
 
Senado Federal 

Subsecretaria de Informações 

DECRETO N. 11.665 ¿ DE 17 DE FEVEREIRO DE 1943  

Aprova o Regulamento Disciplinar da Aeronautica (R. D. Aer.)  

O Presidente da República, usando da atribuição que Ihe confere o art. 74, letra a, da 
Constituição,  

DECRETA:  

Art. 1º Fica aprovado o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica (R. D. Aer.), que com este 
baixa, assinado pelo ministro de Estado dos Negócios da Aeronáutica.  

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.  

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 1943, 122º da Independência e 55º da República.  

GETULIO VARGAS.  

J. P. Salgado Filho.  

REGULAMENTO DISCIPLINAR DA AERONÁUTICA (R. D. AER.)  

TÍTULO I  

Das Disposições Gerais  

CAPITULO I  

DOS PRINCÍPIOS GERAIS DE DISCIPLINA  

Art. 1º As disposições deste regulamento abrangem o pessoal militar da Aeronáutica e o de 
suas Reservas, bem como os assemelhados e todos quantos nela desempenham função ou 
executam qualquer trabalho.  

Art. 2º As ordens devem ser prontamente executadas, delas cabendo inteira responsabilidade 
à autoridade que as determinar.  

Parágrafo único. Quando a ordem parecer obscura, compete ao subordinado, no ato de 
recebê-la, solicitar os esclarecimentos que Julgue necessários; quando importe 
responsabilidade para o executante, poderá este pedí-la por escrito, cumprindo à autoridade 
atender.  

Art. 3º O militar deve consideração, respeito e acatamento aos seus superiores hierárquicos, 
ainda que não se trate de serviço.  

Art. 4º Todo militar que encontre subordinado hierárquico na prática de ato irregular, que não 
chegue a constituir transgressão, é obrigado a advertí-lo. No caso de transgressão, o fato deve 
ser levado ao conhecimento da autoridade competente, para os efeitos regulamentares, na 
forma do capítulo I do Título III.  



Art. 5º As demonstrações de cortesia e consideração, obrigatórias entre os militares brasileiros, 
são extensivas aos das forças armadas estrangeiras.  

Art. 6º Este regulamento deverá fazer parte dos programas de instrução do pessoal militar da 
Aeronáutica.  

CAPITULO II  

DA ESFERA DE AÇÃO DISCIPLINAR  

Art. 7º Estão sujeitos a este regulamento:  

a) os militares da Aeronáutica ativa;  

b) os assemelhados;  

c) os oficiais das Reservas, convocados ou não, e os reformados que exerçam função de seus 
postos, cargo e emprego nas Bases Aéreas, repartições ou estabelecimentos do Ministério da 
Aeronáutica;  

d) os oficiais da Reserva remunerada e os reformados não compreendidos na letra anterior;  

e) os oficiais das Reservas não remuneradas, quando fardados;  

f) e as demais pessoas abrangidas pelo disposto no art. 1º.  

Parágrafo único, Não estão compreendidos neste artigo os magistrados da Justiça Militar, 
sujeitos às suas leis especiais e disciplina própria.  

Art. 8º Assemelhados são os funcionários civís e o pessoal extranumerário que, em virtude de 
cargo, emprego ou contrato, exercem qualquer função ou trabalho nas Bases Aéreas, 
repartições, estabelecimentos ou lugares submetidos às leis, regulamentos ou disposições em 
vigor no Ministério da Aeronáutica.  

§ 1º Somente para os efeitos disciplinares, na hierarquia funcional, os assemelhados serão 
considerados em correspondência com os oficiais e praças, tomando-se por base a 
equivalência das respectivas remunerações.  

§ 2º Para os contratados, diaristas, tarefeiros, pessoal para obras e quaisquer empregados, 
que perceberem salários não previstos na escala-padrão, a base, será tambem a importância 
dos respectivos salários.  

TITULO II  

Das transgressões disciplinares  

CAPITULO I  

DA DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO  

Art. 9º Transgressão disciplinar é toda ação ou omissão contrária ao devei militar e como tal 
classificada, nos termos do art. 10 e seu parágrafo, no presente regulamento. Distingue-se do 
crime militar que é ofensa mais grave a esse mesmo dever, segundo o preceituado na 
legislação penal militar.  



Parágrafo único. No concurso de crime militar e transgressão disciplinar, ambos de idêntica 
natureza, será aplicada somente a penalidade relativa ao crime .  

Art. 10 São transgressões disciplinares :  

1. Aproveitar-se de vôos de adestramento, desviando-os para vôos de caráter não militar ou 
pessoal.  

2. Utilizar-se de aeronave militar, sem ordem.  

3. Transportar, no avião que comanda, pessoas estranhas, sem autorização da autoridade 
competente.  

4. Não observar as regras de pista ou tráfego em vigor nos aeródromos militares ou civís.  

5. Executar vôos acrobáticos fora das áreas para tal fim estabelecidas, excetuando-se os casos 
de competição ou vôos de exibição, mediante autorização superior.  

6. Sobrevoar, sem autorização, centros urbanos, qualquer que seja a altura do vôo, exceto nos 
casos de passagem forçada para utilização de aeródromos neles situados, ou quando a isso 
obrigado pelas condições do tempo.  

7. Executar vôos acrobáticos sobre zonas populosas, mesmo com aviões particulares.  

8. Fumar em lugares em que seja isso vedado.  

9. Dirigir-se ou referir-se a superior de modo desrespeitoso, ou procurar desacreditá-lo.  

10. Deixar o subordinado hierárquico, quer uniformizado, quer trajando civilmente, de 
cumprimentar o superior quando uniformizado, ou em traje civil, desde que o conheça.  

11. Deixar deliberadamente de corresponder ao cumprimento do subordinado hierárquico.  

12. Censurar atos de superior.  

13. Deixar de punir o subordinado hierárquico que cometer transgressão, ou de promover sua 
punição pela autoridade competente.  

14. Deixar de cumprir ou de fazer cumprir, quando isso lhe competir, qualquer prescrição 
regulamentar.  

15. Deixar, por negligência, de cumprir ordem recebida.  

16. Retardar, sem justo motivo, a execução de qualquer ordem.  

17. Deixar de comunicar ao superior a execução de ordem dele recebida.  

18. Retirar-se da presença de superior sem a devida licença ou ordem para o fazer.  

19. Permutar o serviço sem permissão da autoridade competente.  

20. Recusar pagamento, fardamento, alimento, equipamento ou outros artigos de recebimento 
obrigatório.  

21. Recusar-se a cumprimento do castigo imposto.  

22. Tratar o subordinado hierárquico com injustiça.  



23. Ofender moralmente ou procurar desacreditar o subordinado hierárquico ou pessoa de 
igual graduação, não só em círculos militares como entre civís.  

24. Travar disputa, rixa ou luta corporal com seu subordinado, igual ou superior, em ação que 
não chegue a constituir crime.  

25. Embriagar-se com bebida alcóolica ou qualquer entorpecente, embora tal estado não tenha 
sido constatado por médico.  

26. Tomar parte em jogos proibidos, ou jogar a dinheiro os permitidos, dentro do quartel, 
repartição, estabelecimento ou estacionamento.  

27. Estar fora do uniforme ou trazê-lo em desalinho.  

28. Ser descuidado no asseio do corpo, do uniforme e na conservação deste.  

29. Dar, vender, empenhar ou trocar peças, de uniforme ou equipamento, fornecidas pelo 
Governo.  

30. Conversar com sentinela, vigia, plantão ou preso incomunicavel.  

31. Entrar em sua unidade ou dela sair por outro lugar que não o para isso designado.  

32. Introduzir entorpecentes ou bebidas alcóolicas em qualquer lugar sob jurisdição militar.  

33. Introduzir material inflamável ou explosivo na Base ou estabelecimento, sem ser em 
cumprimento de ordem.  

34. Introduzir armas ou instrumentos proibidos na Base ou estabelecimentos, ou deles estar de 
posse, sem autorização.  

35. Dar toques, fazer sinais, içar ou arriar a Bandeira Nacional ou insígnias, disparar qualquer 
arma, sem ter para isso ordem.  

36. Conversar ou fazer ruído desnecessário, por ocasião de manobra, exercício ou reunião 
para qualquer serviço.  

37. Faltar, por ação ou omissão, ao respeito devido à Bandeira, ao Hino, a escudo e às armas 
nacionais, e a símbolos patrióticos ou instituições militares.  

38. Simular doença para esquivar-se a qualquer serviço ou instrução.  

39. Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.  

40. Ausentar-se, sem licença, do local do serviço ou de outro qualquer em que se deva 
encontrar por força de disposição legal ou ordem.  

41. Deixar de participar, a tempo, à autoridade a que estiver imediatamente subordinado, a 
impossibilidade de comparecer à unidade, repartição, estabelecimento, ou a qualquer ato de 
serviço em que seja obrigado a tomar parte ou a que tenha de assistir.  

42. Faltar ou chegar atrazado, sem justo motivo, a qualquer ato ou serviço em que deva tomar 
parte ou a que deva assistir.  

43. Abandonar o serviço para que tenha sido designado, quando isto não chegue a constituir 
crime.  



44. Representar a corporação em qualquer ato, sem estar para isso autorizado.  

45. Tomar compromisso pela corporação que comanda ou em que serve, sem estar para isso 
autorizado.  

46. Contrair dívidas ou assumir compromissos superiores às possibilidades, comprometendo os 
vencimentos e o bom nome da classe.  

