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 1. INTRODUÇÃO
 
 O presente documento compõe um projeto institucional, que é parte de um sistema de educação 
integrado à sociedade.

 Nesse sentido, este Projeto Pedagógico define perfis profissionais, objetivos, conteúdos, metodologia, 
recursos didáticos, avaliação, enfim, coordena os esforços em direção a objetivos e compromissos para os cursos 
de pós-graduação da Escola Paulista de Direito.

 2.  PERFIL INSTITUCIONAL
 
 2.1 HISTÓRICO

 A Faculdade Escola Paulista de Direito, desde seu projeto original, tem como escopo oferecer um ensino 
superior em Direito diferenciado e interdisciplinar, abrangendo uma formação de conhecimentos que propicie 
a formação de novos profissionais com senso crítico, espírito científico e consciência social do Direito como 
importante instrumento de transformação. 

 A Faculdade Escola Paulista de Direito, constituída em 2004, com limite de atuação, sede e foro no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo é um estabelecimento particular de ensino superior mantido pela Instituição 
Escola Paulista de Ensino Superior – IEPES, entidade jurídica de direito privado, de natureza educacional, cultural 
e social. Em sua história, a Instituição vem desenvolvendo projetos pedagógicos e institucionais voltados para 
os interesses e necessidades da comunidade local e regional. Sua missão educacional é a de formar profissionais 
juristas aptos a servir à comunidade, guiados pelos princípios éticos e democráticos que orientam os parâmetros 
pedagógicos e cultural da Instituição. 

 Levando em consideração uma linha político-pedagógica que entende a educação como atividade 
ético-social, conduzida pela obrigação de formar cidadãos profissionalmente capacitados para atuar de forma 
contextualizada e eticamente comprometida com os valores sociais da liberdade, da igualdade e da dignidade, 
a Faculdade Escola Paulista de Direito tem como primazia a consolidação de um plano estratégico proposto 
para oferecer um ensino superior de qualidade, promovendo para a região paulistana um importante centro de 
conhecimento capaz de levar, de modo eficaz, o alcance de excelência do desenvolvimento socioeconômico e 
político do Estado de São Paulo, propiciando sempre o bem-estar e a inclusão de toda a sociedade, em equilíbrio 
com os objetivos constituídos no meio institucional. 

 Projetada inicialmente no formato de uma Instituição de Pós-Graduação em Direito, em treze anos de 
funcionamento nos moldes mencionados, a Faculdade Escola Paulista de Direito tornou-se referência nacional e 
internacional na formação de pós-graduandos. 

 Na Pós-Graduação Stricto Sensu, a Instituição oferece o Curso de Mestrado Acadêmico em Direito, no 
seguinte formato: Área de Concentração em “Soluções alternativas de controvérsias empresariais”; Linhas de 
Pesquisa em 1) Princípios e Mecanismos do Sistema Nacional de Soluções extrajudiciais de controvérsias e 2) 
Sistemas Internacionais de soluções extrajudiciais de controvérsias. 
 Posteriormente, despertada pelo padrão de referência alcançado pela Instituição em seu formato de Pós-
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Graduação, a ampla demanda do público externo para a configuração de um programa de Graduação, tornou 
imprescindível que a Faculdade Escola Paulista de Direito, em sua gestão, tomasse a iniciativa por implementar 
o novo formato e, no ano de 2013, oficializasse a integração do programa de Graduação em Direito aos serviços 
disponibilizados pela Instituição. 

 Com a aprovação do programa realizada no ano anterior, como projeto pedagógico inicial do curso de 
Graduação em Direito, a Instituição gravitou seus objetivos em torno do intuito de formar profissionais capacitados 
para atuar nas diversas áreas jurídicas, tendo, porém, como objetivo central o de propiciar ao aluno o entrosamento 
com experiências de leitura, debate e pesquisa que, reunidas, concentram as habilidades e competências necessárias 
para uma atuação jurídica norteada pelo desenvolvimento contínuo de um senso de responsabilidade, da ética e 
da excelência no que sempre esteve proposta a realizar.
 
 2.2 MISSÃO

 A proposta educacional da EPD é formar pessoas comprometidas em identificar e resolver os problemas 
que as cercam e gerar valores para sociedade, enquanto tornam-se protagonistas de seus aprendizados através 
da plena participação em sala de aula.

