADO	DE	NECESSIADE	NO	CPM	 ESTADO	DE	NECESSIDADE	NO	CP	

Adota-se	a	TEORIA	DIFERENCIADORA	 Adota-se	a	TEORIA	UNITÁRIA	

	

Estado	 de	 necessidade	 justificante	 (art.	 43):	

sacrifício	 dos	 bens	 jurídicos	 de	 menor	 relevância	

para	a	proteção	dos	bens	jurídicos	de	mais	relevada	

importância.	EXCLUI	O	CRIME.	

O	 estado	 de	 necessidade	 é	 causa	 de	

EXCLUSÃO	DE	 ILICITUDE,	desde	que	o	bem	

jurídico	sacrificado	seja	de	IGUAL	VALOR	OU	

DE	 VALOR	 INFERIOR	 ao	 bem	 jurídico	

preservado.	

Estado	 de	 necessidade	 exculpante	 (art.	 39):	 bem	

sacrificado	 é	 valor	 SUPERIOR	 ao	 bem	 jurídico	

protegido.	EXCLUI	A	CULPABILIDADE.		

	

Atenção:	 o	 agente	 tem	 que	 agir	 para	 proteger	

direito	próprio	ou	de	pessoa	a	quem	está	ligado	por	

estreitas	relações	de	parentesco	ou	afeição.	

Se	o	 interesse	 sacrificado	 for	 SUPERIOR	ao	

preservado,	 subsiste	 o	 crime,	 autorizando,	

no	máximo,	a	DIMINUIÇÃO	DA	PENA,	de	um	

a	dois	terços	(CP,	art.	24,	§2º).	
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“Parágrafo	único.	Não	há	igualmente	crime	quando	o	comandante	de	navio,	aeronave	

ou	 praça	 de	 guerra,	 na	 iminência	 de	 perigo	 ou	 grave	 calamidade,	 compele	 os	

subalternos,	por	meios	violentos,	a	executar	serviços	e	manobras	urgentes,	para	salvar	

a	unidade	ou	vidas,	ou	evitar	o	desânimo,	o	terror,	a	desordem,	a	rendição,	a	revolta	ou	

o	saque”.		

	

	A	terceira	diferença	reside	na	questão	do	excesso.	O	Código	Penal	Militar,	ao	contrário	do	CPB,	traz	a	

figura	do	excesso	escusável,	que	também	pode	vir	cobrada	na	prova.	

	

Art.	45,	parágrafo	único,	CPM.	Não	é	punível	o	excesso	quando	 resulta	de	escusável	

surpresa	ou	perturbação	de	ânimo,	em	face	da	situação.	

	

A	quarta	diferença	encontra-se	no	art.	40,	que	não	admite	a	alegação	de	coação	moral	irresistível	nos	

crimes	em	que	há	violação	do	dever	militar	(art.	183	a	204).	Segundo	NUCCI,	o	artigo	“é	de	duvidosa	

constitucionalidade,	pois	estabelece	um	critério	rigoroso	e	excessivo	em	relação	ao	militar,	exigindo	

uma	 atuação	 sobre-humana	 do	 agente,	 incompatível	 com	 os	 preceitos	 basilares	 da	 dignidade	

humana”.	Todavia,	o	aluno	deve	atentar	para	a	literalidade	da	lei,	que	pode	cair	na	prova.	

	

Art.	38.	Não	é	culpado	quem	comete	o	crime:	

	

Coação	irresistível	

a)	 sob	 coação	 irresistível	 ou	 que	 lhe	 suprima	 a	 faculdade	de	 agir	 segundo	 a	 própria	

vontade;	

	

Obediência	hierárquica	

b)	em	estrita	obediência	a	ordem	direta	de	superior	hierárquico,	em	matéria	de	serviços.	

§	1°	Responde	pelo	crime	o	autor	da	coação	ou	da	ordem.	

§	2°	Se	a	ordem	do	superior	tem	por	objeto	a	prática	de	ato	manifestamente	criminoso,	

ou	há	excesso	nos	atos	ou	na	forma	da	execução,	é	punível	também	o	inferior.	
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Art.	40.	Nos	crimes	em	que	há	violação	do	dever	militar,	o	agente	não	pode	 invocar	

coação	irresistível	senão	quando	física	ou	material.	

	

3.	DA	IMPUTABILIDADE	

	

Adota-se	o	mesmo	sistema/critério	de	aferição	da	imputabilidade	do	Código	Penal	(CRITÉRIO	

BIOPSICOLÓGICO):	É	inimputável	quem,	ao	tempo	da	conduta,	apresenta	uma	doença	mental,	e,	em	

razão	disso,	não	possui	 capacidade	para	entender	o	 caráter	 ilícito	do	 fato	ou	de	determinar-se	de	

acordo	com	esse	entendimento.	

	

ATENÇÃO	para	as	parte	grifados	nos	dispositivos	a	seguir,	que	não	foram	recepcionadas	pela	

nova	ordem	constitucional	(art.	228,	CF):	

	

Art.	50.	O	menor	de	dezoito	anos	é	inimputável,	salvo	se,	já	tendo	completado	dezesseis	

anos,	revela	suficiente	desenvolvimento	psíquico	para	entender	o	caráter	ilícito	do	fato	

e	 determinar-se	 de	 acordo	 com	 este	 entendimento.	 Neste	 caso,	 a	 pena	 aplicável	 é	

diminuída	de	um	terço	até	a	metade.	

	

Equiparação	a	maiores		

Art.	51.	Equiparam-se	aos	maiores	de	dezoito	anos,	ainda	que	não	tenham	atingido	essa	

idade:	

a)	os	militares;	

b)	 os	 convocados,	 os	 que	 se	 apresentam	 à	 incorporação	 e	 os	 que,	 dispensados	

temporàriamente	desta,	deixam	de	se	apresentar,	decorrido	o	prazo	de	licenciamento;	

c)	os	alunos	de	colégios	ou	outros	estabelecimentos	de	ensino,	sob	direção	e	disciplina	

militares,	que	já	tenham	completado	dezessete	anos.	

	

A	Constituição	Federal	de	1988	não	admite,	em	nenhuma	circunstância,	que	os	menores	de	

dezoito	anos	sejam	equiparados	a	maiores,	ainda	que	entendam	o	caráter	ilícito	do	fato.	Neste	caso,	
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devem	 responder	 para	 prática	 de	 ato	 infracional,	 conforme	 previsto	 no	 Estatuto	 da	 Criança	 e	 do	

Adolescente.	

	

Por	 fim,	 ressalte-se	 que	 a	 embriaguez	 habitual,	 além	 de	 não	 excluir	 a	 culpabilidade,	 pode	

caracterizar	um	crime	específico	do	Código	Penal	Militar.	

	

Embriaguez	em	serviço		

Art.	202.	Embriagar-se	o	militar,	quando	em	serviço,	ou	apresentar-se	embriagado	para	prestá-lo:	

Pena	-	detenção,	de	seis	meses	a	dois	anos.	

	

4.	DO	CONCURSO	DE	PESSOAS	

	

O	Código	Penal	Militar	adota	a	teoria	monista	ou	unitária,	mesma	do	Código	Penal.	Para	esta	

teoria,	todos	os	coautores	e	partícipes	se	sujeitam	a	um	único	crime,	sem	qualquer	distinção	entre	os	

sujeitos.	Ressalte-se	que,	no	Brasil,	a	teoria	é	adotada	com	temperamentos	(fala-se	em	teoria	monista	

temperada),	pois	o	agente	responde	“na	medida	de	sua	culpabildiade”.	Há	uma	aproximação	da	teoria	

dualista.		

	 	

Deve-se	mencionar,	também,	que,	assim	como	o	CPB,	o	Código	Penal	traz	exceções	pluralistas.	

Ex.:	corrupção	ativa	e	passiva,	arts.	308	e	309	do	CPM.			

	

Atente-se	para	o	quadro	comparativo	entre	os	artigos	que	tratam	do	concurso	de	pessoas	no	

CP	e	no	CPM,	para	que	o	aluno	possa	perceber	algumas	diferenças	singelas:	

	

CONCURSO	DE	PESSOAS	NO	CPM	 CONCURSO	DE	PESSOAS	NO	CP	



	

Material	autoral.	Compartilhamento	permitido.	Distribuição	gratuita	 19	

	

Portanto,	há	duas	diferenças	singelas:		

	

a)	Previsão	de	hipóteses	excepcionais	de	agravação	da	penal,	não	previstas	no	Código	Penal	

Brasileiro.	