47. Esquivar-se a satisfazer compromisso de ordem moral ou pecuniária que houver assumido.  

48. Propor transações pecuniárias a superior, a igual ou a subordinado. Os auxílios em dinheiro 
de superior a subordinado, sem auferição de lucro, não são considerados transações 
pecuniárias.  

49. Ingressar, como jogador, em equipe profissional, mesmo sem remuneração.  

50. Andar a praça armada sem ser em serviço ou sem ter para isso ordem escrita, a qual 
deverá ser exibida quando reclamada.  

51. Usar de violência desnecessária no ato de efetuar prisão.  

52. Maltratar preso que esteja sob sua guarda.  

53. Consentir que presos conservem em seu poder instrumentos que se prestem à danificação 
das prisões, ou outros objetos não permitidos.  

54. Ser a praça (cabo, soldado ou taifeiro) portadora de objetos ou embrulhos, no momento de 
entrar em Bases, repartições ou estabelecimentos, ou deles sair, sem que a sentinela ou 
pessoa para tal fim designada tenha conhecimento da natureza desses objetos ou do contendo 
dos embrulhos.  

55. Deixar o oficial ou aspirante a oficial, ao entrar em Bases ou estabelecimento diferente 
daquele em que serve, ou ao sair do mesmo, de entender-se com o oficial de dia, para que 
este tenha ciência da sua presença ou ausência, não deixando, tambem, nessas ocasiões, de 
cumprimentar o comandante ou o mais graduado dos oficiais presentes.  

56. Deixar o cadete, sob oficial, sargento, cabo, soldado ou taifeiro, ao entrar em Base ou 
estabelecimento onde não esteja servindo, de apresentas-se ao oficial de dia, ou, na falta 
deste, ao seu substituto.  

57. Penetrar, sem permissão ou ordem, em aposento destinado a superior, ou onde este se 
ache, bem como em qualquer outro lugar cuja entrada lhe seja normalmente vedada.  

58. Abrir ou tentar abrir qualquer dependência da Base ou estabelecimento, fora das horas de 
expediente, desde que não seja o respectivo chefe ou por necessidade urgente de serviço.  

59. Desrespeitar as convenções sociais nos lugares públicos.  

60. Deixar, quando estiver sentado, de oferecer o lugar ao superior, em qualquer 
circunstâncias, exceto em teatros ou casas análogas de diversão e salas de refeição em 
público.  

61. Sentar-se a praça, em público, à mesma mesa em que estiver oficial, e vice-versa.  

62. Tomar passagem ou hospedagem, o sob oficial, sargento ou praça, para o mesmo 
camarote, cabine ou aposento onde viajar ou residir oficial.  



63. Deixar o oficial ou aspirante a oficial, tão logo seus afazeres o permitam, de apresentar-se 
ao seu comandante e sob comandante para cumprimenta-los.  

64. Ofender a moral ou os bons costumes, por atos, palavras e gestos.  

65. Portar-se inconvenientemente ou sem compostura, na Base, repartição, estabelecimento 
ou em lugar público, faltando aos preceitos de boa educação.  

66. Autorizar, promover, assinar representações ou tomar parte em manifestações coletivas de 
carater militar ou político, a superiores.  

67. Representar contra o superior, sem fundamento ou sem observar as prescrições 
regulamentares.  

68. Desacatar autoridade civil, desrespeitar medidas gerais de ordem policial, embaraçar sua 
execução ou para isso concorrer.  

69. Desrespeitar, por palavras ou atos, as instituições, a religião ou ao costumes do país 
estrangeiro em que se achar.  

70. Faltar à verdade.  

71. Subtrair, para si ou para outro, quantia ou objeto, quando isso não constituir crime.  

72. Extraviar ou concorrer para que se extraviem ou estraguem qualquer objetos da Fazenda 
Nacional ou documentos oficiais, estejam ou não sob sua direta responsabilidade.  

73. Deixar de comunicar ao superior imediato ou, na ausência deste, a custo, qualquer 
informação sobre iminente perturbação da ordem pública ou da boa marcha do serviço, logo 
que disso tenha conhecimento.  

74. Introduzir, distribuir, ler ou possuir como propaganda, sobretudo na Base, repartição ou 
estabelecimento, publicações, estampas ou jornais prejudiciais à disciplina e à moral.  

75. Publicar, difundir ou apregoar notícias exageradas ou falsas, de carater alarmante, que 
possam gerar o desassossego público.  

76. Ser indiscreto em relação a assuntos de carater oficial, cuja divulgação possa ser 
prejudicial à disciplina ou à boa ordem do serviço.  

77. Publicar, pela imprensa ou outro meio, sem permissão da autoridade competente, 
documentos oficiais, mesmo não reservados, ou fornecer dados para sua publicação.  

78. Discutir, pela imprensa, assunto militar, exceto o de carater técnico não reservado.  

79. Externar-se publicamente a respeito de assuntos políticos, com declaração de posto e 
função, ou, fardado, tomar parte em manifestação da mesma natureza.  

80. Provocar, na Base, repartição ou estabelecimento, discussão a respeito de política ou 
religião, ou dela participar.  

81. Comparecer, fardado, a manifestações ou reuniões de carater político.  

82. Concorrer de qualquer modo para a prática de transgressão disciplinar.  

83. frequentar lugares incompatíveis com o decoro da sociedade ou da classe.  



84. Utilizar-se do anonimato, qualquer que seja o fim.  

85. Concorrer para a discórdia ou de harmonia ou cultivar inimizades entre os colegas de 
corporação.  

86. Deixar de apresentar-se, sem justo motivo, por conclusão de férias, dispensa, licença, etc., 
ou, ainda, depois de saber que qualquer delas lhe foi cassada.  

87. Tomar parte em jogos ou competições desportivas militares de círculos diferentes.  

88. Usar a praça traje civil, sem permissão.  

89. Casar-se, sem permissão, ou sem a possibilidade legal de o fazer.  

90. Vagar ou passear a praça pelas ruas ou logradouros públicos em horas de instrução e, 
depois das 22 horas, sem permissão escrita da autoridade competente.  

Parágrafo único. São consideradas, tambem, transgressões disciplinares as ações ou 
omissões, não especificadas no presente artigo e não qualificadas como crises nas leis penais 
militares, contra a Bandeira, o Hino, o Escudo e as Armas nacionais; contra a honra e o 
pundonor individual militar; contra o decoro da classe; contra os preceitos sociais e as normas 
da moral; contra os princípios de subordinação, regras e ordens de serviço, estabelecidos nas 
leis ou regulamentos, ou prescritos por autoridade competente.  

CAPÍTULO II  

DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO DAS TRANSGRESSÕES  

Art. 11. As transgressões disciplinares serão classificadas em ¿ graves, médias e leves ¿ 
conforme o dano grave, médio ou leve que causarem à disciplina ou ao serviço, em virtude de 
sua natureza intrinseca ou das conseqüências advindas ou que delas possam advir pelas 
circunstâncias em que foram cometidas.  

Art. 12. A classificação a que se refere o artigo anterior será feita pelo comando ou chefia, 
tendo em vista a pessoa do transgressor e o fato, apreciado nas condições que o revestem.  

§ 1º Só se torna necessária e eficaz a punição, quando dela devem benefício ao punido, pela 
sua reeducação, ou à classe a que pertence, pelo fortalecimento da disciplina e da justiça.  

§ 2º Quando o fato não chegue a constituir crime, será sempre classificada como grave a 
transgressão:  

a) de natureza de honrosa;  

b) ofensiva à dignidade militar ou profissional;  

c) atentatória das instituições ou do Estado;  

d) de indisciplina de vôo.  

Art. 13. Influem no julgamento das transgressões circunstâncias justificativas, circunstâncias 
atenuantes e circunstâncias agravantes.  

§ 1º São circunstâncias justificativas :  

1. Ignorância, plenamente comprovada, da disposição ou ordem transgredida;  



2. motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovados;  

3. ter sido a transgressão cometida na prática de ação meritória, no interesse do serviço, da 
ordem ou do sossego público;  

4. ter sido cometida a transgressão em legítima defesa, própria ou de outro;  

5. ter sido cometida a transgressão em obediência a ordem superior;  

6. o uso imperativo de meios violentos, afim de compelir o subordinado a cumprir 
rigorosamente o seu dever, nos casos de perigo, necessidade urgente, calamidade pública ou 
manutenção da ordem e da disciplina.  

§ 2º São circunstâncias atenuantes :  

1. bom comportamento;  

2. relevância de serviços prestados;  

3. ter sido a transgressão cometida em defesa dos direitos próprios ou dos de outro;  

4. falta de prática do serviço;  

5. ter sido a transgressão cometida para evitar mal maior.  

§ 3º São circunstâncias agravantes :  

1. mau comportamento;  

2. reincidência na mesma falta;  

3. ter sido a transgressão cometida quando em risco a segurança da aeronave;  

4. ter sido a transgressão cometida pondo em risco vidas e propriedades particulares ou a 
segurança da aeronave;  

5. prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões;  

6. a existência de conluio;  

7. ter sido a falta cometida em presença de subordinado;  

8. ter sido a falta cometida em presença de tropa ou em público;  

9. premeditação;  

10. ter o transgressor abusado de sua autoridade hierárquica ou funcional;  

11. ser a transgressão praticada durante a execução do serviço.  