 Nosso corpo docente é constantemente avaliado a fim de garantir a transmissão efetiva do seu 
conhecimento e proporcionar o ambiente propício ao despertar do interesse do estudante pelo saber, através 
de reflexões e aprofundamentos teóricos e práticos, nas diversas áreas do conhecimento jurídico.

 A EPD tem por missão produzir e difundir conhecimentos, transformando-os em valores, através da 
pesquisa, da cultura e das ciências jurídicas, visando à formação humanística de seus alunos. Como centro de 
excelência em estudos pós-graduados em Direito e áreas correlatas, a EPD segue três conceitos fundamentais:

 1. Aliança estratégica entre teoria e prática;
 2. Dinamismo didático de um corpo docente de primeiro nível;
 3. Linhas de pesquisa marcadas pela qualidade e pela modernidade.

 Com esta filosofia de trabalho, a EPD tem formado profissionais que se tornam referências no segmento 
jurídico e áreas afins.

 3. APRESENTAÇÃO DO CURSO

 O Curso de Pós-Graduação “Lato sensu” de Direito Militar está voltado a possibilitar ao bacharel em 
Direito, em especial, e aos operadores do Direito em geral, o estudo e a pesquisa para o aprimoramento pessoal 
e profissional desse segmento do Direito tão pouco conhecido, mas muito antigo, cujo ensino está restrito a 
poucos Cursos no Brasil. Aborda o presente Curso os segmentos do: Direito Constitucional Militar; do Direito 
Penal – Parte Geral e Especial; Direito Humanitário e Internacional de Direito Militar; Direito Processual Penal 
Militar; Direito Administrativo Militar; Direito Administrativo Disciplinar Militar e o Direito Cível Militar. As 
disciplinas aliam o aspecto teórico e o aspecto prático, para formar especialistas no Direito Militar voltados para 
atuação nos seus diversos ramos e instâncias, com a excelência da EPD.



 4. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO CURSO
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Título do Curso

Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Militar

Modalidade

Presencial

Área de Concentração

Ciências Sociais Aplicadas

Coordenadoria/Instituição/Órgão Proponente

Escola Paulista de Direito – EPD 

Coordenador (a) do curso

Professor: Ronaldo João Roth

Carga Horária Total

360 horas

Público Alvo
O Curso destina-se aos bacharéis em Direito, aos Advogados, aos Oficiais e Praças da Polícia Militar e das Forças Armadas e aos operadores 
do Direito com formação superior.
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Número de Vagas

160

Turno de Funcionamento

Matutino (     )     Vespertino (     )     Noturno (    )      Integral (  X )

Período de oferecimento

Turmas iniciando em março ou agosto

Dias da semana em que serão ministradas as aulas

Sábados quinzenais

Duração

18 meses



 4.1 INSCRIÇÃO/SELEÇÃO/MATRÍCULA

 4.1.1 Inscrição e matrícula

 Site da Faculdade Escola Paulista de Direito ou presencialmente na Avenida da Liberdade, 956, 
São Paulo/SP.
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Período e Horário

De segunda a sexta, das 8h às 21h e sábado das 8h às 13h.

Documentação exigida

Cópia do diploma da graduação;
Cópia do histórico escolar;
Cópia da certidão de nascimento ou casamento;
Cópia do RG;
Cópia do CPF;
Cópia do comprovante de residência (conta de luz, telefone).

 4.2  JUSTIFICATIVA DO CURSO

 Desenvolver no plano de Pós-Graduação Lato Sensu a disciplina Direito Militar para aperfeiçoamento 
do conhecimento desse segmento do Direito, diante da legislação militar vigente, habilitando os alunos a atuar 
nessa área especializada e preparando-os para o exercício da docência.

 4.3 OBJETIVOS

 4.3.1 Objetivo Geral
  
 Ampliar o horizonte dos profissionais do Direito, de modo especial para possibilitar que esteja apto a 
atender a área militar, cujo campo é muito diversificado, seja na Administração Militar e nos quartéis, seja junto 
ao Poder Judiciário, Militar e Comum. Suprir a ausência do estudo dessa disciplina na graduação do Direito, de 
tal forma a trazer ao aluno o domínio e a segurança para atuar nesse segmento, abordando para tal a legislação 
especial existente.