	

Art.	53.	Quem,	de	qualquer	modo,	concorre	para	o	

crime	incide	nas	penas	a	este	cominadas.	

	

	

Condições	ou	circunstâncias	pessoais		

§	1º	A	punibilidade	de	qualquer	dos	concorrentes	é	

independente	 da	 dos	 outros,	 determinando-se	

segundo	 a	 sua	 própria	 culpabilidade.	 Não	 se	

comunicam,	 outrossim,	 as	 condições	 ou	

circunstâncias	 de	 caráter	 pessoal,	 salvo	 quando	

elementares	do	crime.	

	

Agravação	de	pena		

§	2°	A	pena	é	agravada	em	relação	ao	agente	que:	

I	-	promove	ou	organiza	a	cooperação	no	crime	ou	

dirige	a	atividade	dos	demais	agentes;	

II	-	coage	outrem	à	execução	material	do	crime;	

III	-	instiga	ou	determina	a	cometer	o	crime	alguém	

sujeito	à	sua	autoridade,	ou	não	punível	em	virtude	

de	condição	ou	qualidade	pessoal;	

IV	 -	 executa	 o	 crime,	 ou	 nele	 participa,	mediante	

paga	ou	promessa	de	recompensa.	

Atenuação	de	pena		

§	3º	A	pena	é	atenuada	com	relação	ao	agente,	cuja	

participação	no	crime	é	de	somenos	importância.	

Art.	29	-	Quem,	de	qualquer	modo,	concorre	

para	 o	 crime	 incide	 nas	 penas	 a	 este	

cominadas,	na	medida	de	sua	culpabilidade.		

	

§	 1º	 -	 Se	 a	 participação	 for	 de	 menor	

importância,	a	pena	pode	ser	diminuída	de	

um	sexto	a	um	terço.		

	

§	 2º	 -	 Se	 algum	 dos	 concorrentes	 quis	

participar	 de	 crime	menos	 grave,	 ser-lhe-á	

aplicada	 a	 pena	 deste;	 essa	 pena	 será	

aumentada	até	metade,	na	hipótese	de	ter	

sido	previsível	o	resultado	mais	grave.		

	

Circunstâncias	incomunicáveis		

Art.	 30	 -	 Não	 se	 comunicam	 as	

circunstâncias	 e	 as	 condições	 de	 caráter	

pessoal,	 salvo	 quando	 elementares	 do	

crime.		
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b)	No	Código	Penal	Militar,	a	participação	de	menor	importância	é	uma	atenuante,	valorada	na	

segunda	 fase	de	aplicação	da	pena,	ao	contrário	do	Código	Penal	Militar,	que	prevê	uma	causa	de	

diminuição	de	pena,	valorada	na	terceira	fase	de	aplicação	da	pena.	

	

Como	não	há	indicação	de	qual	seria	essa	atenuação	ou	agravação,	aplica-se	a	regra	geral	do	

art.	73	do	CPM.	

	

Art.	73,	CPM.	Quando	a	lei	determina	a	agravação	ou	atenuação	da	pena	sem	mencionar	

o	quantum,	deve	o	juiz	fixá-lo	entre	um	quinto	e	um	terço,	guardados	os	limites	da	pena	

cominada	ao	crime.	

	

Atenção	a	para	a	figura	dos	CABEÇAS!!	

	

Cabeças	

Art.	53,	§	4º,	CPM.	Na	prática	de	crime	de	autoria	coletiva	necessária*,	reputam-se	cabeças	os	que	

dirigem,	provocam,	instigam	ou	excitam	a	ação.	

	

§	5º	Quando	o	crime	é	cometido	por	inferiores	e	um	ou	mais	oficiais,	são	estes	considerados	cabeças,	

assim	como	os	inferiores	que	exercem	função	de	oficial**.	

	

*	Crimes	de	concurso	necessário	(ex.:	motim).	

	

**Atenção:	 os	 oficiais	 mais	 graduados	 sempre	 serão	 considerados	 cabeças,	 ainda	 que	 tenham	

participado	minimanete.		

	

PERGUNTA	IMPORTANTE:	Nos	crimes	propriamente	militar,	pode	haver	coautoria	com	

civil?	

	

Conforme	 RENATO	 BRASILEIRO	 (2018),	 a	 doutrina	 majoritária	 entende	 que	 o	 crime	

propriamente	militar	só	pode	ser	praticado	por	militar,	pois	diz	respeito	particularmente	à	vida	militar,	

considerada	no	conjunto	de	qualidade	funcional	do	agente,	da	materialidade	da	infração	e	da	natureza	

peculiar	do	objeto	danificado,	que	deve	 ser	o	 serviço,	a	disciplina,	a	administração	ou	a	economia	
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militares.	Ex.:	deserção,	embriaguez	em	serviço,	os	crimes	de	insubordinação,	dormir	em	serviço.	Logo,	

não	admite	a	coautoria	com	civil.	Esse	entendimento	foi	adotado	pela	banca	em	concursos	pretéritos.	

	

5.	DAS	PENAS	PRINCIPAIS	

	

Art.	55,	CPM.	As	penas	principais	são:	

a)	morte;	

b)	reclusão;	

c)	detenção;	

d)	prisão;	

e)	impedimento;	

f)	suspensão	do	exercício	do	posto,	graduação,	cargo	ou	função;	

g)	reforma.	

	

OBSERVAÇÃO	IMPORTANTE:	O	CPM	não	prevê	aplicação	de	PENA	DE	MULTA!!!		

	

5.1.	PENA	DE	MORTE	

	

Art.	5º,	XLVII,	CF	-	não	haverá	penas:	

a)	de	morte,	salvo	em	caso	de	guerra	declarada,	nos	termos	do	art.	84,	XIX;	

	

Art.	84,	CF.	Compete	privativamente	ao	Presidente	da	República:		

[...]	

XIX	 -	 declarar	 guerra,	 no	 caso	 de	 agressão	 estrangeira,	 autorizado	 pelo	 Congresso	 Nacional	 ou	

referendado	por	ele,	quando	ocorrida	no	intervalo	das	sessões	legislativas,	e,	nas	mesmas	condições,	

decretar,	total	ou	parcialmente,	a	mobilização	nacional;	

	

Art.	56,	CPM.	A	pena	de	morte	é	executada	por	fuzilamento.	

	

Art.	57.	A	sentença	definitiva	de	condenação	à	morte	é	comunicada,	logo	que	passe	em	julgado,	ao	

Presidente	da	República,	e	não	pode	ser	executada	senão	depois	de	sete	dias	após	a	comunicação.	
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Parágrafo	 único.	 Se	 a	 pena	 é	 imposta	 em	 zona	 de	 operações	 de	 guerra,	 pode	 ser	 imediatamente	

executada,	quando	o	exigir	o	interêsse	da	ordem	e	da	disciplina	militares.	

	

Atenção:	 o	 prazo	 de	 sete	 dias	 é	 para	 que	 o	 Presidente	 decida	 sobre	 a	 aplicação	 de	 indulto	 ou	

comutação	de	pena.	

	

5.2.	RECLUSÃO	X	DETENÇÃO	

	

Diferença	formal:	

a)	reclusão	tem	um	período	mínimo	de	1	ano	e	máximo	de	30	anos;	

b)	detenção	tem	um	mínimo	de	30	dias	e	um	máximo	de	10	anos;	

	

“Art.	58,	CPM.	O	mínimo	da	pena	de	reclusão	é	de	um	ano,	e	o	máximo	de	trinta	anos;	o	mínimo	da	

pena	de	detenção	é	de	trinta	dias,	e	o	máximo	de	dez	anos”.	

	

5.3.	PRISÃO	

	

Art.	59,	CPM.	A	pena	de	reclusão	ou	de	detenção	até	2	(dois)	anos,	aplicada	a	militar,	é	

convertida	em	pena	de	prisão	e	cumprida,	quando	não	cabível	a	suspensão	condicional:		

I	-	pelo	oficial,	em	recinto	de	estabelecimento	militar;	

II	-	pela	praça,	em	estabelecimento	penal	militar,	onde	ficará	separada	de	presos	que	

estejam	cumprindo	pena	disciplinar	ou	pena	privativa	de	liberdade	por	tempo	superior	

a	dois	anos.	