Art. 14. Não haverá punição quando, no julgamento da transgressão, for reconhecida qualquer 
causa justificativa.  

TÍTULO III  

Das Penas Disciplinares  



CAPÍTULO I  

DA GRADAÇÃO E DEFINIÇÃO DAS PENAS DISCIPLINARES  

Art. 15. As pena disciplinares, previstas neste regulamento, obedecem à seguinte gradação :  

I ¿ Repreensão :  

a) verbal;  

b) escrita.  

II ¿ Detenção; suspensão (C. P. O. R Aer. e C. P. O. R. T. Aer.), até 30 dias.  

III ¿ Prisão, em comum, até 30 dias; suspensão pelo prazo de um ano (ano de instrução ¿ C. I. 
R. Aer. e C. I E. A. R. Aer.)  

IV ¿ Prisão, em separado, até 15 dias.  

V ¿ Proibição de uso do uniforme.  

VI ¿ Exclusão disciplinar; licenciamento disciplinar; dispensa do cargo ou emprego.  

VII ¿ Expulsão.  

Art. 16. As transgressões definidas e classificadas no título anterior corresponderão as 
seguintes penas disciplinares :  

a) Para os oficiais da ativa e os do quadro de oficiais auxiliares :  

1 ¿ repreensão;  

2 ¿ detenção até 30 dias;  

3 ¿ prisão até 30 dias.  

b) Para os oficiais das Reserves, convocados ou não, e os reformados que exercerem funções 
de seus postos, cargos ou empregos, nas Bases Aéreas, repartições ou estabelecimentos do 
Ministério da Aeronáutica :  

1 ¿ repreensão;  

2 ¿ detenção até 30 dias;  

3 ¿ prisão até 30 dias;  

4 ¿ dispensa do cargo ou emprego;  

5 ¿ licenciamento disciplinar;  

6 ¿ proibição do uso do uniforme.  

c) Para os oficiais da Reserva remunerada e reformados não compreendidos na letra anterior :  

1 ¿ repreensão;  



2 ¿ detenção até 30 dias;  

3 ¿ prisão até 30 dias;  

4 ¿ proibição do uso do uniforme.  

d) Para os oficiais das Reservas não remuneradas :  

1 ¿ repreensão;  

2 ¿ proibição do uso do uniforme.  

e) Para os aspirantes e sub-oficiais :  

1 ¿ repreensão;  

2 ¿ detenção até 30 dias;  

3 ¿ prisão até 30 dias;  

4 ¿ exclusão disciplinar;  

5 ¿ expulsão.  

f) Para os sargentos :  

1 ¿ repreensão;  

2 ¿ detenção até 30 dias;  

3 ¿ prisão até 30 dias;  

4 ¿ exclusão disciplinar;  

5 ¿ expulsão.  

g) Para os cabos :  

1 ¿ repreensão;  

2 ¿ detenção até 30 dias;  

3 ¿ prisão até 30 dias;  

4 ¿ exclusão disciplinar:  

5 ¿ expulsão.  

h) Para os soldados e taifeiros:  

1 ¿ repreensão;  

2 ¿ detenção até 30 dias;  

3 ¿ prisão até 30 dias;  



4 ¿ prisão, em separado, até 15 dias;  

5 ¿ exclusão disciplinar;  

6 ¿ expulsão.  

i) Para os cadetes da Escola de Aeronáutica :  

1 ¿ repreensão;  

2 ¿ detenção até 30 dias;  

3 ¿ prisão até 30 dias;  

4 ¿ exclusão disciplinar;  

5 ¿ expulsão.  

j) Para os alunos dos C. P. O. R. Aer, e C. P. O. R. T. Aer:  

1 ¿ repreensão;  

2 ¿ suspensão até 30 dias;  

3 ¿ exclusão disciplinar;  

4 ¿ expulsão :  

l) Para os candidatos a reservistas pelos C. I. R. Aer. e C. I. E. A. R. Aer.:  

1 ¿ repreensão;  

2 ¿ suspensão por 1 ano (ano de instrução) ;  

3 ¿ exclusão disciplinar;  

4 ¿ expulsão :  

Parágrafo único. No caso de indisciplina de vôo, a punição poderá ser agravada com a perda, 
no mínimo por 15 dias, e, no máximo, por 90 dias, da gratificação de serviço aéreo 
correspondente ao posto do transgressor.  

Art. 17. Aos assemelhados aplicam-se as penalidades previstas no decreto n. 1.713, de 28 de 
outubro de 1939, salvo nos casos de estado de guerra, estado de emergência, prontidão e 
manobras, em que podem caber as penas estatuídas no artigo anterior, obedecida a 
correspondência fixada nos §§ 1º e 2º do art. 8º.  

Parágrafo único. Sempre que o exigirem a disciplina e a segurança da Base Aérea, repartição 
ou estabelecimento, os assemelhados poderão ser recolhidos à prisão, na forma estabelecida 
para os militares correspondentes.  

Art. 18. Alem das punições discriminadas neste Capítulo, são aplicáveis, tanto aos militares 
como aos assemelhados, outras penalidades estabelecida em leis, regulamentos ou 
disposições que a eles se refiram, respeitados os preceitos da Constituição.  



Art. 19. Não será considerada pena a admoestação que o superior fizer ao subordinado, 
mostrando-lhe alguma irregularidade do serviço ou chamando sua atenção para ato que possa 
trazer como conseqüência uma transgressão.  

CAPÍTULO II  

DA EXECUÇÃO DAS PENAS DISCIPLINARES  

Art. 20. As penas disciplinares serão aplicadas de conformidade com o determinado nos 
artigos subsequentes.  

I ¿ Repreensão  

Art. 21. A repreensão consistirá na declaração formal de que ao transgressor coube essa pena 
por haver cometido determinada falta, podendo sua aplicação ser em particular ou não.  

§ 1º Quando em particular, a repreensão será feita, pelo superior que a impuser, sem 
testemunhas, diretamente ao transgressor, podendo, tambem, ser por escrito.  

§ 2º Quando pública, será aplicada pelo superior, ou por delegação sua:  

a) verbalmente :  

1 ¿ ao oficial ¿ na presença de oficiais do mesmo posto ou de postos superiores;  

2 ¿ ao aspirante a oficial ¿ nos círculos de oficiais e de aspirantes a oficial;  

3 ¿ ao sob oficial ¿ nos círculos de oficiais e de sub-oficiais;  

4 ¿ ao sargento ¿ nos círculos de oficiais, de sub-oficiais e de sargentos;  

5 ¿ ao cabo e ao soldado ¿ em formatura da unidade, estabelecimento, Base Aérea, ou parte 
dela, a que pertencer o transgressor;  

6 ¿ ao taifeiro ¿ em formação da unidade, estabelecimento, Base Aérea, ou parte dele, a que 
pertencer o transgressor;  

b) por escrito: de acordo com o disposto no art. 42 e seus parágrafos, deste regulamento.  

II ¿ Detenção  

Art. 22. A detenção consistirá na retenção do transgressor em lugar não destinado a cárcere 
comum, e que será:  

1 ¿ para o oficial ¿ o recinto da Base, repartição ou estabelecimento, se houver oficial de dia; 
tambem a casa do detido, a juízo do seu comandante, chefe ou diretor;  

2 ¿ para o aspirante ou sob oficial ¿ o recinto da Base, repartição ou estabelecimento, se 
houver oficial de dia;  

3 ¿ para o sargento ¿ o recinto da Base, repartição, estabelecimento, ou o alojamento, a juízo 
do comandante, chefe ou diretor;  

4 ¿ para o cabo, soldado ou taifeiro ¿ o recinto da Base, repartição, estabelecimento, ou 
alojamento, a juízo do comandante, chefe ou diretor;  

5 ¿ para o cadete ¿ o recinto do estabelecimento de ensino a que pertencer.  



Art. 23. A suspensão, penalidade aplicada aos alunos dos C.P.O.R. Aer. e C. P. O. R. T. Aer. 
e, bem assim, aos candidatos a reservistas dos C. I. R. Aer. e C. I. E. A. R. Aer., consiste, 
apenas, na proibição de freqüência à instrução.  

Parágrafo único. A suspensão, aplicada tambem ao pessoal civil assemelhado, é regulada pelo 
decreto n. 1.713, de 28 de outubro de 1939.  

III ¿ Prisão (em comum e em separado)  

Art. 24. A prisão consistirá, para o efeito da aplicação dessa penalidade, na reclusão do 
transgressor em lugar indicado para cárcere, e que será:  

1 ¿ para o oficial ¿ sua casa de residência, quando a pena não for alem de 48 horas, a juízo do 
comandante, chefe ou diretor, ou as dependências do oficial de dia da Base, repartição ao 
estabelecimento, ou local equivalente;  

2 ¿ para o aspirante a oficial ¿ as dependências do oficial de dia, nas condições do número 
anterior;  

3 ¿ para cadete, sob oficial ou sargento ¿ o seu quarto ou alojamento;  

4 ¿ para o cabo, soldado ou taifeiro ¿ o compartimento fechado denominado ¿xadrez¿.  