 4.3.2 Objetivos Específicos

 O Curso desenvolverá com os alunos o conhecimento acerca dos principais campos do Direito Militar, 
a saber diante das especificidades da estrutura curricular do Curso: Direito Constitucional militar, Direito Penal 
militar, Direito Administrativo militar, Direito Administrativo Disciplinar Militar, Direito Processual Penal militar, 
Direito Civil militar.
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 4.4 ESTRUTURA CURRICULAR DO CURSO

 No Quadro 1 estão relacionadas as disciplinas e suas respectivas cargas horárias.
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MATRIZ CURRICULAR

1º MÓDULO - DIREITO 
CONSTITUCIONAL MILITAR

Carga Horária 
100 Horas

PROFESSOR 
RESPONSÁVEL TITULAÇÃO

Os direitos fundamentais. 25 Ronaldo João Roth Mestre

Direito Constitucional Comparado 25 Dircêo Torrecillas Ramos Livre docente

Direito Constitucional e as instituições militares 25 Sylvia Helena Ono Mestre

As Justiças Militares Federal e Estadual 25 Ricardo Vergueiro 
Figueiredo Mestre

TOTAL: 4 Disciplinas

2º MÓDULO - DIREITO PENAL 
MILITAR - DIREITO ADMINISTRATIVO 

MILITAR

Carga Horária 
100 Horas

PROFESSOR 
RESPONSÁVEL TITULAÇÃO

Direito Penal Militar 25 Edson Correa Batista Doutor

Direito Penal Militar Humanitário 25 Sylvia Helena Ono Mestre

Direito Administrativo Disciplinar 25 Abelardo Julio da Rocha Especialista

Direito Previdenciário Militar 25 João Carlos Almeida Especialista

TOTAL: 4 Disciplinas
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MATRIZ CURRICULAR

3º MÓDULO - DIREITO PROCESSUAL 
PENAL MILITAR, DIREITO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 
MILITAR E CÍVEL

Carga Horária 
100 Horas

PROFESSOR 
RESPONSÁVEL TITULAÇÃO

Direito Processual Penal Militar 25 Ronaldo João Roth  Mestre

Direito Disciplinar Material Militar 25 Abelardo Julio da Roth Especialista

Direito Disciplinar Processual Militar 25 Alexandre Henrques da 
Costa Mestre

Direito Civel Militar 25 Eliezer Pereira Martins Doutor

TOTAL: 4 Disciplinas

Disciplinas complementares 
(modalidade a distância)

Carga Horária 
60 Horas

METODOLOGIA CIENTIFICA DA PESQUISA 
JURÍDICA 30

DIDÁTICA DO ENSINO SUPERIOR 30

TOTAL: 2 Disciplinas



08

 4.5 Programas de Ensino

 Os Programas de Ensino do Curso de Especialização Lato Sensu em Direito Militar são organizados em 
consonância com a proposta do curso, desta forma, é possível verificar a adequação e atualização de ementas, 
conteúdos programáticos e bibliografias adotadas.

 4.6 Qualificação Docente

 No Quadro 2 estão relacionados os docentes do curso e sua respectiva titulação.

Quadro 2 – Docentes e titulação.
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DOCENTES TITULAÇÃO

Ronaldo João Roth Mestre

Dircêo Torrecillas Ramos Livre-Docente

Paulo de Tarso Augusto Junior Doutor

Roberto Botelho Mestre
Evandro Fabiani Capano Doutor

Eliezer Pereira Martins Doutor

Ricardo Vergueiro Figueiredo Mestre
Edson Corrêa Batista Doutor
João Carlos Almeida, Especialista
José Miguel da Silva Junior Especialista
Abelardo Júlio Da Rocha Especialista

Sylvia Helena Ono Mestre

Alex Sandro Ochsendorf Especialista
Alexandre De Felice Mestre

Alexandre Henriques da Costa Mestre

Marcelo Gurjão Silveira Aith Especialista
Marcello Streifinger Doutor
Iremar Aparecido Da Silva Marques Mestre
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 4.7 Recursos Didático-Pedagógicos

 Apresentação em roteiro de slides, exercícios para fixação de conteúdo, material de leitura complementar 
e bibliografia básica e complementar indicada pela coordenação acadêmica, além da proposta de debates, 
estudos de casos, entre outras ferramentas, inclusive metodologias ativas.