	

Separação	de	praças	especiais	e	graduadas		

Parágrafo	único.	Para	efeito	de	separação,	no	cumprimento	da	pena	de	prisão,	atender-

se-á,	também,	à	condição	das	praças	especiais	e	à	das	graduadas,	ou	não;	e,	dentre	as	

graduadas,	à	das	que	tenham	graduação	especial.	
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Mas	aí	o	aluno	pergunta:	Professor,	mas	que	estranho.	Conversão	em	prisão.	Então	a	prisão	é	

mais	branda	que	a	reclusão	e	detenção?	ISSO	MESMO!!!	Observe-se	o	comentário	esclarecedor	sobre	

o	 assunto,	 da	 lavra	 do	 célebre	 CÍCERO	 ROBSON	 COIMBRA	 NEVES:	 “A	 prisão	 é	 mais	 benéfica	 ao	

condenado,	por	ser	cumprida	em	recinto	de	estabelecimento	militar	(quartel),	se	oficial,	ou,	se	praça,	

em	 estabelecimento	 penal	 militar,	 desde	 que	 separado	 dos	 presos	 disciplinares	 e	 daqueles	 com	

condenação	superior	a	dois	anos.	Não	há,	dessa	forma,	nenhum	crime	na	Parte	Especial	do	CPM	que	

possua	 como	 pena	 cominada	 a	 prisão,	 sendo	 esta	 resultado	 da	 substituição	 da	 detenção	 ou	 da	

reclusão,	podendo	durar,	obviamente,	o	tempo	da	pena	originalmente	convertida,	até	o	limite	de	dois	

anos.	

		

5.4.	PENA	DE	IMPEDIMENTO	

	

Art.	63,	CPM.	A	pena	de	impedimento	sujeita	o	condenado	a	permanecer	no	recinto	da	

unidade,	sem	prejuízo	da	instrução	militar.	

	

Essa	espécie	de	pena	se	destina	ao	insubmisso	civil	(art.	183	do	CPM),	que	não	atende	à	convocação	

para	participar	do	serviço	militar	obrigatório.	Em	lugar	de	pena	privativa	de	liberdade,	que	seria	muito	

drástica,	optou-se	pela	permanência	nas	cercanias	da	unidade	onde	deve	servir.	

	

5.5.	PENA	DE	SUSPENSÃO	DO	EXERCÍCIO	DO	POSTO,	GRADUAÇÃO,	CARGO	OU	FUNÇÃO;	

	

Art.	64,	CPM.	A	pena	de	suspensão	do	exercício	do	posto,	graduação,	cargo	ou	função	

consiste	 na	 agregação,	 no	 afastamento,	 no	 licenciamento	 ou	 na	 disponibilidade	 do	

condenado,	 pelo	 tempo	 fixado	 na	 sentença,	 sem	 prejuízo	 do	 seu	 comparecimento	

regular	 à	 sede	do	 serviço.	Não	 será	 contado	 como	 tempo	de	 serviço,	 para	qualquer	

efeito,	o	do	cumprimento	da	pena.	

	 	

Caso	de	reserva,	reforma	ou	aposentadoria		
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Parágrafo	único.	Se	o	condenado,	quando	proferida	a	sentença,	já	estiver	na	reserva,	ou	

reformado	ou	aposentado,	a	pena	prevista	neste	artigo	 será	 convertida	em	pena	de	

detenção,	de	três	meses	a	um	ano.	

	

Resumo	breve	e	direto	dos	conceitos:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

OFICIAL:	são	aqueles	treinados	para	comandar.	No	Exército,	o	Oficial	é	aquele	de	graduação	a	partir	

de	2º	Tenente.	

PRAÇA:	são	aqueles	militares	graduados	até	subtente	(soldado,	cabo,	3º	sargento,	2º	sargento	e	1º	

sargento).	

	

	

5.6.	REFORMA	

	

Art.	65,	CPM:	A	pena	de	reforma	sujeita	o	condenado	à	situação	de	inatividade,	não	podendo	perceber	

mais	de	um	vinte	e	cinco	avos	do	soldo,	por	ano	de	serviço,	nem	receber	importância	superior	à	do	

soldo.		

	

Segundo	NUCCI	(2014),	“para	o	militar	é	uma	sanção	rigorosa,	afetando,	basicamente,	o	aspecto	moral.	

Aliás,	conhece-se	a	penalidade	de	aposentadoria	compulsória,	no	âmbito	administrativo,	em	particular,	

para	magistrados”.		

	

POSTO		 Grau	hierárquico	do	Oficial.	

GRADUAÇÃO		 Grau	hierárquico	do	Praça.		

CARGO		 Conjunto	 de	 atribuições,	 deveres	 e	 responsabilidades	

cometidos	a	um	militar	em	serviço	ativo.		

FUNÇÃO		 Exercício	das	obrigações	inerentes	ao	cargo	militar.		
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OBSERVAÇÃO:	há	doutrina	que	entende	não	ter	sido	o	dispositivo	recepcionado	pela	CF,	pois	esta	não	

permite	pena	de	caráter	perpétuo.	Recomenda-se	ao	aluno	a	adoção	da	literalidade	da	lei.	

	

	

Outros	dispositivos	importantes:	 	

Art.	61.	A	pena	privativa	da	 liberdade	por	mais	de	2	 (dois)	anos,	aplicada	a	militar,	é	

cumprida	em	penitenciária	militar	e,	na	falta	dessa,	em	estabelecimento	prisional	civil,	

ficando	o	recluso	ou	detento	sujeito	ao	regime	conforme	a	legislação	penal	comum,	de	

cujos	benefícios	e	concessões,	também,	poderá	gozar.	

Pena	privativa	da	liberdade	imposta	a	civil		

Art.	62.	O	civil	cumpre	a	pena	aplicada	pela	Justiça	Militar,	em	estabelecimento	prisional	

civil,	 ficando	 ele	 sujeito	 ao	 regime	 conforme	 a	 legislação	 penal	 comum,	 de	 cujos	

benefícios	e	concessões,	também,	poderá	gozar.		

Cumprimento	em	penitenciária	militar		

Parágrafo	único.	Por	crime	militar	praticado	em	tempo	de	guerra	poderá	o	civil	 ficar	

sujeito	a	cumprir	a	pena,	no	todo	ou	em	parte	em	penitenciária	militar,	se,	em	benefício	

da	segurança	nacional,	assim	o	determinar	a	sentença.	

	

	

CONCURSO	DE	CRIMES:	Não	há	divisão	entre	concurso	formal	e	material.	Independente	de	ser	

uma	ou	mais	condutas,	ocorrerá	a	unificação.	Somam-se	todas	quando	da	mesma	espécie.	Quando	

não	 forem	 de	 mesma	 espécie	 (reclusão	 e	 detenção),	 soma-se	 a	 mais	 grave	 com	 o	 aumento	

correspondente	a	metade	do	tempo	das	menos	graves.	

	

Art.	79	do	CPM.	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	tdas;	se,	de	espécies	diferentes,	a	pena	única	e	a	mais	

grave,	mas	com	aumento	correspondente	à	metade	do	tempo	das	menos	graves,	ressalvado	o	disposto	

no	art.	58.	
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CRIME	CONTINUADO		

	

Art.	80.	Aplica-se	a	regra	do	artigo	anterior,	quando	o	agente,	mediante	mais	de	uma	ação	ou	omissão,	

pratica	 dois	 ou	 mais	 crimes	 da	 mesma	 espécie	 e,	 pelas	 condições	 de	 tempo,	 lugar,	 maneira	 de	

execução	 e	 outras	 semelhantes,	 devem	 os	 subseqüentes	 ser	 considerados	 como	 continuação	 do	

primeiro.	

	

Parágrafo	 único.	 Não	 há	 crime	 continuado	 quando	 se	 trata	 de	 fatos	 ofensivos	 de	 bens	 jurídicos	

inerentes	à	pessoa,	salvo	se	as	ações	ou	omissões	sucessivas	são	dirigidas	contra	a	mesma	vítima.	

	

	

Atenção	para	o	art.	81,	que	 se	 refere	aos	 limites	da	unificação:	A	pena	unificada	não	pode	

ultrapassar	de	30	(trinta)	anos,	se	é	de	reclusão,	ou	de	15	(quinze)	anos,	se	é	de	detenção.	

	

SUSPENSÃO	 CONDICIONAL	 DA	 PENA:	 A	 principal	 diferença	 em	 relação	 ao	 Código	 Penal	

Brasileiro	diz	respeito	ao	intervalo	de	suspensão	da	pena,	que	é	mais	rígido	no	CPM,	e	a	existência	de	

restrições	especiais	no	CPM.	

