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LEI Nº 11.817, DE 24 DE JULHO DE 2000

DO REGIME DISCIPLINAR

- Dispõe sobre o Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco, e de outras
providências.
DOS PRINCÍPIOS GERAIS

- O Código Disciplinar dos Militares do Estado de Pernambuco tem por finalidade instituir o
regime disciplinar dos militares estaduais, cabendo-lhe especificar e classificar as
transgressões disciplinares militares, estabelecer normas relativas a amplitude e aplicação do
penas disciplinares, classificar o comportamento das Praças, definir os recursos disciplinares
e suas formas de interposição, além de regulamentar as recompensas especificadas no
Estatuto dos Militares Estaduais.

- O companheirismo e o respeito às leis são os principais valores a serem cultivados na
formação e no convívio da família militar estadual, incumbindo aos mais graduados incentivar
e manter a harmonia e a amizade entre os menos graduados que lhes sejam subordinados,
respeitada a hierarquia.

- A civilidade, sendo parte da educação militar, é de interesse prioritário para a disciplina
consciente, sendo dever de todos os integrantes das Organizações Militares Estaduais (OME),
em serviço ou não, tratarem-se mutuamente com urbanidade.

- O militar mais graduado deve tratar os subordinados com educação e justiça, interessando-se
pelos seus problemas, e o militar menos graduado deve tratar com respeito e deferência os
militares a quem estiver subordinado.
- As demonstrações de educação, cortesia e consideração, expressadas entre os militares
estaduais, devem ser dispensadas aos civis e militares, de outras organizações, nacionais ou
estrangeiras.

- Para os afeitos deste Código, todos os titulares de OME, a exemplo dos Comandantes, Chefes
e Diretores, serão aqui tratados unicamente, como Comandantes.
- A hierarquia militar nas OME é a ordenação de autoridade, em níveis diferentes, por Postos e
Graduações.
- A ordenação de Postos e Graduações obedece ao disposto no Estatuto dos militares do
Estado de Pernambuco.

- O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito do acatamento às ordens emanadas
em sequência à autoridade hierárquica.

- A disciplina militar é a rigorosa observância e o integral acatamento às leis, regulamentos, normas e disposições,
aplicáveis às OME, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever, por parte de todos e de cada um dos
integrantes das instituições militares.
- São manifestações essenciais da disciplina militar:
I - a correção de atitudes;
II - a obediência pronta às ordens legais dos superiores hierárquicos;
III - a dedicação integral do serviço;

IV - a colaboração espontânea à disciplina coletiva e à eficiência da instituição;
V - a consciência das responsabilidades;
VI - a rigorosa observância das prescrições regulamentares; e
VII - o respeito à continuidade e à essencialidade do serviço à sociedade,

- A disciplina é o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente, pelos militares
na ativa e na inatividade.
- Na emissão e no cumprimento de uma ordem, cabe ao militar a inteira responsabilidade
pelas consequências que dela advierem.
- Cabe ao subordinado que receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao
seu total entendimento, cumprindo no militar que a emitiu atender à solicitação,
confirmando-a, se necessário, por escrito.
- Ao executante, que transgredir no cumprimento de uma ordem recebida, caberá a
responsabilidade pelos excessos e omissões que vier a cometer.

DA ESFERA DE AÇÃO E DA COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO
- Estão sujeitos ao regime disciplinar, estabelecido neste Código, os militares na ativa, na
reserva remunerada e reformados.

- Os Oficiais nomeados juízes da Justiça Militar serão regidos por legislação especifica.
- Os alunos de cursos militares também estão sujeitos às normas especificas previstas no
regulamento da OME em que estejam matriculados, sem prejuízos de outras de superior
hierarquia.

- É vedado aos militares estaduais, na ativa ou na inatividade, tratar no meio civil, pela
imprensa ou por outro meio de divulgação, de assuntos da natureza militar, de caráter
sigiloso ou funcional, ou de caráter reivindicatório, ou que atente contra os princípios da
hierarquia, da disciplina, do respeito e do decoro militar, ou ainda, qualquer outro que atinja
negativamente o conceito ou a base institucional da OME.
- Excetuam-se da proibição acima os assuntos de caráter técnico-profissional, desde que o
militar estadual que o divulgue esteja devidamente qualificado e autorizado para tal.

“SE QUERER É PODER, ABAIXO DE DEUS NÃO EXISTE MELHOR QUE O PODER DE POLÍCIA”.