 4.8 Avaliação

 O modelo proposto inclui o acompanhamento da aprendizagem, do comportamento e do impacto, 
considerando como objetos do processo de avaliação, concomitantemente, o desempenho do aluno e o 
próprio programa de formação. Para tal, são utilizados recursos tradicionais e instrumentos complementares de 
acompanhamento, como questionários, provas discursivas e seminários práticos de avaliação. 

 5. CONTROLE ACADÊMICO

 O controle dos resultados das avaliações será realizado pela Secretaria da Pós-Graduação da Instituição, 
que os arquivará.

 6. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

 Após o cumprimento de todas as disciplinas e sendo aprovado em todas as etapas, o pós-graduando 
recebe o título de especialista.

 7. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

 Devido à nova resolução do MEC (N.01/06.04.2018), a entrega do Trabalho de Conclusão de Curso e 
realização da defesa presencial deixaram de ser obrigatórios para os cursos de Pós-Graduação lato sensu.
Assim, a EPD, passa a adotar a nova diretriz do Ministério da Educação, deixando a entrega do trabalho e defesa 
presencial opcionais, a partir dos ingressantes de Março/2017 e para os concluintes a partir de janeiro de 2019.
Contudo, é preciso levar em consideração algumas informações e passo a passo para solicitação da dispensa do 
TCC. Segue:
 A solicitação da dispensa do TCC, deve ser realizada exclusivamente pelo aluno via Requerimento de 
Dispensa TCC;
 A dispensa corresponde apenas ao TCC, as disciplinas de Didática do Ensino Superior e Metodologia do 
Trabalho Científico continuam sendo avaliadas computadas na carga horária total do curso. A partir de abril de 
2019, estas disciplinas passaram a ser ofertadas na modalidade online.

 8. EMENTÁRIOS E REFERÊNCIAS

 O detalhamento das ementas e das referências básicas e complementares tem por objetivo apresentar 
as informações relativas a cada disciplina constante do curso de pós-graduação. Porém, vale ressaltar que tanto 
os ementários como as bibliografias descritas não devem ser consideradas produtos acabados, mas sim, como 
instrumentos de revisão constantes em relação às transformações sociais, pedagógicas e institucionais.



10

Especialização em Direito Militar

PLANO DE ENSINO DO MÓDULO
NOME DO MÓDULO:  
DIREITO CONSTITUCIONAL MILITAR 
CARGA HORÁRIA: 60H.