	

SUSPENSÃO	CONDICIONAL	DA	PENA	NO	CPM	 ESTADO	DE	NECESSIDADE	NO	CP	

	Art.	84	-	A	execução	da	pena	privativa	da	liberdade,	

não	superior	a	2	(dois)	anos,	pode	ser	suspensa,	por	

2	(dois)	anos	a	6	(seis)	anos,	desde	que:		

Art.	 77	-	 A	 execução	 da	 pena	 privativa	 de	

liberdade,	 não	 superior	 a	 2	 (dois)	 anos,	

poderá	 ser	 suspensa,	 por	 2	 (dois)	 a	 4	

(quatro)	anos,	desde	que:										

I	-	 o	 sentenciado	 não	 haja	 sofrido	 no	 País	 ou	 no	

estrangeiro,	 condenação	 irrecorrível	 por	 outro	

crime	a	pena	privativa	da	liberdade,	salvo	o	disposto	

no	1º	do	art.	71;			

I	-	 o	 condenado	 não	 seja	 reincidente	 em	

crime	doloso;			

II	 -	 os	 seus	 antecedentes	 e	 personalidade,	 os	

motivos	e	as	circunstâncias	do	crime,	bem	como	sua	

II	 -	 a	 culpabilidade,	 os	 antecedentes,	 a	

conduta	 social	 e	 personalidade	 do	 agente,	
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Atente-se,	também,	para	as	RESTRIÇÕES	previstas	no	Código	Penal	Militar:	

	

A	suspensão	não	se	estende	(art.	84,	§único,	CPM):	

a)	A	pena	de	reforma;	

b)	A	pena	de	suspensão	do	exercício	do	posto,	graduação	ou	função		

c)	A	pena	acessória;	

Nem	exclui	a	aplicação	de	medida	de	segurança	não	detentiva.	

	

	

A	suspensão	condicional	da	pena	não	se	aplica	(art.	88,	CPM):	

I	-	ao	condenado	por	crime	cometido	em	tempo	de	guerra;	

II	-	em	tempo	de	paz:	

a)	 por	 crime	 contra	 a	 segurança	nacional,	de	aliciação	 e	 incitamento,	 de	 violência	 contra	 superior,	

oficial	 de	 dia,	 de	 serviço	 ou	 de	 quarto,	 sentinela,	 vigia	 ou	 plantão,	 de	 desrespeito	 a	 superior,	 de	

insubordinação,	ou	de	deserção;	

b)	pelos	crimes	previstos	nos	arts.	160,	161,	162,	235,	291	e	seu	parágrafo	único,	nº.	I	a	IV.	

	

	

Atenção:	“A	jurisprudência	no	Supremo	Tribunal	Federal	é	firme	no	sentido	de	que	não	existe	

conflito	 entre	 o	 art.	 88,	 II,	 a,	 do	 Código	 Penal	Militar	 e	 a	 Constituição	 Federal.	 Precedentes:	 ARE	

758.084,	 Rel.	Min.	Gilmar	Mendes;	 ARE	 646.091,	 Rel.	Min.	 Luiz	 Fux;	 AI	 778.604,	 Rel.	Min.	 Ricardo	

Lewandowski;	 HC	 76.411,	 Rel.	 Min.	 Nelson	 Jobim;	 e	 HC	 79.824,	 Rel.	 Min.	 Maurício	 Corrêa”	 (ARE	

674.822-AgR-RJ,	1.ª	T.,	rel.	Roberto	Barroso,	08.10.2013,	v.u.).	

	

conduta	 posterior,	 autorizem	 a	 presunção	 de	 que	

não	tornará	a	delinqüir.			

bem	 como	 os	 motivos	 e	 as	 circunstâncias	

autorizem	a	concessão	do	benefício;	

	

X	

	

III	 -	 Não	 seja	 indicada	 ou	 cabível	 a	

substituição	 prevista	 no	 art.	 44	 deste	

Código.			
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ENTÃO	PRESTE	ATENÇÃO:	o	crime	de	deserção	não	admite	suspensão	condicional	da	pena!!!!	É	um	

tema	corriqueiramente	cobrado	nas	provas	CESPE.	

	

LIVRAMENTO	CONDICIONAL:	o	Código	Penal	Militar	é	mais	 rígido	que	o	Código	Penal	Brasileiro	no	

quantum	de	cumprimento	da	pena	necessário	para	auferir	o	benefício.	Ressalte-se	que	o	CPM	não	traz	

as	restrições	especiais	de	livramento	condicional	em	crimes	hediondos,	acrescentadas	no	CP	em	2016.		

LIVRAMENTO	CONDICIONAL	DA	PENA	NO	CPM	 LIVRAMENTO	CONDICIONAL	NO	CP	

Art.	 89.	 O	 condenado	 a	pena	 de	 reclusão	 ou	 de	

detenção	por	tempo	igual	ou	superior	a	dois	anos	

pode	ser	liberado	condicionalmente,	desde	que:	

I	-	tenha	cumprido:	

a)	metade	da	pena,	se	primário;	

						

	 Art.	 83	-	O	 juiz	 poderá	 conceder	 livramento	

condicional	ao	condenado	a	pena	privativa	de	

liberdade	 igual	 ou	 superior	 a	 2	 (dois)	 anos,	

desde	que:		

I	-	 cumprida	mais	 de	 um	 terço	 da	 pena	 se	 o	

condenado	 não	 for	 reincidente	 em	 crime	

doloso	e	tiver	bons	antecedentes;		

b)	dois	terços,	se	reincidente;		 II	-	cumprida	mais	da	metade	se	o	condenado	

for	reincidente	em	crime	doloso;				

III	-	sua	boa	conduta	durante	a	execução	da	pena,	

sua	 adaptação	 ao	 trabalho	 e	 às	 circunstâncias	

atinentes	a	sua	personalidade,	ao	meio	social	e	à	

sua	 vida	 pregressa	 permitem	 supor	 que	 não	

voltará	a	delinqüir.	

	III	-	comprovado	comportamento	satisfatório	

durante	 a	 execução	 da	 pena,	 bom	

desempenho	no	trabalho	que	lhe	foi	atribuído	

e	 aptidão	para	prover	 à	própria	 subsistência	

mediante	trabalho	honesto;			

								

II	-	tenha	reparado,	salvo	impossibilidade	de	fazê-

lo,	o	dano	causado	pelo	crime;		

	IV	 -	 tenha	 reparado,	 salvo	 efetiva	

impossibilidade	 de	 fazê-lo,	 o	 dano	 causado	

pela	infração;				

	

	

	

X		

	 V	-	 cumpridos	mais	 de	 dois	 terços	 da	 pena,	

nos	casos	de	condenação	por	crime	hediondo,	

prática	 de	 tortura,	 tráfico	 ilícito	 de	

entorpecentes	 e	 drogas	 afins,	 tráfico	 de	

pessoas	 e	 terrorismo,	 se	 o	 apenado	 não	 for	
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PECULIARIDADES	DO	LIVRAMENTO	CONDICIONAL	NO	CPM	

	 	

Art.	89,	§	2º.	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	terço	(benefício	não	

previsto	no	CP).		 		

	

	

O	livramento	condicional	não	se	aplica		

Ao	condenado	por	crime	cometido	em	tempo	de	guerra.	

	

	

Hipotese	em	que	o	livramento	só	será	concedido	após	o	cumprimento	de	2/3	da	pena

	 	

Art.	 97.	 Em	 tempo	 de	 paz,	 o	 livramento	 condicional	 por	 crime	 contra	 a	 segurança	

externa	do	país,	ou	de	revolta,	motim,	aliciação	e	incitamento,	violência	contra	superior	

ou	militar	de	serviço,	só	será	concedido	após	o	cumprimento	de	dois	terços	da	pena	[...].	

	

	

6.	DAS	PENAS	ACESSÓRIAS	

reincidente	 específico	 em	 crimes	 dessa	

natureza	(2016).		

	

	

	

X		

Parágrafo	único	-	Para	o	condenado	por	crime	

doloso,	 cometido	 com	 violência	 ou	 grave	

ameaça	à	pessoa,	a	concessão	do	livramento	

ficará	também	subordinada	à	constatação	de	

condições	pessoais	que	façam	presumir	que	o	

liberado	não	voltará	a	delinqüir.			
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Era	um	conceito	 também	 trazido	pelo	Código	Penal	Brasileiro	de	1940	 (art.	 67).	O	atual	 legislador	

colocou	 tudo	 no	 capítulo	 de	 efeitos	 da	 condenação.	 É	 mais	 apropriado	 falar	 em	 “efeitos	 da	

condenação”	do	que	em	“penas	acessórias”.	Além	de	se	evitar	sempre	a	impressão	de	estar	o	Estado	

conferindo	ao	condenado	duas	penalidades	pelo	mesmo	fato	–	a	principal	e	a	acessória	–	num	abrigo	

ilógico	para	o	malfadado	bis	in	idem	(NUCCI,	2014).			

