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Corpo de Bombeiros Militar - CBM
  

Memorando-Circular nº 19/2020/CBM-CORREGEBOM

  De: CORREGEDOR GERAL

  Para: Coordenadores, Diretores, Chefes, CMTs de OBMs. e Demais membros desta Corporação. 

 

  Assunto: Informativo Corregebom 

 

 

 

Senhores Coordenadores, Diretores, Chefes, CMTs de OBMs. e demais membros desta
Corporação, com intuito de resguardar esta Corporação, bem como manter-se o decoro dentro e fora da
Ins�tuição, faço algumas rubricas em relação ao comportamento adequado prescrito aos militares. 

 

O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar prevê como transgressões de natureza grave,
as seguintes:

 

Art. 17. São transgressões disciplinares de natureza grave:

VII – divulgar informações reservadas ou fazer publicamente comentários que coloquem em
descrédito o Governo ou a Corporação;

VIII – desrespeitar os órgãos dos poderes cons�tuídos ou qualquer um de seus membros, bem
como cri�car de maneira ofensiva, em público ou por meio dos canais de comunicação, seus atos ou
decisões;

XXXV – fazer publicamente declaração que ofenda, perante a sociedade ou parte dela, o Estado,
suas ins�tuições ou os chefes dos poderes Execu�vo, Legisla�vo e Judiciário ou quem os represente;

 

Nesse sen�do, o Código Penal Militar assenta como crime as condutas a seguir:

 

Publicação ou crí�ca indevida

Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou cri�car
publicamente ato de seu superior ou assunto a�nente à disciplina militar, ou a qualquer resolução
do Governo.

Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não cons�tui crime mais grave.

Difamação
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Art. 215. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação.

Pena - detenção, de três meses a um ano.

 Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se a ofensa é rela�va ao exercício da
função pública, militar ou civil, do ofendido.

Injúria

 Art. 216. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro.

Pena - detenção, até seis meses.

 

Desta forma, com o advento da popularidade das redes sociais, bem como a aceitação
dessas como provas em decisões judicias, observa-se que todos os crimes e transgressões disciplinares
de natureza militar supracitados podem ser consumados por meio desses canais de comunicação,
seja WhatsApp, Facebook, Twiter e demais meios virtuais no âmbito castrense. 

 

Saliento ainda que, os militares que cometerem as condutas elencadas poderão responder
a processos de natureza administra�va, cível, criminal e criminal militar, ORIENTO aos militares que se
u�lizam destes canais de comunicação a evitar as condutas acima listadas para que não sofram sanções
previstas, visando a preservação da Hierarquia e da Disciplina, pilares básicos do CBMRO e da cultura
militar.

 

Atenciosamente.

 

Porto Velho/RO, 17 de julho de 2020.

 

FELIPE SANTIAGO CHIANCA PIMENTEL - CEL BM

Corregedor Geral do CBMRO

Documento assinado eletronicamente por Felipe San�ago Chianca Pimentel, Corregedor(a), em
17/07/2020, às 15:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0012531291 e o código CRC 45B019BE.
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