Parágrafo único. Quando. na Base Aérea, repartição ou estabelecimento não houver local ou 
recinto apropriado à prisão, com segurança e em boas condições de higiene, o comandante ou 
a autoridade correspondente providenciará no sentido de ser a pena cumprida em outra Base 
ou estabelecimento da Aeronáutica que preencha aquelas condições.  

Art. 25 A prisão, normalmente, é imposta sem prejuízo do serviço interno; quando, porem, 
houver isenção do serviço, essa circunstância deverá ser expressamente declarada.  

§ 1º O transgressor, preso em aeronave durante o vôo, continuará a desempenhar as suas 
funções a bordo, se assim determinar a autoridade que impôs a penalidade.  

§ 2º Só excepcionalmente o preso será eximido do serviço diário.  

§ 3º O transgressor, quando hospitalizado, deve ser tratado em enfermaria comum, 
correspondente ao seu círculo.  

Art. 26. O soldado ou taifeiro, preso sem fazer serviço, terá, todavia, a seu cargo a faxina da 
prisão em que se acha.  

Art. 27. O soldado ou taifeiro punido com prisão em separado será recolhido a uma cela 
individual, onde não executará qualquer serviço a não ser a faxina local, sendo-lhe fornecidos 
colchão e travesseiro.  

IV ¿ Proibição do uso de uniforme  

Art. 28. A proibição do uso de uniforme será aplicada aos militares das Reservas ou 
reformados que praticarem atos contrários à dignidade militar.  

V ¿ Exclusão disciplinar; licenciamento disciplinar; dispensa do cargo ou emprego  

Art. 29. Será excluída, a bem da disciplina, a praça cuja permanência na Aeronáutica se tornar 
inconveniente, de acordo com o disposto nos artigos 30. 31 e 32.  

Art. 30. A exclusão disciplinar de aspirantes, sub-oficiais e, bem assim, de sargentos com mais 
de 10 anos de serviço, será aplicada:  



a) aos que, estando classificados na categoria de ¿mau comportamento¿ não conseguirem 
melhorá-lo em um período de 18 meses; isso mediante decisão do Conselho de Disciplina;  

b) aos que forem condenados por crime militar ou comum, excluído o culposo. logo que passe 
em julgado a sentença;  

c) aos autores de falta grave de indisciplina de vôo.  

Art. 31. A exclusão disciplinar de sargentos com menos de 10 anos de serviço, bem assim a de 
cadetes e demais praças, será aplicada;  

a) aos que, estando classificados na categoria de ¿mau comportamento¿ não conseguirem 
melhorá-lo em um período de 12 meses; isso diante da comprovação dos respectivos 
assentamentos;  

b) aos incursos na letra b do artigo anterior;  

c) aos incursos na letra c do artigo anterior.  

Art. 32. Nos casos dos artigos anteriores, desde que, por haver incorrido em novas faltas, se 
verifique a impossibilidade do transgressor melhorar seu comportamento dentro dos prazos 
estipulados, o comandante ou autoridade correspondente poderá promover a exclusão antes 
de findos tais prazos, se assim convier aos interesses do serviço ou da disciplina.  

Art. 33. A exclusão, a bem da disciplina, de alunos dos C.P.O R. Era. e C. P. O. R. T. Aer. e a 
de candidatos a reservistas pelos C. I. R .Aer. e C. I. E. A. R .Aer., consiste apenas no 
trancamento da matrícula, nesses Centros, do transgressor que se torne passível dessa 
penalidade, com declaração do motivo que determina sua aplicação.  

Art. 34. A praça excluída na forma do arr. 29 ingressará na Reserva na categoria 
correspondente a seu grau de instrução.  

Art. 35. A pena de licenciamento disciplinar de oficiais das Reservas, convocados, ou a de 
dispensa dos cargos ou empregos que os mesmos e, bem assim, os oficiais reformados 
ocupem no Ministério da Aeronáutica, será aplicada em virtude de:  

a) sentença condenatória a mais de um ano, passada em julgado no foro civil ou militar;  

b) incapacidade moral ou profissional, processada e julgada por um Conselho de Disciplina;  

c) reincidência em falta grave;  

d) indisciplina de vôo.  

Art. 36. O transgressor punido com as penas previstas no artigo anterior, volta à sua situação 
de inatividade, ou à que tinha anteriormente na Reserva, segundo se trate de oficial reformado 
ou oficial da Reserva convocado.  

VI ¿ Expulsão  

Art. 37. Será expulsa, por incapacidade moral:  

a) a praça que participar de conspiração ou movimento sedicioso, fizer propaganda nociva ao 
interesse público ou praticar atos contrários à segurança do Estado ou à estrutura das 
instituições;  

b) a praça que cometer atos deshonrosos ou ofensivos à dignidade militar ou profissional.  



Art. 38. A expulsão, por incapacidade moral, de aspirantes, sub-oficiais e, bem assim, de 
sargentos com mais de 10 anos de serviço, será mediante Conselho de Disciplina, a de 
cadetes, sargentos com menos de 10 anos e demais praças, mediante inquérito ou sindicância.  

§ 1º Só depois de habilitada poderá ter ingresso na Reserva a praça expulsa na forma deste 
artigo.  

§ 2º A praça expulsa por incapacidade moral será entregue à Polícia Civil.  

Art. 39. A praça excluída a bem da disciplina ou expulsa ficará habilitada para exercer qualquer 
cargo, função ou emprego no Ministério da Aeronáutica.  

CAPÍTULO III  

DA APLICAÇÃO DAS PENAS DISCIPLINARES  

Art. 40. Nenhuma pena será imposta sem ser ouvido o transgressor e estarem os fatos 
devidamente apuradas.  

§ 1º Normalmente, a pena deverá ser imposta dentro do prazo de 48 horas, contados do 
momento em que a transgressão chegou ao conhecimento da autoridade a quem compete 
punir, podendo, porem, sua aplicação ser retardada nos casos previstos neste regulamento.  

§ 2º Nenhum transgressor será interrogado ou punido em estado de embriaguez, ficando, 
porem, desde logo, preso ou detido, em benefício da própria segurança e da manutenção da 
ordem.  

§ 3º Quando se tornarem necessários maiores esclarecimentos sobre a transgressão ou 
houver indício de tratar-se de crime, o comandante ou autoridade correspondente fará proceder 
a inquérito, de acordo com as normas e os prazos do Código de Justiça Militar.  

§ 4º Durante o período de investigações de que trata o parágrafo anterior, o transgressor, se for 
sargento, cabo, soldado ou taifeiro, ficará detido na Base ou Estabelecimento.  

§ 5º Os detidos para averiguações podem ser mantidos incomunicáveis até o primeiro 
interrogatório da autoridade a cuja disposição se acharem; não devem comparecer a exercício 
ou serviços. A cessação da incomunicabilidade depende da ultimação das averiguações, 
procedidas com a maior urgência.  

Art. 41. As transgressões disciplinares serão julgadas pela autoridade competente com 
isenção de ânimo, sem condescendência nem rigor excessivo.  

Parágrafo único. Nesse julgamento, serão levadas em conta as circunstâncias justificativas, 
atenuantes e agravantes que ocorrerem, em face das disposições deste regulamento, tendo-se 
em vista a situação pessoal do transgressor e o fato que lhe é imputado.  

Art. 42. Ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, a pena disciplinar será publicada 
em boletim da autoridade que a impuser e transcrita nos das autoridades subordinadas até o 
daquela sob cuja jurisdição se acharem o transgressor e o signatário da parte que deu origem 
à punição; se este se achar sob jurisdição diferente, terá ciência da solução a que se chegar, 
por intermédio do seu comandante ou autoridade correspondente, a quem a autoridade que 
aplicou a penalidade fará a devida comunicação.  

§ 1º Na publicação a que se refere o presente artigo, serão mencionados :  

a) a transgressão cometida, em termos precisos e sintéticos;  

b) o número e o artigo do regulamento em que incidiu o transgressor;  



c) as circunstâncias atenuantes e agravantes, se as houver, com a indicação dos respectivos 
números, parágrafos e artigos;  

d) a pena imposta;  

e) a categoria de comportamento onde ingressa ou permanece o transgressor, sem o emprego 
de qualquer comentários ofensivos ou deprimentes permitidos, porem, desde que não 
contenham alusões pessoais, os ensinamentos decorrentes do fato.  

§ 2º Se a autoridade, a quem competir a aplicação da pena, não dispuser de boletim para a sua 
publicação, esta será feita, à vista de comunicação regulamentar, no da autoridade 
imediatamente superior.  

§ 3º Na aplicação da repreensão verbal, observar-se-á o disposto no. § 1º e letra a do § 2º do 
art. 21.  

§ 4º Não devendo constar de boletim, a repreensão verbal figurará, entretanto, como simples 
referência, no caderno registo de informações, para oficial e aspirantes, ou da ficha de 
alterações, para praça, da seguinte maneira  

¿A ..... (data ), foi repreendido verbalmente, de acordo com o art. 44, n. 1, letra a, do R. D. Aer., 
como incurso no art........ n......... do mesmo regulamento.¿  

§ 5º As punições de oficiais serão impostas em boletim reservado, exceto quando a natureza 
da transgressão exigir o contrário.  

§ 6º Na aplicação das punições a que alude o parágrafo anterior, cumpre è autoridade que as 
impuser declarar quais as pessoas que delas devem ter conhecimento.  

§ 7º As punições de sub-oficiais e sargentos serão impostas em boletim reservado e só 
poderão ser conhecidas do círculo a que pertencer o transgressor e dos seus superiores, 
exceto quando a natureza da transgressão exigir o contrário.  