	

Art.	98.	São	penas	acessórias:	

I	-	a	perda	de	posto	e	patente;	

II	-	a	indignidade	para	o	oficialato;	

III	-	a	incompatibilidade	com	o	oficialato;	

IV	-	a	exclusão	das	forças	armadas;	

V	-	a	perda	da	função	pública,	ainda	que	eletiva;	

VI	-	a	inabilitação	para	o	exercício	de	função	pública;	

VII	-	a	suspensão	do	pátrio	poder,	tutela	ou	curatela;	

VIII	-	a	suspensão	dos	direitos	políticos.		

	

	

	

6.1.	PERDA	DE	POSTO	E	PATENTE	

	 	

Art.	142,	§3º,	VI,	CF.	O	oficial	só	perderá	o	posto	e	a	patente	se	for	julgado	indigno	do	oficialato	ou	com	

ele	 incompatível,	 por	 decisão	de	 tribunal	militar	 de	 caráter	 permanente,	 em	 tempo	de	paz,	 ou	de	

tribunal	especial,	em	tempo	de	guerra;		

[...]	

VII	-	o	oficial	condenado	na	justiça	comum	ou	militar	a	pena	privativa	de	liberdade	superior	a	dois	anos,	

por	sentença	transitada	em	julgado,	será	submetido	ao	julgamento	previsto	no	inciso	anterior;		

	

6.2.	INDIGNIDADE	X	INCOMPATIBILIDADE	
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6.3.	EXCLUSÃO	DAS	FORÇAS	ARMADAS	

	

Pena	aplicável	somente	aos	praças	condenados	a	pena	privativa	de	liberdade	superior	a	2	anos.	

	

6.4.	PERDA	DA	FUNÇÃO	PÚBLICA		

	

Art.	103,	CPM.	Incorre	na	perda	da	função	pública	o	assemelhado	ou	o	civil:	

I	-	condenado	a	pena	privativa	de	liberdade	por	crime	cometido	com	abuso	de	poder	ou	violação	de	

dever	inerente	à	função	pública;	

II	-	condenado,	por	outro	crime,	a	pena	privativa	de	liberdade	por	mais	de	dois	anos.	

Parágrafo	 único.	O	 disposto	 no	 artigo	 aplica-se	 ao	militar	 da	 reserva,	 ou	 reformado,	 se	 estiver	 no	

exercício	de	função	pública	de	qualquer	natureza.	

	

Inabilitação	para	o	exercício	de	função	pública		

Art.	104,	CPM.	Incorre	na	inabilitação	para	o	exercício	de	função	pública,	pelo	prazo	de	dois	até	vinte	

anos,	o	condenado	a	reclusão	por	mais	de	quatro	anos,	em	virtude	de	crime	praticado	com	abuso	de	

poder	ou	violação	do	dever	militar	ou	inerente	à	função	pública.	

	

Termo	inicial		

Parágrafo	 único.	 O	 prazo	 da	 inabilitação	 para	 o	 exercício	 de	 função	 pública	 começa	 ao	 termo	 da	

execução	da	pena	privativa	de	liberdade	ou	da	medida	de	segurança	imposta	em	substituição,	ou	da	

data	em	que	se	extingue	a	referida	pena.	

	

	

	

INDIGNIDADE	 INCOMPATIBLIDADE	

Desrespeito	a	símbolo	nacional,	pederastia	ou	outro	

ato	libidinoso,	furto	simples,	roubo	simples,	dentre	

outros.	

Crimes	 de	 tentativa	 contra	 a	 soberania	 do	

Brasil	e	entendimento	para	gerar	conflito	ou	

divergência	com	o	Brasil.	
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6.5.	SUSPENSÃO	DO	PÁTRIO	PODER	(PODER	FAMILIAR),	TUTELA	OU	CURATELA		

	

Art.	105,	CPM.	O	condenado	a	pena	privativa	de	liberdade	por	mais	de	dois	anos,	seja	qual	for	o	crime	

praticado,	fica	suspenso	do	exercício	do	pátrio	poder,	tutela	ou	curatela,	enquanto	dura	a	execução	

da	pena,	ou	da	medida	de	segurança	imposta	em	substituição	(art.	113).	

	

Suspensão	provisória		

Parágrafo	único.	Durante	o	processo	pode	o	juiz	decretar	a	suspensão	provisória	do	exercício	do	pátrio	

poder,	tutela	ou	curatela.	

	

	

6.6.	Suspensão	dos	direitos	políticos		

	

Art.	106,	CPM.	Durante	a	execução	da	pena	privativa	de	liberdade	ou	da	medida	de	segurança	imposta	

em	substituição,	ou	enquanto	perdura	a	inabilitação	para	função	pública,	o	condenado	não	pode	votar,	

nem	ser	votado.	

	

Consequência	direta	do	art.	15,	 III,	da	CF:	“é	vedada	a	cassação	de	direitos	políticos,	cuja	perda	ou	

suspensão	só	se	dará	nos	casos	de:	 [...]	 III	–	condenação	criminal	 transitada	em	 julgado,	enquanto	

durarem	seus	efeitos”;	

	

6.7.	IMPOSIÇÃO	DE	PENA	ACESSÓRIA		

	

A	imposição	da	pena	acessória,	em	regra,	deve	constar	expressamente	da	sentença.	

	

NÃO	PRECISAM	CONSTAR	EXPRESSAMENTE	DA	SENTENÇA		

Perda	de	posto	e	patente;		

Perda	de	função	pública	pelo	civil;		

Suspensão	dos	direitos	políticos	(que	decorre	da	própria	CF).	
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7.	DOS	EFEITOS	DA	CONDENAÇÃO	

	

	

Art.	109.	São	efeitos	da	condenação:	

I	-	tornar	certa	a	obrigação	de	reparar	o	dano	resultante	do	crime;	

II	-	a	perda,	em	favor	da	Fazenda	Nacional,	ressalvado	o	direito	do	lesado	ou	de	terceiro	de	boa-fé:	

a)	dos	instrumentos	do	crime,	desde	que	consistam	em	coisas	cujo	fabrico,	alienação,	uso,	porte	ou	

detenção	constitua	fato	ilícito;	

b)	do	produto	do	crime	ou	de	qualquer	bem	ou	valor	que	constitua	proveito	auferido	pelo	agente	com	

a	sua	prática.	

	

8.	AÇÃO	PENAL	

	

Regra:	Incondicionada		

Exceção:	condicionada	a	requisição	do	Comandante	Militar	(arts.	136	a	141	do	CPM)	a	que	pertence	o	

agente	ou	do	Ministro	da	Justiça	(art.	141,	quando	o	agente	for	civil	e	não	houver	coautor	militar).	

Obs.:	crimes	não	previstos	no	edital.	

Doutrina	entende	que	cabe	ação	penal	privada	subsidiária	da	pública,	porque	se	trata	de	um	direito	

individual	constitucionalmente	previsto	(art.	5º,	LIX,	CF).	CESPE	já	considerou	correto	entendimento	

nesse	sentido.	

	

9.	EXTINÇÃO	DE	PUNIBILIDADE	

	

EXTINÇÃO	DE	PUNIBILIDADE	NO	COM	(Art.	123)	 EXTINÇÃO	DE	PUNIBILIDADE	NO	CP	(art.	109)	

I	-	pela	morte	do	agente;		 I	-	pela	morte	do	agente;		

II	-	pela	anistia	ou	indulto;	 		 II	-	pela	anistia,	graça	ou	indulto;		
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ATENÇÃO:	A	questão	que	mais	despenca	em	prova	quanto	ao	tema	é	a	questão	da	 inexistência	de	

perdão	judicial	no	CPM.	Já	foi	fruto	de	questionamento	pelo	CESPE	em	diversas	oportunidades.	

