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CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR

Desacato a superior

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.

Agravação de pena

Parágrafo único. A pena é agravada, se o superior é
oficial general ou comandante da unidade a que pertence o
agente.
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• Crime propriamente militar.
Consumação: com a prática de qualquer ato
desrespeitoso, independentemente do superior se sentir
lesado ou humilhado. A tentativa é admitida
(entendimento majoritário) em alguns casos, como, por
exemplo, no caso da ofensa ser veiculada por escrito.
(Célio Lobão discorda desse entendimento).
Exige do agente a condição especial de ser militar, mais
que isso, de ser subordinado (inferior) da vítima.
Segundo Coimbra Neves e Streifinger e Claudio Amim e
Ione de Souza Cruz, não há que se falar em desacato à
superior entre militares estaduais contra federais e vice-
versa, pois não há relação funcional entre eles. (MIGUEL, Cláudio
Amin e SOUZA CRUZ, Ione. Elementos de Direito Penal Militar – Parte Especial. São Paulo: Método, 2013, p.
211.)
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Desacato a militar

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.

• Crime impropriamente militar.
Consumação: com a prática de qualquer ato
desrespeitoso, independentemente do militar se sentir
lesado ou humilhado. A tentativa é admitida
(entendimento majoritário) em alguns casos, como, por
exemplo, no caso da ofensa ser veiculada por escrito.
(professor Célio Lobão discorda desse entendimento).



CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR

• O art. 299 do CPM se assemelha ao artigo 311 do CP
comum, que prevê o desacato a funcionário público no
exercício da função ou em função dela.

• O sujeito ativo do delito pode ser qualquer pessoa,
inclusive militar de grau hierárquico superior ao do
ofendido, sendo necessário que este se encontre no
exercício de função militar ou que a ofensa se relacione
com essa função (nexo funcional).

• Doutrina majoritária entende que para a configuração do
desacato é necessária a presença do militar desacatado,
não sendo, contudo, necessário que a agressão seja face
a face.
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• Competência criminal militar: Desacato praticado contra
membros das forças armadas em exercício de
policiamento ostensivo pelas Forças Armadas nos
movimento de pacificação realizados nas favelas do Rio
de Janeiro.

• Os precedentes serão expostos de forma paralela, pois
esboçam uma divergência de fundamentação entre o STF
e o STM a respeito da competência para julgar delito
praticado por civil contra Força de Pacificação.
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STF STM

Compete à justiça federal comum processar e julgar civil,

em tempo de paz, por delitos alegadamente cometidos por

estes em ambiente estranho ao da Administração

castrense e praticados contra militar das Forças Armadas

na função de policiamento ostensivo, que traduz típica

atividade de segurança pública. ... Sopesou-se que a

mencionada atividade seria de índole eminentemente

civil, porquanto envolveria típica natureza de

segurança pública, a afastar o ilícito penal

questionado da esfera da justiça castrense. ... (CF, art.

109, IV). Constatou-se que o Supremo, ao defrontar-se

com situação assemelhada, não considerara a atividade de

policiamento ostensivo função de natureza militar. A par

disso, reconhecera a incompetência absoluta da justiça

Justiça Militar é competente para julgar crime contra

Força de Pacificação

O Superior Tribunal Militar confirmou, por

unanimidade, a condenação de civil a seis meses de

detenção por desacato contra militares da Força de

Pacificação, durante a ocupação do Complexo da

Penha, no Rio de Janeiro. O Plenário reafirmou

também a competência Justiça Militar para julgar

crimes em missões de garantia da lei e da ordem. ...

...a ministra Maria Elizabeth Rocha afirmou que os

militares da Força de Pacificação exercem função

tipicamente militar, relacionada à garantia da lei e da

ordem, conforme previsto no artigo 142 da
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Desacato a assemelhado ou funcionário

Art. 300. Desacatar assemelhado ou funcionário civil no
exercício de função ou em razão dela, em lugar sujeito à
administração militar:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não
constitui outro crime.

• Crime impropriamente militar.

• Consumação: com a prática de qualquer ato
desrespeitoso, independentemente do funcionário civil se
sentir lesado ou humilhado.

• Para o enquadramento como crime militar é necessário o
determinado nexo funcional militar.
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Desobediência

Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade
militar:

Pena - detenção, até seis meses.

• Crime impropriamente militar.

• Consumação: com a prática de ato proibido pela
autoridade militar ou pela não realização de ordem dada
pela autoridade militar.

• Não se deve confundir com a insubordinação do art. 163.
Conforme Sílvio Martins TEIXEIRA na insubordinação, a
recusa de obediência é contra ordem do superior sobre
assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever
imposto em lei, regulamento ou instrução.
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Excesso de exação

Art. 306. Exigir imposto, taxa ou emolumento que sabe
indevido, ou, quando devido, empregar na cobrança meio
vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos.

• Crime impropriamente militar.

• Consumação: no momento em que é feita a exigência
indevida ou, se devida, com o emprego de meio vexatório
ou gravoso, independentemente do sentimento de
humilhação por parte da vítima.

• ≠ Desvio -> art. 307 do CPM.