§ 8º A repreensão em boletim reservado só será averbada em assentamentos, se do mesmo 
boletim constar expressamente essa circunstância, devendo-se, entretanto, no caso de não 
averbação, proceder de conformidade com o § 4º deste artigo.  

Art. 43. O tempo de detenção ou prisão é contado a partir do momento em que o transgressor 
é detido ou recolhido aos lugares destinados a prisão, na forma deste regulamento.  

§ 1º Será computado, no tempo de punição, aquele em que o transgressor deixar de ser 
recolhido por não lhe haver sido dado substituto no serviço em que se encontrava.  

§ 2º Será computado o tempo de prisão preventiva e aquele em que o transgressor fica 
recolhido, em virtude de voz de prisão recebida.  

§ 3º Não será computado, para o cumprimento da pena disciplinar, o tempo passado em 
hospitais, isto é, aquele em que o transgressor estiver como doente hospitalizado.  

§ 4º É vedado às autoridades abaixo do comandante, chefe ou diretor, de Base, repartição ou 
estabelecimento, recolher à prisão qualquer militar sem declaração do motivo, salvo nos casos 
de crime ou falta grave, justificando o seu ato.  

Art. 44. Na aplicação das penas devem ser observadas as seguintes prescrições  

1 ¿ A pena será proporcional à gravidade da falta, dentro destes limites:  

a) para transgressões leves: repreensão verbal e detenção até 10 dias;  



b) para transgressões médias: repreensão em boletim e prisão até 10 dias;  

c) para transgressões graves: 24 horas de prisão até o máximo estabelecido no art. 16.  

2 ¿ Ocorrendo somente circunstâncias atenuantes, a pena não poderá atingir o máximo 
previsto, respectivamente, nas letras a, b e c do n. 1 deste artigo.  

3 ¿ Ocorrendo somente circunstâncias agravantes, a pena poderá ser aplicada no seu máximo 
e, ainda, agravada como preceitua o n. 5 deste artigo.  

4 ¿ Ocorrendo circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena será aplicada tendo-se em vista 
a preponderância de umas sobre as outras, obedecido o critério dos ns. 2 e 3 deste artigo.  

5 ¿ A autoridade, tendo em vista a categoria do transgressor, poderá agravar as punições a 
serem impostas por transgressões graves, determinando uma das seguintes sanções:  

a) perda da gratificação de serviço aéreo, ao incurso em indisciplina de vôo, de acordo com o 
parágrafo único do art. 16;  

b) prisão em cela, no caso de soldado ou teifeiro que tenha ingressado na categoria de 
¿insuficiente comportamento¿ e for passível de prisão em comum por mais de 10 dias.  

Os dias de prisão em separado deverão ser somados aos da prisão em comum, para que não 
se exceda o grau da prisão imposta (letra c do n. 1 deste artigo) ; e em nenhum caso o total 
dos dias de prisão, em comum e em separado, poderá exceder de 30 dias.  

6 ¿ Salvo o caso da gravação prevista no número anterior, a qualquer transgressão não será 
aplicada mais de uma pena.  

7 ¿ Na ocorrência de várias transgressões, sem conexão entre si, a cada uma será aplicada a 
pena correspondente; se forem cometidas simultaneamente, as de menor influência disciplinar 
serão consideradas circunstâncias agravantes da mais importante.  

Art. 45. A primeira punição de prisão de que seja passível o militar será sempre de atribuição 
do comandante da unidade ou diretor de estabelecimento ou repartição a que pertença, o qual 
procederá conforme dispõem os arts, 11 e 12 e seus parágrafos, sendo-lhe todavia facultado 
transformar a prisão em pena mais leve, caso em que publicará em boletim as razões de sua 
decisão.  

Art. 46. Todas as penas impostas, exceto nos casos previstos nos §§ 4º e 8º do art. 42, serão 
transcritas nos assentamentos do transgressor.  

§ 1º Essa transcrição será feita independentemente de ordem superior:  

a) se o transgressor for cadete, sargento, cabo, soldado ou taifeiro ¿ logo após o cumprimento 
da pena;  

b) se for oficial, aspirante ou sob oficial ¿ logo após o esgotamento do prazo para pedido de 
recurso, de que trata o Capítulo II do Titulo V, se tal recurso não houver sido interposto, ou 
assim que haja comunicação de que foi aprovada a imposição da pena.  

§ 2º Uma vez transcrita a nota, nas condições da letra b do parágrafo anterior, a autoridade que 
tiver determinado o seu lançamento fará a devida comunicação à Diretoria do Pessoal, para os 
efeitos regulamentares.  

§ 3º Na transcrição feita nos assentamentos do transgressor haverá e menção da falta 
cometida e da pena imposta.  



TÍTULO IV  

Da Competência e Jurisdição para Aplicação das Penas Disciplinares.  

CAPÍTULO ÚNICO  

Art. 47. A competência para aplicar pena disciplinar é atributo inerente ao cargo e não ao 
posto.  

Art. 48. Tem competência para aplicar penas disciplinares, com a jurisdição indicada :  

a) a todas as pessoas sujeitas a este regulamento:  

1 ¿ o Presidente da República;  

2 ¿ o ministro da Aeronáutica;  

b) aos que servirem sob seus respectivos comandos, chefias ou direções:  

1 ¿ o chefe e o sob chefe do Estado Maior da Aeronáutica;  

2 ¿ os comandantes de Zona Aérea;  

3 ¿ os diretores gerais;  

4 ¿ os comandantes de Unidades;  

5 ¿ os comandantes de Bases Aéreas;  

6 ¿ os comandantes dos diretores de Escolas;  

7 ¿ os diretores e chefes de Serviços ou de estabelecimentos;  

8 ¿ os chefes de Estado-Maior de Zona Aérea;  

9 ¿ os chefes de Gabinetes;  

10 ¿ os comandantes de destacamentos, grupos, sob unidades, esquadrilhas e secções de 
aviões (isolados).  

c) aos que servirem sob suas ordens:  

1 ¿ os comandantes de grupos, sob unidades, esquadrilhas e secções de aviões 
(encorporados) ;  

2 ¿ os sob comandantes;  

3 ¿ os fiscais administrativos;  

4 ¿ os sob chefes de serviços ou estabelecimentos;  

5 ¿ os sub-diretores de repartições;  

6 ¿ os assistentes.  



Art. 49. Quando (duas autoridades de graduações diferentes, ambas com ação disciplinar 
sobre o transgressor, conhecerem da falta, competirá à mais graduada punir, salvo se entender 
que a punição sabe nos limites de competência da menos graduadas caso em que esta 
comunicará ao superior a sanção disciplinar que aplicou.  

Art. 50. A competência para aplicação de penas, conferida aos chefes de serviço, limita-se às 
transgressões inerentes ao serviço correspondente ou praticadas durante o mesmo.  

Art. 51. O início das execução dos penas impostas pelas autoridades a que se refere a letra c 
do art. 48 depende da aprovação da autoridade imediatamente superior, à qual deverão ser 
submetidas dentro do mais curto prazo, e da publicação em bolem, salvo necessidade de 
pronto recolhimento do transgressor à prisão.  

Art. 52. A autoridade que tiver de punir subordinado em serviço ou à disposição de outra 
autoridade, requisitará a apresentação do infrator, devendo tal requisição ser atendida sem 
demora.  

Art. 53. As autoridades especificadas nas letras a e b do art. 48 tem competência para anular, 
relevar, atenuar ou agravar as punições impostas por elas próprias ou por seus subordinados, 
quando reconhecerem ou tiverem ciência, comprovadamente, da ilegalidade ou injustiça de sua 
aplicação, devendo a decisão, com os esclarecimentos necessários, figurar em boletim.  

Art. 54. No caso de relevantes serviços prestados à Nação pelo transgressor, o Presidente da 
República e o ministro da Aeronáutica podem relevar ou anular as punições por eles impostas 
ou determinadas.  

Art. 55. A autoridade que impõe pena disciplinar procurará estar ao corrente de seus efeitos 
sobre o transgressor, não só quanto à saúde como ao estado moral, afim de relevá-la ou 
propor à autoridade superior competente esse revelação, se julgar necessário.  

Art. 56. Por motivo de datas nacionais ou passagens de comando, autoridade competente 
poderá conceder a revelação do restante do castigo aos transgressores que já tiverem 
cumprido, pelo menos, a metade da pena.  

Art. 57. A competência para anular a pena (art. 53) tem lugar a partir da data em que esta foi 
aplicada até o limite dos seguintes prazos:  

¿ 1 ano, para os majores brigadeiros e brigadeiros do ar em suas funções, ou coronéis nas 
funções destes (comando, direção ou chefia) ;  

¿ 60 dias, para as demais autoridades, não incluídas as especificadas na letra c do art. 48.  

§ 1º O Presidente da República e o Ministro da Aeronáutica exercerão essa faculdade a 
qualquer tempo.  

§ 2º Quando ao militar que exerceu ou exerce autoridade faltar a competência para anular a 
pena, poderá propor essa medida à autoridade superior competente, fundamentando 
devidamente a sua solicitação.  

Art. 58. A agravação, atenuação e revelação das penas disciplinares constarão dos 
assentamentos do transgressor; da anulação, porem, nenhuma referência se fará nos aludidos 
assentamentos, devendo a nota ser cancelada.  