	

Prescrição	da	ação	penal		

Art.	125,	CPM.	A	prescrição	da	ação	penal,	salvo	o	disposto	no	§	1º	deste	artigo,	regula-se	pelo	máximo	

da	pena	privativa	de	liberdade	cominada	ao	crime,	verificando-se:	

I	-	em	trinta	anos,	se	a	pena	é	de	morte;	

II	-	em	vinte	anos,	se	o	máximo	da	pena	é	superior	a	doze;	

III	-	em	dezesseis	anos,	se	o	máximo	da	pena	é	superior	a	oito	e	não	excede	a	doze;	

IV	-	em	doze	anos,	se	o	máximo	da	pena	é	superior	a	quatro	e	não	excede	a	oito;	

V	-	em	oito	anos,	se	o	máximo	da	pena	é	superior	a	dois	e	não	excede	a	quatro;	

VI	-	em	quatro	anos,	se	o	máximo	da	pena	é	igual	a	um	ano	ou,	sendo	superior,	não	excede	a	dois;	

III	 -	 pela	 retroatividade	 de	 lei	 que	 não	 mais	

considera	 o	 fato	 como	 criminoso	 (abolitio	

criminis);		

	III	-	 pela	 retroatividade	 de	 lei	 que	 não	mais	

considera	o	fato	como	criminoso;		

IV	-	pela	prescrição;		 IV	 -	 pela	 prescrição,	 decadência	 ou	

perempção;		

V	-	pela	reabilitação;	 _	

VI	-	 pelo	 ressarcimento	 do	 dano,	 no	 peculato	

culposo	(art.	303,	§	4º).	

_		

	

_	

	

V	-	pela	renúncia	do	direito	de	queixa	ou	pelo	

perdão	aceito,	nos	crimes	de	ação	privada;		

	

_	

	

VI	-	pela	retratação	do	agente,	nos	casos	em	

que	a	lei	a	admite;	

									

	

_	

	

IX	-	pelo	PERDÃO	JUDICIAL,	nos	casos	previstos	

em	lei.	
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VII	-	em	dois	anos,	se	o	máximo	da	pena	é	inferior	a	um	ano.	

	

	

	

	

(*)	Conforme	Célio	Lobão,	a	não	recepção	da	imprescritibilidade	das	penas	acessórias	encontra-se	na	

própria	lógica	da	legalidade,	sendo	absolutamente	incompatível	com	princípios	penais	vitais,	dentre	

os	 quais	 o	 da	 intervenção	 mínima,	 a	 prescritibilidade	 da	 pena	 principal,	 sem	 que	 haja,	

concomitantemente,	 a	 da	 pena	 acessória.	 Se	 tal	 medida	 fosse	 legítima,	 enfrentar-se-ia	 uma	

contradição	 interna	 ao	 sistema	penal,	 o	 que	deve	 ser	 evitado.	Outro	ponto	 fulcral	 para	 a	 questão	

concentra-se	no	fato	de	que	as	tais	penas	acessórias	equivalem	a	típicos	efeitos	da	condenação.	Desse	

modo,	prescrita	a	pretensão	executória	estatal	para	o	principal,	por	óbvio,	não	remanesce	o	seu	efeito.	

	

REABILITAÇÃO:	Segundo	Guilherme	de	Souza	Nucci	(2014),	“no	Código	Penal	comum,	até	a	reforma	

de	1984,	a	reabilitação	era	considerada	causa	de	extinção	da	punibilidade,	tal	como	hoje	representa	

no	Código	Penal	Militar.	Porém,	após	a	edição	da	Lei	7.209/1984,	na	legislação	penal	comum,	tornou-

CPM	–	Prescrição	quando	o	máximo	da	pena	é	

inferior	a	1	(um)	ano.	

CP	–	Prescrição	quando	o	máximo	da	pena	

é	inferior	a	1	(um)	ano	(lei	de	2010).	

2	(dois)	anos	 3	(três)	anos	

REGRAS	ESPECÍFICAS	DE	PRESCRIÇÃO	SEGUNDO	O	COM	

Prescrição	 nos	 casos	 de	 crimes	 suspensão	 de	

exercício	ou	reforma	(art.	127).	

4	anos	

Prescrição	nos	casos	de	penas	acessórias	(art.	130).	 Imprescritível	(*)	

Prescrição	nos	casos	de	insubmissão	(art.	131).	 Começa	 a	 correr	 quando	 o	 insubmisso	

atinge	a	idade	de	30	anos		

Prescrição	nos	casos	de	deserção	(art.	132).	 Embora	 decorrido	 o	 prazo	 da	 prescrição,	

esta	 só	 extingue	 a	 punibilidade	 quando	 o	

desertor	atinge	a	idade	de	quarenta	e	cinco	

anos,	e,	se	oficial,	a	de	sessenta.	
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se	independente,	o	que	é	correto.	[...].	Na	legislação	militar,	por	outro	lado,	tratando-se	de	causa	de	

extinção	da	punibilidade,	deve	provocar	a	cessação	das	penas	acessórias	ainda	pendentes”.	

	

	

10.	EXERCÍCIOS	ENVOLVENDO	OS	PRINCIPAIS	CRIMES		

	

1.	 (STM	2018	–	CESPE)	À	 luz	do	Código	Penal	Militar,	 julgue	o	 item	a	seguir,	no	que	diz	 respeito	a	

aplicação	da	lei	penal,	imputabilidade	penal,	crime	e	extinção	da	punibilidade.	

	

Situação	hipotética:	O	oficial	encarregado	pelo	setor	financeiro	de	determinada	organização	militar	foi	

indiciado	em	inquérito	policial	militar,	por	suspeita	de	ter	cometido	dolosamente	crime	de	peculato.	

No	 curso	 da	 investigação,	 ele	 assumiu	 a	 autoria	 do	 que	 lhe	 estava	 sendo	 imputado	 e	 ressarciu	

integralmente	 o	 dano.	 Assertiva:	 Nessa	 situação,	 o	 indiciado	 não	 poderá	 ser	 denunciado,	 pois	 o	

ressarcimento	realizado	configurou	a	extinção	da	punibilidade.	

	

RESPOSTA:	 ERRADO.	 A	 extinção	 da	 punibilidade	 ocorre	 apenas	 no	 peculato	 culposo,	 se	 precede	 a	

sentença	irrecorrível.	

	

Peculato	culposo		

Art.	303,	§	3º	Se	o	funcionário	ou	o	militar	contribui	culposamente	para	que	outrem	subtraia	ou	desvie	

o	dinheiro,	valor	ou	bem,	ou	dele	se	aproprie:	

Pena	-	detenção,	de	três	meses	a	um	ano.	

	

Extinção	ou	minoração	da	pena		

§	4º	No	caso	do	parágrafo	anterior,	a	reparação	do	dano,	se	precede	a	sentença	irrecorrível,	extingue	

a	punibilidade;	se	lhe	é	posterior,	reduz	de	metade	a	pena	imposta.	

	

	

2.	(STM	2018	–	CESPE)	A	respeito	dos	crimes	militares	em	tempo	de	paz,	julgue	o	item	subsequente.	
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Situação	hipotética:	Durante	a	formatura	em	determinada	unidade	militar,	na	presença	da	tropa,	um	

sargento	desacatou	o	comandante	da	subunidade	a	qual	pertencia.	Assertiva:	Nessa	situação,	a	pena	

prevista	para	o	crime	de	desacato	a	superior	será	agravada	em	razão	da	pessoa	ofendida.	

	

RESPOSTA:	ERRADO.	O	erro	da	questão	está	na	autoridade	desacatada.	A	agravação	da	pena	só	ocorre	

quando	 a	 autoridade	 desacatada	 for	 General	 ou	 Comandante	 de	 Unidade,	 e	 não	 Comandante	 de	

Subunidade,	como	a	questão	propõe.		

	

Desacato	a	superior		

Art.	298.	Desacatar	superior,	ofendendo-lhe	a	dignidade	ou	o	decôro,	ou	procurando	deprimir-lhe	a	

autoridade:	

Pena	-	reclusão,	até	quatro	anos,	se	o	fato	não	constitui	crime	mais	grave.	

Agravação	de	pena		

Parágrafo	único.	A	pena	é	agravada,	se	o	superior	é	oficial	general	ou	comandante	da	unidade	a	que	

pertence	o	agente.	

	

Atenção	para	a	peculiaridade	no	que	tange	aos	“crimes	de	desacato”	no	Código	Penal	Militar:	

DESACATO	TRIPARTIDO	NO	COM	

DESACATO	A	SUPERIOR		 DESACATO	A	MILITAR		 DESACATO	 A	

ASSEMELHADO	 OU	

FUNCIONÁRIO		

Art.	298.	Desacatar	superior,	

ofendendo-lhe	 a	 dignidade	

ou	 o	 decoro,	 ou	 procurando	

deprimir-lhe	a	autoridade:	

Pena	 -	 reclusão,	 até	 quatro	

anos,	se	o	fato	não	constitui	

crime	mais	grave.	

	

Art.	 299.	 Desacatar	 militar	

no	 exercício	 de	 função	 de	

natureza	 militar	 ou	 em	

razão	dela:	

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	razão	dela,	em	 lugar	

sujeito	 à	 administração	

militar:	
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3.	(STM	2018	–	CESPE)	A	respeito	dos	crimes	militares	em	tempo	de	paz,	julgue	o	item	subsequente.	

	

Comete	 crime	 propriamente	 militar	 o	 cidadão	 alistado	 para	 o	 serviço	 militar	 que,	 convocado	 à	

incorporação,	apresenta-se	dentro	do	prazo,	mas	ausenta-se	antes	do	ato	oficial	de	incorporação.	

	

RESPOSTA:	CERTO.		

	

Insubmissão		

Art.	183.	Deixar	de	apresentar-se	o	convocado	à	incorporação,	dentro	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.	

	 	

Caso	assimilado		

§	 1º	 Na	 mesma	 pena	 incorre	 quem,	 dispensado	 temporariamente	 da	 incorporação,	 deixa	 de	 se	

apresentar,	decorrido	o	prazo	de	licenciamento.	

	 	

Diminuição	da	pena		

§	2º	A	pena	é	diminuída	de	um	terço:	

a)	pela	ignorância	ou	a	errada	compreensão	dos	atos	da	convocação	militar,	quando	escusáveis;	

b)	pela	apresentação	voluntária	dentro	do	prazo	de	um	ano,	contado	do	último	dia	marcado	para	a	

apresentação.	

	

Sujeito	ativo:	Civil.	

Agravação	de	pena		

Parágrafo	 único.	 A	 pena	 é	

agravada,	 se	 o	 superior	 é	

oficial	 general	 ou	

comandante	 da	 unidade	 a	

que	pertence	o	agente.	

	

NÃO	HÁ	AGRAVANTE.	

Pena	-	detenção,	de	seis	

meses	 a	 dois	 anos,	 se	 o	

fato	 não	 constitui	 outro	

crime.	

NÃO	HÁ	AGRAVANTE.		
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Crime	permanente	e	de	mera	conduta.		

	

Súmula	3	do	Superior	Tribunal	Militar:	"Não	constituem	excludentes	de	culpabilidade,	nos	crimes	de	

deserção	e	insubmissão,	alegações	de	ordem	particular	ou	familiar	desacompanhadas	de	provas".	

	

Súmula	 7	 do	 Superior	 Tribunal	Militar:	 “O	 crime	 de	 insubmissão,	 capitulado	 no	 art.	 183	 do	 CPM,	

caracteriza-se	quando	provado	de	maneira	inconteste	o	conhecimento	pelo	conscrito	da	data	e	local	

de	sua	apresentação	para	incorporação,	através	de	documento	hábil	constante	dos	autos.	A	confissão	

do	indigitado	insubmisso	deverá	ser	considerada	no	quadro	do	conjunto	probatório”.	

	

Único	crime	que	traz	a	pena	de	impedimento	(art.	55,	e,	do	Código	Penal	Militar).		

	

Mas	atenção:	A	questão	considerou	insubmissão	um	crime	propriamente	militar	(entendimento	

adotado	pelo	CESPE	–	lembrar	na	prova!).	Mas	o	crime	propriamente	militar	não	tem	que	ser	cometido	

por	militar?	O	insubmisso	não	é	ato	praticado	por	um	civil?		

Doutrina	 clássica	 entende	 que	 a	 aquisição	 posterior	 da	 condição	 de	 militar	 é	 condição	 de	

procedibildade.	STM	entende	que	é	crime	propriamente	militar.	

	

4.	(STM	2018	–	CESPE)	A	respeito	dos	crimes	militares	em	tempo	de	paz,	julgue	o	item	subsequente.	

Se	 um	militar	 preso,	 por	 decisão	 judicial,	 em	 uma	 organização	militar,	 tentar	 evadir-se	 da	 prisão,	

usando	violência	contra	a	pessoa,	ele	responderá	por	crime	militar.	

	

RESPOSTA:	CERTO.		

	

Evasão	de	preso	ou	internado		

Art.	180.	Evadir-se,	ou	tentar	evadir-se	o	prêso	ou	internado,	usando	de	violência	contra	a	pessoa:	

Pena	-	detenção,	de	um	a	dois	anos,	além	da	correspondente	à	violência.	

§	1º	Se	a	evasão	ou	a	tentativa	ocorre	mediante	arrombamento	da	prisão	militar:	

Pena	-	detenção,	de	seis	meses	a	um	ano.	

	 	

Cumulação	de	penas		
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§	 2º	 Se	 ao	 fato	 sucede	 deserção,	 aplicam-se	 cumulativamente	 as	 penas	 correspondentes	 (veda	 a	

aplicação	do	princípio	da	absorção).		

Todavia,	o	entendimento	não	é	o	mesmo	no	crime	do	art.	195	do	COM,	a	saber:	“o	fato	de	

abandonar	o	serviço	(art.	195	do	CPM)	e	praticar	a	deserção,	dentro	de	um	mesmo	contexto	fático,	

não	implica	duas	ações	autônomas,	incidindo,	na	hipótese,	o	fenômeno	da	absorção	de	um	crime	por	

outro,	uma	vez	que	o	abandono	afigurou-se	meio	necessário	à	consecução	do	delito	de	deserção.	STF.	

2ª	Turma.	RHC	125112/RJ,	Rel.	Min.	Gilmar	Mendes,	julgado	em	10/2/2014	(Info	774)”.		

	

5.	(DPU	2017	–	CESPE)	Acerca	da	aplicação	da	lei	penal	militar,	dos	crimes	militares	e	da	

aplicação	da	pena	no	âmbito	militar,	 cada	um	do	 item	que	 se	 segue	apresenta	uma	

situação	hipotética,	seguida	de	uma	assertiva	a	ser	julgada.	

	 	

Hélio,	que	é	soldado,	desertou	e,	antes	de	ele	se	apresentar	ou	ser	capturado,	o	CPM	

foi	 alterado	 para	 aumentar	 a	 pena	 do	 crime	 de	 deserção.	Nessa	 situação,	 caso	 seja	

capturado	futuramente,	Hélio	estará	sujeito	à	nova	pena.	

	

RESPOSTA:	CERTO.	Mais	um	campeão	em	prova.	Crime	de	deserção.	

	

STF:	 “o	 crime	 de	 deserção	 é	 permanente,	 e	 a	 prescrição	 se	 inicia	 com	 a	 cassação	 da	 referida	

permanência,	ou	seja,	com	a	captura	ou	a	apresentação	voluntária	do	militar”	(STF	HC	112511/PE).	

	

Helio	será	sujeito	a	nova	pena	em	virtude	da	aplicação	direta	da	Súmula	711	do	STF:	“A	lei	penal	mais	

grave	aplica-se	ao	crime	continuado	ou	ao	crime	permanente,	se	a	sua	vigência	é	anterior	à	cessação	

da	continuidade	ou	da	permanência”.	

	

Como	ocorre	a	prescrição	no	caso	do	crime	de	deserção?	(tema	muito	cobrado)		

	

a)	Se	o	agente	praticou	a	deserção,	mas	depois	foi	reincorporado	ao	serviço	militar:	no	dia	em	que	ele	

reapareceu,	inicia-se	o	prazo	prescricional,	nos	termos	do	art.	125	do	CPM;		

	

b)	Se	o	desertor	ainda	não	foi	capturado	nem	se	apresentou	à	corporação:	aplica-se	a	regra	especial	

prevista	no	art.	132	do	CPM.	Haverá	prescrição	quando	ele	completar	45	anos	(se	não	tiver	patente	de	
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oficial);	se	for	oficial,	a	prescrição	ocorre	quando	atingir	60	anos.	O	STF	entende	que	o	art.	132	do	CPM	

é	compatível	com	a	CF/88.	STF.	1ª	Turma.	HC	112005/RS,	Rel.	Min.	Dias	Toffoli,	10.2.2015	(Info	774)”.		

	

6.	(DPU	2017	–	CESPE)	À	luz	do	direito	penal	militar,	julgue	o	item	a	seguir,	relativo	a	

suspensão	condicional	da	pena,	livramento	condicional,	penas	acessórias	e	extinção	da	

punibilidade.	