§ 1º Se já tiver havido transcrição, nos assentamentos, de uma pena posteriormente anulada, 
da anulação será dado conhecimento à Diretoria do Pessoal para o devido cancelamento.  

§ 2º Tratando-se de militar adido ou a serviço de outra autoridade, idêntica comunicação será 
feita à Base, repartição ou estabelecimento a que ele pertencer.  



Art. 59. A pena máxima que cada autoridade referida no art. 48 pode aplicar acha-se 
especificada no quadro em anexo.  

Art. 60. E¿ da competência privativa do Ministro da Aeronáutica a aplicação das seguintes 
penas:  

a) de exclusão e expulsão dos aspirantes e sob oficiais incursos nos artigos 30 e 38;  

b) de proibição de uso de uniforme, aos militar s incursos no art. 28.  

Parágrafo único. A exclusão e expulsão das demais praças, incursos nos arts. 30, 31 e 38, são 
da competência das autoridades seguintes:  

a) Diretor Geral do Pessoal e comandantes de Zonas Aéreas, ¿ em se tratando de sargentos;  

b) Comandantes de grandes unidades, unidades aéreas e unidades isoladas; de 
estabelecimentos de ensino; diretores de repartições e estabelecimentos industriais da 
Aeronáutica e chefes de Serviço, ¿ em se tratando de cabos, soldados ou taifeiros.  

TÍTULO V  

Da Parte e dos Recursos Disciplinares  

CAPÍTULO I  

DA PARTE  

Art. 61. A parte é o instrumento pelo qual o militar comunica à autoridade superior a 
transgressão que presenciou ou de que teve conhecimento, praticada por subordinado 
hierárquico. Deve ser a expressão da verdade e redigida em termos precisos, sem comentários 
desnecessários.  

Art. 62. O militar que tiver dado parte acerca de um fato contrário à disciplina, tem cumprido o 
seu dever. A solução da autoridade superior é de sua inteira e exclusiva responsabilidade.  

CAPÍTULO II  

DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO  

Art. 63. A quem deu parte assiste o direito de pedir à autoridade superior, pelos meios legais, 
dentro do prazo de três dias úteis, a reconsideração de sua decisão, não podendo o pedido 
ficar sem despacho.  

§ 1º Deve tambem pedir reconsideração de ato, todo militar que se julgar vítima de injustiça ou 
de mau tratamento, fundamentando a respectiva solicitação.  

§ 2º A solução do pedido de reconsideração deve ser dada dentro de cinco dias úteis, contados 
da sua apresentação.  

CAPITULO III  

DA REPRESENTAÇÃO  

Art. 64. Todo militar poderá representar contra qualquer ato que considere injusto ou infrigente 
das leis ou regulamentos militares, de seus superiores, que o atinja direta ou indiretamente, ou 



a subordinado de que seja chefe imediato, devendo esse recurso ser precedido do pedido de 
reconsideração, sempre que este pedido tiver cabimento.  

§ 1º Das soluções da representação só cabe recurso até o Ministro da Aeronáutica.  

§ 2º Contra a decisão do Ministro da Aeronáutica o único recurso admissível é o pedido de 
reconsideração à mesma autoridade.  

Art. 65. A entrega da representação deve ser precedida de comunicação por escrito do 
representar ao representado, em termos respeitosos, dela constando, apenas, o objeto desse 
recurso.  

Art. 66. Após a comunicação de que vai representar não pode o representar deixar de fazê-lo.  

Art. 67. O militar que representar contra superior deverá observar as disposições seguintes:  

1. A representação deve ser encaminhada dentro do prazo máximo de cinco dias úteis, depois 
do fato ou punição que a tenha motivado, ou após a publicação do despacho do pedido de 
reconsideração que a preceda.  

2. A comunicação de que vai representar não pode ser feita durante a execução do serviço, 
exercício ou ordem, que lhe deu motivo, nem durante o cumprimento da punição que tenha 
originado o recurso, nem, ainda, por ocasião de ser o subordinado notificado de um ato 
qualquer de superior que lhe diga respeito. Tambem não poderá ser feita antes da solução do 
pedido de reconsideração do ato que deu origem ao recurso.  

3. A representação é dirigida à autoridade imediatamente superior àquela contra a qual é feita 
e, se não estiver o representado executando serviço inadiável de sua responsabilidade, deve 
ser afastado, pela autoridade a quem caiba apreciar o recurso, da jurisdição da autoridade 
representada.  

4. A representação, feita em termos respeitosos, precisará o até ou o fato que a motiva, sem 
comentários ou insinuações, podendo ser acompanhada de peças comprobatórias ou somente 
a elas fazer referência, quando se tratar` de documentos oficiais.  

5. A representação não poderá tratar de assuntos estranhos ao motivo que a determina, nem 
versar sobre matéria capciosa, impertinente ou futil.  

TÍTULO VI  

Do Comportamento Militar  

CAPÍTULO ÚNICO  

Art. 68. Para fins disciplinares e outros efeitos, a praça é considerada:  

a) de excepcional comportamento, quando, no período de nove anos de efetivo serviço, não 
haja sofrido qualquer punição;  

b) de ótimo comportamento, quando, no período de cinco anos consecutivos, não haja sofrido 
qualquer punição;  

c) de bom comportamento, quando, no período de dois anos, haja sido punida até o limite de 
30 (trinta) dias de prisão, computados na forma do n. 1 deste artigo;  

d) de insuficiente comportamento, quando, no período de um ano, haja sido punida com mais 
de 20 e até 30 dias de prisão, computados na forma do n. 1 deste artigo;  



e) de mau comportamento, quando, no período de um ano, haja sido punida com mais de 30 
(trinta) dias de prisão, computados na forma do n. 1 deste artigo.  

1. Tão somente para o efeito da classificação do comportamento, as penas disciplinares são 
conversíveis umas nas outras, considerando-se que duas repreensões valem um dia de 
detenção, dois dias de detenção equiparam-se a um dia de prisão e um dia de prisão em 
separado iguala a dois dias de prisão em comum.  

2. A melhoria do comportamento far-se-á automaticamente, de acordo com os prazos 
estatuidos neste artigo.  

3. Todo indivíduo, ao verificar praça, ingressa na categoria de ¿bom comportamento¿.  

4. A classificação de comportamento, que deve acompanhar a nota de punição constará da 
caderneta militar ou documento equivalente.  

5. As licenças, hospitalização, dispensas ou qualquer afastamento do serviço, por prazo 
superior a 30 dias, consecutivos ou não, não entrarão no cômputo dos períodos referidos neste 
artigo.  

Art. 69. Todas as penas aplicadas aos funcionários civil e extranumerários, assemelhados na 
forma do art. 8º e seus parágrafos, serão comunicadas à Diretoria. do Pessoal para constarem 
dos assentamentos dos transgressores.  

TÍTULO VII  

Das Recompensas  

CAPÍTULO I  

DA NATUREZA  

Art. 70. Alem de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são recompensas militares:  

a) o elogio;  

b) a dispensa total do serviço, que isenta de todos os trabalhos da Base, estabelecimento ou 
repartição, inclusive os de instrução;  

c) a dispensa parcial do serviço, que isenta de alguns trabalhos, os quais devem ser 
especificados na concessão;  

d) o cancelamento da punição.  

Parágrafo único. Só se registam nos assentamentos dos militares os elogios obtidos no 
desempenho de funções próprias à Aeronáutica e concedidos por autoridades com atribuições 
para fazê-lo.  

Art. 71. A concessão da recompensa é função do cargo e não do posto, sendo competentes 
para fazê-la:  

1. O Presidente da República ¿ elogio e as recompensas que lhe são atribuídas em lei ou 
regulamento.  

2. O Ministro da Aeronáutica ¿ dispensa do serviço até 30 dias; elogio e cancelamento de 
punição;  



3. O Chefe do Estado Maior da Aeronáutica, os comandantes da Zona Aérea, os Diretores 
Gerais e os Chefes de Serviços ¿ dispensa de serviço até 20 dias consecutivos; elogio.  

4. O sob chefe do Estado Maior da Aeronáutica e os comandantes de Força Aérea ¿ dispensa 
do serviço até 15 dias; elogio.  

5. Os comandantes de Bases Aéreas. de unidades e de sob unidades isoladas; de 
estabelecimentos de ensino; diretores de repartições e estabelecimentos industriais da 
Aeronáutica ¿ dispensa de serviço até 8 dias; elogio.  

6. Os comandantes de grupos encorporados dispensa do serviço até 6 dias; elogio.  

7. Os comandantes de sob unidades, esquadrilhas e secções de aviões, incorporados ¿ 
dispensa do serviço até 2 dias; elogio.  

§ 1º A competência de que trata o presente artigo se limita aos subordinados que se acham 
inteiramente sob a jurisdição da autoridade que concede a recompensa; quando a jurisdição for 
parcial, a autoridade só poderá dar dispensa de serviço que lhe esteja afeto.  

§ 2º A dispensa de serviço concedida por uma autoridade terá por limite mínimo de dias o 
máximo estabelecido, neste artigo, para a que lhe é imediatamente inferior.  

CAPÍTULO II  

DA AMPLIAÇÃO, RESTRIÇÃO E ANULAÇÃO  

Art. 72. As recompensas dadas por uma autoridade podem ser ampliadas, restringidas ou 
anuladas, dentro do prazo de quatro dias úteis de sua concessão, pela autoridade superior, 
que justificara seu ato.  