	

O	CP	prevê	prazo	máximo	para	prescrição	da	ação	penal	de	vinte	anos,	 assim	como	

prevê	o	CPM	para	os	crimes	cometidos	em	tempo	de	paz.		

	

RESPOSTA:	ERRADO.	 Em	regra,	o	máximo	da	prescrição	em	tempos	de	paz	é	de	20	anos.	Todavia,	o	

crime	de	deserção	pode	ultrapassar	esse	prazo	nos	termos	do	art.	132,	conforme	vista	na	questão	

supra.	

	

Prescrição	no	caso	de	deserção		

Art.	 132.	 No	 crime	 de	 deserção,	 embora	 decorrido	 o	 prazo	 da	 prescrição,	 esta	 só	 extingue	 a	

punibilidade	quando	o	desertor	atinge	a	idade	de	quarenta	e	cinco	anos,	e,	se	oficial,	a	de	sessenta.		

	

Vamos	 supor	 que	 o	 desertor	 desaparece	 com	 25	 (vinte	 e	 cinco)	 anos	 e	 só	 é	 encontrado	 com	 50	

(cinquenta).	Neste	caso,	já	se	passaram	25	(vinte	e	cinco)	anos	e	não	houve	a	consumação	do	prazo	

prescricional.	Sendo	assim,	por	essa	peculiaridade,	pode-se	dizer	que	o	20	(vinte	anos)	não	é	o	prazo	

máximo	de	prescrição	para	crimes	cometidos	em	tempo	de	paz.	

	

Lembrando	que,	em	tempo	de	guerra,	 tem-se	a	previsão	da	pena	de	morte,	que	prescreve	em	30	

(trinta)	anos	(art.	125,	I,	CPM).	

	

7.	(DPU	2017	–	CESPE)	No	que	se	refere	aos	crimes	militares	e	às	medidas	de	segurança	

adotadas	nesses	casos,	julgue	o	item	subsecutivo.	

	

O	militar	que	cometer	homicídio	contra	outro	militar	dentro	de	um	quartel	cometerá	

um	crime	propriamente	militar,	pois	o	ato	terá	sido	praticado	nessa	condição.	
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RESPOSTA:	 ERRADO.	 Homicídio	 (art.	 121	 do	 CP	 e	 art.	 205	 do	 CPM)	 é	 crime	

impropriamente	militar.	

	

8.	(Câmara	2014	Analista	–	CESPE)	Com	referência	ao	serviço	militar,	julgue	o	seguinte	

item.	

	

O	brasileiro	convocado	à	 incorporação	que	não	se	apresentar	no	prazo	estipulado	se	

sujeita	à	penalidade,	prevista	no	Código	Penal	Militar,	por	crime	de	insubmissão.	

	

RESPOSTA:	CERTO.	Novamente	o	crime	de	Insubmissão!	Letra	do	art.	183	do	CPM.	

	

9.	(DPU	2010	–	CESPE)	Considere	que,	em	conluio,	um	servidor	público	civil	lotado	nas	

forças	armadas	e	um	militar	em	serviço	tenham-se	recusado	a	obedecer	a	ordem	do	

superior	 sobre	 assunto	 ou	 matéria	 de	 serviço.	 Nessa	 situação,	 somente	 o	 militar	 é	

sujeito	 ativo	 do	 delito	 de	 insubordinação,	 que	 é	 considerado	 crime	 propriamente	

militar,	o	que	exclui	o	civil,	mesmo	na	qualidade	de	coautor.	

	

RESPOSTA:	CERTO.	Os	crimes	de	insubordinação	são	propriamente	militares,	e	não	admitem	coautoria	

com	o	civil,	em	adoção	a	teoria	clássica,	que	parece	ter	sido	encampada	pela	banca.	

	

10.	(DPU	2007	–	CESPE)	Julgue	os	itens	a	seguir,	relativos	aos	crimes	militares	em	tempo	

de	paz.	

	

O	crime	militar	de	corrupção	passiva	não	tipifica	a	conduta	de	solicitar	para	si	ou	para	

outrem,	direta	ou	indiretamente,	ainda	que	fora	da	função,	ou	antes	de	assumi-la,	mas	

em	razão	dela,	vantagem	indevida,	nem	a	conduta	de	aceitar	promessa	de	tal	vantagem.	

	

RESPOSTA:	ERRADO.	De	fato,	o	crime	de	corrupção	passiva	não	tipifica	a	conduta	de	solicitar.			
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Então	 qual	 o	 erro	 da	 questão?	 O	 erro	 está	 no	 final,	 pois	 a	 conduta	 de	 “aceitar	 promessa	 de	 tal	

vantagem”	está	prevista	no	tipo.	

	

(QUESTÃO	EXTRA	–	Concurso	CEJUR	2018)	Situação	hipotética:	Quatro	militares	armados	reúnem-se	

ocupando	quartel	para	ação	militar	em	desobediência	a	ordem	superior;	Assertiva:	Nesse	 caso,	os	

agentes	praticaram	crime	de	motim.	

	

RESPOSTA:	ERRADO.	

	

A	principal	diferença	entre	o	motim	e	a	revolta	é	que	nesta	última	figura	os	agentes	utilizam	de	armas.	

Inclusive,	no	Código	Penal	Militar,	a	revolta	é	uma	qualificadora	do	crime	de	motim.	Lembrado	que	no	

motim	há	violência,	mas	não	há	a	utilização	de	armas.	Atenção	para	as	nuances	do	tipo,	que	também	

apresenta	alta	incidência	concursal:		

	

Motim	

Art.	149.	Reunirem-se	militares	ou	assemelhados:	

I	-	agindo	contra	a	ordem	recebida	de	superior,	ou	negando-se	a	cumpri-la;	

II	-	recusando	obediência	a	superior,	quando	estejam	agindo	sem	ordem	ou	praticando	violência;	

III	-	assentindo	em	recusa	conjunta	de	obediência,	ou	em	resistência	ou	violência,	em	comum,	contra	

superior;	

IV	 -	 ocupando	 quartel,	 fortaleza,	 arsenal,	 fábrica	 ou	 estabelecimento	 militar,	 ou	 dependência	 de	

qualquer	dêles,	hangar,	aeródromo	ou	aeronave,	navio	ou	viatura	militar,	ou	utilizando-se	de	qualquer	

Art.	308	do	CPM	 Atr.	317	do	CP	

Receber,	 para	 si	 ou	 para	 outrem,	 direta	 ou	

indiretamente,	ainda	que	fora	da	função,	ou	antes	

de	 assumi-la,	 mas	 em	 razão	 dela	 vantagem	

indevida,	ou	aceitar	promessa	de	tal	vantagem:	

Solicitar	ou	receber,	para	si	ou	para	outrem,	

direta	ou	 indiretamente,	ainda	que	fora	da	

função	ou	antes	de	assumi-la,	mas	em	razão	

dela,	 vantagem	 indevida,	 ou	 aceitar	

promessa	de	tal	vantagem:	
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daqueles	locais	ou	meios	de	transporte,	para	ação	militar,	ou	prática	de	violência,	em	desobediência	a	

ordem	superior	ou	em	detrimento	da	ordem	ou	da	disciplina	militar:	

Pena	-	reclusão,	de	quatro	a	oito	anos,	com	aumento	de	um	terço	para	os	cabeças	(lembrar	do	conceito	

supra).	

	

Revolta	

Parágrafo	único.	Se	os	agentes	estavam	armados:	

Pena	-	reclusão,	de	oito	a	vinte	anos,	com	aumento	de	um	têrço	para	os	cabeças.	

	

11.	INFORMAÇÕES	FINAIS	IMPORTANTES	

	

11.1.	Não	se	aplica	a	suspensão	condicional	do	processo	aos	crimes	militares.		

	

Art.	90-A,	Lei	9099/95.		As	disposições	desta	Lei	não	se	aplicam	no	âmbito	da	Justiça	Militar.	

	

SÚMULA	Nº	9:	“A	Lei	n°	9.099,	de	26.09.95,	que	dispõe	sobre	os	Juízos	Especiais	Cíveis	e	Criminais	e	

dá	outras	providências,	não	se	aplica	à	Justiça	Militar	da	União."	

	

11.2.	Não	se	aplica	o	princípio	da	insignificância	aos	crimes	militares.	STF	HC	118255	(2013).	STF	ARE	

856183	(2013);	

	

Quanto	mais	eu	sonho	e	executo,		
	

MAIS	EU	REALIZO!	
	

BOA	PROVA!!!!!!	
Vitor	Ramos	Eduardo		