Art. 73. Quando o serviço prestado pelo subordinado der lugar a recompensa que escape è 
alçada da autoridade que o quer premiar, pode esta dirigir-se à autoridade superior solicitando 
a providência.  

Art. 74. A dispensa total de serviço, para ser gozada fora da guarnição, fica subordinada às 
mesmas regras da concessão de férias.  

§ 1º Essa dispensa, ou a permissão para gozá-la fora da guarnição, pode ser cassada por 
exigência do serviço ou outro motivo de interesse geral, a juízo do comandante da unidade, 
Base ou estabelecimento, ou de autoridades superiores.  

§ 2º Para o efeito do disposto no parágrafo anterior, é indispensável que o interessado declare 
o local onde pretende gozar a dispensa.  

CAPÍTULO III  

DAS REGRAS PARA A CONCESSÃO  

Art. 75. A concessão das recompensas constantes das letras b, c e d do art. 70, será feita por 
solicitação do interessado, obedecidas as seguintes prescrições :  

1. Salvo motivo de força maior, durante o primeiro período de instrução, não será concedida 
aos recrutas dispensa de instrução; e durante o período de manobras; a ninguem se concederá 
dispensa de qualquer serviço;  

2. A dispensa de serviço é regulada por dias de 24 horas, contados de boletim a boletim, ou da 
hora em que o interessado começou a gozá-la, quando for isso expressamente declarado;  



3. O cancelamento de punição só poderá ser feito atendendo aos bons serviços prestados pelo 
interessado, comprovados por seus assentamentos e depois de decorridos dez anos de efetivo 
serviço, sem qualquer outra punição, a contar da última pena imposta; ficando a concessão 
desta recompensa a critério do Ministro da Aeronáutica.  

TÍTULO VIII  

Do Conselho de Disciplina  

CAPÍTULO ÚNICO  

Art. 76. O Conselho de Disciplina, a que se refere este regulamento, será convocado:  

1, pelo comandante da unidade, base, estabelecimento ou autoridade com atribuições 
disciplinares equivalentes;  

2, por autoridade superior com ação disciplinar sobre as mencionadas no número anterior.  

Art. 77. O Conselho de Disciplina compor-se-á:  

1. Do comandante da unidade, base, estabelecimento, ou autoridade equivalente, como 
presidente, e de dois oficiais da mesma unidade, base ou estabelecimento que se lhe seguirem 
em posto ou antiguidade, como vogais, quando tiver de julgar oficiais das Reservas, 
convocados ou não, e os reformados, incursos nas letras b e c do art. 35; aspirantes, sub-
oficiais e cadetes. No caso de ser o comandante. da unidade, base, estabelecimento ou 
autoridade equivalente quem houver determinado a convocação do Conselho, observar-se-á o 
disposto no n. 2 deste artigo. Servirá de escrivão um oficial subalterno designado pelo 
presidente do Conselho.  

2. Do sob comandante da unidade, base, estabelecimento, ou autoridade equivalente, como 
presidente, e dois oficiais que se lhe seguirem em posto ou antiguidade, como vogais, sendo 
designado para servir de escrivão um subalterno, quando tiver de julgar sargento.  

§ 1º Havendo impedimento ou suspeição de membro do Conselho, o que será imediatamente 
comunicado à autoridade convocante, operar se é a sua substituição, segundo a ordem de 
posto e antiguidade dos oficiais da unidade, base ou estabelecimento a que pertencer o 
acusado, devendo a suspeição ou impedimento constar dos autos.  

§ 2º Não poderá fazer parte do Conselho o oficial que tiver dado a parte motivadora da 
convocação.  

§ 3º A presidência do Conselho nunca poderá recair em oficial de posto inferior ao de capitão. 
Na hipótese de sob unidades isoladas ou estabelecimentos desfalcados de oficiais, o 
comandante, ou autoridade equivalente, requisitará da unidade superior os oficiais necessários 
à composição do Conselho.  

Art. 78. À ordem de convocação do Conselho se anexarão a parte acusatória, a cópia dos 
assentamentos do acusado e qualquer outros documentos que sirvam para esclarecimento.  

Art. 79. O processo, que será sumário, constará de:  

a) ofício de convocação do Conselho;  

b) compromisso do Conselho;  

c) exame da parte acusatória e documentos anexos ;  



d) interrogatório do acusado, salva os casos de revelia ou de não haver sido encontrado;  

e) depoimento de, pelo menos, duas testemunhas de acusação (duas a cinco) ;  

f) ciência pessoal do acusado para, no prazo de três dias uteis, apresentar a sua defesa 
escrita, o que será feito por edital com o prazo de oito dias úteis, quando se tratar de acusado 
rever ou não encontrado;  

g) depoimento das testemunhas de defesa que forem apresentadas, em número não superior a 
três;  

h) o parecer do Conselho.  

Parágrafo único. O acusado poderá indicar um oficial para acompanhar o processo, orientando 
sua defesa.  

Art. 80. O Conselho, cujo principal objetivo é apurar se o acusado, por seu comportamento, 
está ou não moralmente incapacitado para continuar a servir na Aeronáutica, obedecerá, em 
seu funcionamento, ao seguinte:  

1. Funcionará na sede da unidade, base ou estabelecimento da autoridade convocante, salvo 
no caso previsto no n. 2 do art. 77, no qual essa autoridade tem a faculdade de determinar 
outro local.  

2. Exercitará suas funções sempre com a totalidade de seus membros e terminará os trabalhos 
no menor tempo possível.  

3. A primeira reunião realizar-se-á dentro dos dois primeiros dias úteis que se seguirem ao do 
recebimento do ofício de convocação, que deverá ser acompanhado da cópia dos 
assentamentos do acusado, da parte acusatória e de todos os documentos que possam 
esclarecer o Conselho.  

Nessa primeira reunião, depois de prestado o compromisso regulamentar pelo Conselho, serão 
lidos pelo escrivão, de ordem do presidente, perante o Conselho e o acusado, o ofício de 
convocação e demais peças do processo.  

4. A fórmula de compromisso do presidente é: prometo examinas com imparcialidade os fatos 
que me forem submetidos e opinar sobre eles com justiça e disciplina. Os dois vogais dirão: 
assim o prometo,  

5. Instalado dessa forma o Conselho, o vogal interrogante, que será o oficial que se seguir ao 
presidente em posto ou antiguidade, procederá ao interrogatório do acusado e inquirirá, 
sucessivamente, as testemunhas de acusação. e as de defesa, se forem estas requeridas para 
a ocasião.  

6. O Conselho providenciará sobre qualquer diligências que entender necessárias à completa 
instrução do processo, inclusive a acareação de testemunhas e exames periciais.  

7. O Conselho proporcionará ao acusado todos os meios idôneos para defender-se, não sendo, 
porem, permitida a presença de advogado, salvo o comandante da sob unidade do acusado ou 
outro oficial da sua confiança para produzir-lhe a defesa, caso ele próprio não a queixa fazer.  

8. Se o comandante da sob unidade do acusado for o signatário da parte acusatória, não 
poderá ser membro do Conselho, nem funcionar como advogado.  

9. O Conselho aceitará todos os documentos que o acusado oferecer em sua defesa, desde 
que escritos em linguagem compatível com o decoro e a disciplina.  



10. Efetuado o interrogatório, inqueridas as testemunhas e realizadas as diligências 
deliberadas pelo Conselho, o presidente concederá o prazo de três dias úteis ao acusado, para 
a apresentação de razões escritas de defesa, acompanhadas ou não de documentos, 
determinando que se lhe abra vista dos autos na sala das sessões do Conselho. No caso de 
revelia ou de ausência do acusado, o prazo será de oito dias.  

11. E¿ permitido à defesa formular quesitos pertinentes à matéria, para serem respondidos 
pelas testemunhas por ela requeridas, bem como reperguntar e contestar as testemunhas de 
acusação, por intermédio do vogal interrogante.  

12. Tanto no interrogatório da acusado, como na inquirição de testemunhas, podem os 
membros do Conselho lembrar as perguntas e reperguntas que entenderem necessárias ao 
esclarecimento da verdade, por intermédio, tambem, do vogal interrogante.  

13. Findo o prazo para oferecimento de razões escritas de defesa, tenham ou não sido essas 
apresentadas, à vista das provas dos autos e dos ditames da conciência, concretizando a 
verdade, de que dimanam a justiça e a disciplina, o Conselho emitirá o seu parecer, redigido 
pelo vogal interrogante, o qual, na parte conclusiva, opinará pela procedência ou 
improcedência da acusação, propondo, na primeira hipótese, a exclusão do acusado ou a 
aplicação da pena adequada, de acordo com o disposto no Capítulo II do Título III, e na 
segunda, o arquivamento do processo. O parecer do Conselho pode ser datilografado e, nesse 
caso, será numerado e rubricado pelo presidente.  

14. Todas as folhas do processo serão numeradas e rubricadas pelo escrivão, Os documentos, 
que deverão ter o despacho do presidente, serão juntos aos autos com o correspondente termo 
de juntada.  

15. As resoluções do Conselho serão tomadas por maioria de votos, computado o voto do 
presidente. O parecer será assentado e escrito em reunião secreta, podendo o membro 
vencido dar os fundamentos do seu voto.  

Art. 81. Encerrados seus trabalhos, o Conselho, por intermédio do presidente, remeterá os 
autos do processo à autoridade convocante, para os devidos fins. A autoridade competente 
para o julgamento poderá, apreciando ponderadamente o processo, concordar ou não com o 
parecer do Conselho, proferindo, então nos autos, no prazo de dois dias úteis após o 
recebimento dos mesmos, sua decisão, que será fundamentada e mandada à publicação em 
boletim.  

Parágrafo único. No caso de discordância entre o parecer do Conselho e a decisão da 
autoridade julgadora, esta, obrigatoriamente, recorrerá de sua decisão para a autoridade 
superior, se houver, a qual no prazo de dez dias úteis julgará em definitivo.  

Art. 82. Se, ao examinar o processo, verificar tambem a autoridade julgadora a existência de 
algum fato passível de repressão penal ou disciplinar, ou que reclame outra providência, fará 
remessa das respectivas peças, por cópia, à autoridade competente, dando as razões por que 
o faz.  

Art. 83. Os casos omissos serão regulados pelo Código de Justiça Militar e respectivo 
Formulário, no que for aplicável.  

TÍTULO IX  

Da Rehabilitação de Praças Expulsas  

CAPÍTULO ÚNICO  

Art. 84. A praça expulsa na forma do art. 38, se absolvida ou não processada criminalmente, 
ingressa na Reserva com a mesma graduação que tinha no momento da expulsão; se, porem, 



condenada, só ingressará na Reserva depois de cumprida a pena e, neste caso, nunca antes 
de dois anos,  

Parágrafo único. O ingresso na Reserva far-se-á mediante requerimento do interessado ao 
Ministro da Aeronáutica, instruído com a certidão da sentença ou com a certidão de que não foi 
processado criminalmente, bem como folha corrida, ou documento equivalente, da autoridade 
presidiária ou policial, com as firmas devidamente reconhecidas por notário.  

Art. 85. A praça expulsa na forma do art. 38, e que contar, pelo menos, dois anos nessa 
situação, poderá, mediante requerimento à autoridade competente ingressar na Reserva com a 
mesma graduação que tinha no momento da expulsão, provando, com folha corrida ou 
documento equivalente da autoridade policial do distrito de residência, que sempre teve vida 
honesta, depois da expulsão, declarando nitidamente o espaço de tempo correspondente; 
devendo o documento ter as firmas tambem reconhecidas por notário.  

Parágrafo único. Para a inclusão na Reserva, os interessados, no caso deste artigo, dirigirão 
seus requerimentos:  

a) ao Ministro da Aeronáutica ¿ tratando-se de aspirantes ou de sob oficiais;  

b) ao Diretor Geral do Pessoal ¿ tratando-se de sargentos;  

c) ao comandante de Zona Aérea ¿ tratando-se das demais praças.  

Art. 86. A autoridade que determinar a inclusão na Reserva, mandará expedir a caderneta ou 
certificado ao habilitado.  

Rio de Janeiro. de 1942. ¿ Joaquim Pedro Salgado Filho.  

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE PENAS DISCIPLINARES EM BOLETIM  

(§ 1º do art. 42)  

O S1 ¿ n......... da ......., Esquadrilha, F................... por ter faltado à instrução de 15 do corrente 
(n. 42 do art. 10, com a agravante n. 2 do § 3º do art. 13, tudo do R. D. Aer., transgressão 
leve), fica repreendido; ingressa no ¿mau comportamento¿.  

¿ O T1 ¿ n.................... da..................... Companhia, F................... por ter faltado à verdade na 
sindicância feita pelo Cap, F........................ , no dia do corrente, e na ocasião, ter-se referido 
de modo desrespeitoso a um seu superior hierárquico (ns. 70 e 9 do art. 10, com agravante do 
art. 44 n. 7, segunda parte, e a atenuante do n. 1 do § 2º do art. 13, tudo do R. D. Aer., 
transgressão grave), fica preso por 15 dias, fazendo serviço; ingressa no ¿insuficiente 
comportamento¿.  

¿ O CB ¿ n da Esquadrilha, F por ter maltratado, no dia do corrente, o preso F...................  que 
estava sob sua guarda (n. 52 do art. 10. com a atenuante do n. 2 do § 2º do art. 13, tudo do R. 
D. Aer., transgressão média), fica detido por 8 dias, fazendo serviço; permanece no ¿bom 
comportamento¿.  

QUADRO DEMONSTRATIVO DAS PENAS MÁXIMAS QUE CADA AUTORIDADE PODE 
APLICAR  

(Artigo  59)  

      

O Presidente da 

   

O Chefe e Sub-

Os Comandantes de 
Unidades, Base ou 
Estabelecimentos; os 
Chefes de E. M. de 

   

Os Comandantes 

   



   

Categorias  

   

   

República e o 
ministro da 
Aeronáutica  

   

Chefe do E.M da 
Aer.; Os 

Comandantes de 
Zona Aérea e os 
Direitores Gerais  

Zona Aérea; os 
Diretores ou Chefes 
de Estabelecimento, 
Repartições ou 
Serviços. Os 
Comandantes de 
Destacamentos, 
Grupos, Sub-
Unidades, 
Esquadrilhas e 
Secção de Aviões 
(isolados).  

   

de Grupos, 
(incorporados); os 
Sub-Comandantes, 
Fiscais 
Administrativos, 
Sub-Chefes de 
Serviços ou 
Estabelecimentos, 
Sub-Diretores de 
Repartições e 
Oficiais 
Assistentes.  

   

   

Os 
Comandantes 
de Sub-
Unidade, 
Esquadrilhas e 
Secções de 
Aviões.  

   

Oficiais da 
ativa e do 
quadro de 
oficiais 
auxiliares 
(letra a do 
artigo 16).  

   

   

30 dias de prisão  

   

   

30 dias de prisão  

   

   

15 dias de prisão  

   

   

6 dias de prisão  

   

   

Repreensão  

Oficiais das 
reservas, 
convocados 
ou não, que 
exercerem 
funções de 
seus postos, 
cargo ou 
emprego 
(letra b, do 
artigo 16).  

   

   

Dispensa do 
cargo ou 
emprego e 
lincenciamento 
disciplinar (7).  

   

   

   

30 dias de prisão  

   

   

   

15 dias de prisão  

   

   

   

6 dias de prisão  

   

   

   

Repreensão  

Oficiais da 
reserva e 
reformados. 
(Letra c, do 
artigo 16).  

   

30 dias de prisão  

   

   

30 dias de prisão  

   

¿  

   

¿  

   

¿  

Oficiais das 
reservas não 
remuneradas 
9letra d, do 
artigo 16).  

   

Proibição de uso 
do uniforme  

   

Repreensão  

   

Repreensão  

   

¿   

   

¿  

Aspirantes e 
Sub-Oficiais. ( 
Letra e, do 
artigo 16).  

   

Expulsão (1)  

   

30 dias de prisão  

   

30 dias de prisão  

   

10 dias de prisão  

   

8 dias de 
detenção  

Sargentos. 
(letra f, do 
artigo 16).  

   

Expulsão (2)  

   

30 dias de prisão  

   

30 dias de prisão  

   

15 dias de prisão  

   

8 dias de 
prisão  

Cabos. (Letra 
g, do artigo 
16).  

   

Expulsão  

   

Expulsão  

   

Expulsão  

   

15 dias de prisão  

   

8 dias de 
prisão  

Soldados e 
taifeiros (letra 

               



k, do artigo 
16).  Expulsão  Expulsão  Expulsão  15 dias de prisão 

em comum (6)  
8 dias de 
prisão em 
comum  

Cadetes da 
Escola de 
Aeronáutica 
(letra i, do 
artigo 16).  

   

Expulsão  

   

Exclusão 
disciplinar  

   

Exclusão disciplinar 
(4)  

   

10 dias de prisão  

   

8 dias de 
detenção  

Alunos dos 
C.P.O.R.T. 
Aer. (letra j, 
do artigo 16).  

   

Expulsão  

   

Exclusão 
disciplinar (5)  

   

Suspensão até 30 
dias  

   

Suspensão até 15 
dias  

   

Repreensão  

Alunos dos 
C.I.R. Aer. 
(letra l, do 
artigo 16).  

   

Expulsão  

   

Exclusão 
disciplinar  

   

Suspensão até 30 
dias  

   

Suspensão até 15 
dias  

   

Suspensão até 
8 dias  

 
(1) ¿ Mediante Conselho de Disciplina. 

(2) ¿ Para os sargentos com mais de 10 anos de serviço, mediante Conselho de Disciplina.  

(3) ¿ Exclusão ou expulsão pelo Diretor Geral do Pessoal e comandantes de Zona Aérea ¿ 
para os sargentos com mais de 10 anos de serviço, mediante Conselho de Disciplina.  

(4) ¿ Pelo comandante da Escola de Aeronáutica,  

(5) ¿ Pelo comandante de Zona Aérea.  

(6) ¿ A prisão em comum dos soldados e taifeiros, de mais de 10 dias, pode ser agravada, com 
prisão em separado, até 15 dias, pelo comandante da unidade, base ou estabelecimento.  

(7) ¿ O licenciamento disciplinar e a dispensa do cargo ou emprego, de acordo com o disposto 
no art.35.  

DECRETO N. 11.665 (conclusão) 