EMENTA. 
Direitos trabalhistas do militar. Justiça Especializada Castrense. Tratados e convenções internacionais. Prisão. Princípios 
fundamentais. Estado Democrático de Direito. As Instituições Militares. Direito Penal Militar sob a ótica constitucional. 
Tributo de Sangue. Responsabilidade civil do Estado. A prova ilícita. Hierarquia das leis. A essencialidade da atuação do 
Advogado no processo judicial. Tribunal do Júri. A infração disciplinar militar e os Regulamentos Disciplinares Militares 
sob a disciplina constitucional. Processo de Perda do Posto e da Patente e Processo de Perda da Graduação de Praças. Os 
vencimentos, proventos e a aposentadoria do Militar. O poder de polícia. Segurança Pública. A competência da Justiça 
Militar da União e dos Estados. Os crimes de homicídio doloso praticados por militar em serviço contra civil. Os direitos 
constitucionais do preso e o princípio da não autoincriminação. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sua composição e 
suas atribuições. As ações constitucionais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O princípio da igualdade e o tratamento distinto entre o civil e o militar, e entre o servidor público civil e o militar. Direitos 
trabalhistas do militar. Proibições constitucionais do militar. Questões polêmicas.
Juiz natural para conhecer dos crimes Militares. A Justiça Especializada castrense. O Poder Judiciário Brasileiro. A proibição da 
Justiça de Exceção.
Tratados e Convenções Internacionais. Aplicação em face da Constituição Federal e os direitos e garantias individuais adotados em 
face de Tratados internacionais.
A hierarquia dos Tratados e Convenções internacionais e a Constituição Federal. Teorias. As garantias processuais e 
penais estabelecidas nos referidos diplomas internacionais. Aplicação e casos envolvendo o Direito Militar. O controle de 
convencionalidade. A discussão sobre a vigência do delito de desacato no STJ (Recurso Especial n. 1.640.084/SP – Rel. Min. Ribeiro 
Dantas – J. 15.12.16 e HC 379.269 – Rel. p/ ac., Min. Antonio Saldanha Palheiro – J.  24.05,17). Polêmicas e controvérsias. Situação 
do desacato militar e o controle de convencionalidade.
Prisão versus liberdade e os direitos fundamentais. Incidência da prisão provisória do CPPM. O Pacto de São José da Costa Rica 
e sua incidência no ordenamento jurídico. O tratamento e restrição à liberdade no crime hediondo. A liberdade provisória 
como direito constitucional e a liberdade provisória no CPPM durante o: inquérito e processo e após condenação. O princípio 
da inocência e a prisão provisória. O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e a disciplina no CPPM.  A aplicação dos 
direitos humanos e do garantismo na matéria penal e processual penal militar. Casos práticos.
O Estado Democrático de Direito. As instituições Militares (FFAA, PPMM e CCBBMM) e a Justiça Militar (da União e dos Estados). A 
previsão constitucional da Justiça Militar ao longo da história.
Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados e o Estado Democrático de Direito e a Justiça Militar noutros países (direito 
comparado): órgão especializado do Judiciário e a diferença de Corte Marcial (órgão do Executivo). A justificação da existência da 
Justiça Militar no Brasil.
A visão do Direito Penal Militar sob a ótica constitucional. Os direitos fundamentais relacionados ao Direito Penal. A 
constitucionalidade dos crimes militares em face do critério adotado (crimes militares próprios e crimes militares impróprios) e a 
Lei 13.491/17.
Os princípios constitucionais expressos e implícitos e a incidência em casos concretos. A constitucionalidade do tipo penal militar 
e o sistema de concurso de crimes, de penas e seu cumprimento em face ao tratamento distinto existente no Código Penal 
Comum em relação ao Código Penal Militar.
A Soberania e a defesa da Pátria. O tiro de abate. A missão constitucional das Forças Armadas. A segurança Pública e as atribuições 
dos órgãos de Segurança Pública. A segurança nacional e a segurança pública.
O tributo de sangue dos militares. A natureza jurídica do instituto. A disciplina nos Estatutos correspondentes. Disciplina da 
matéria no Brasil e no direito comparado.
A responsabilidade civil do Estado. Teorias existentes. A responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva do servidor 
público. A ação de regresso. Casos práticos. As excludentes de responsabilidade civil objetiva e da responsabilidade subjetiva do 
servidor público. A ação de regresso. Casos práticos no âmbito do Direito Militar.
A proibição da prova ilícita nos processos. A disciplina infraconstitucional. A denúncia anônima e sua repercussão penal e 
processual sob a ótica constitucional. A inviolabilidade de domicílio e das comunicações telefônicas. Disciplina infraconstitucional. 
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Questões polêmicas.
A supremacia da Constituição Federal. A hierarquia das Leis. Mecanismos de invalidação da lei inconstitucional. Competência e 
casos práticos. A repercussão geral no STF e seus efeitos. A Súmula Vinculante e sua incidência. Requisitos para os recursos aos 
Tribunais Superiores. Casos polêmicos.
A essencialidade da atuação do Advogado no processo judicial. Art. 133 da CF. As prerrogativas constitucionais do Advogado. A 
imunidade penal nos crimes contra a honra. O instituto do Quinto Constitucional nos Tribunais.
O tribunal do Júri no Brasil. Antecedentes sobre o seu surgimento. A história e previsão constitucional. As garantias constitucionais. 
Funcionamento.
Atuação do Advogado. Comparação do Tribunal do Júri com os Conselhos de Justiça da Justiça Militar. Diferenças. O julgamento 
do crime de homicídio pelo Tribunal do Júri e pela Justiça Militar: hipóteses. Tribunal do Júri federal e estadual: hipóteses. Tribunal 
do Júri versus foro por prerrogativa de função. Súmula Vinculante 45 do STF. Questões polêmicas.
A ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal no âmbito administrativo-disciplinar das Instituições Militares e na 
Justiça Militar. Incidência nos procedimentos e processos correspondentes. Questões polêmicas (atuação do advogado dativo, 
produção de prova, prova emprestada, autoridade competente: o julgamento monocrático e colegiado, a sessão secreta, o 
controle judicial do ato administrativo etc.).
A infração disciplinar militar e os Regulamentos Disciplinares Militares sob a disciplina constitucional. Inconstitucionalidade e 
recepção da legislação infraconstitucional (Regulamentos das Forças Armadas e das Forças Auxiliares). Questões polêmicas.
A Presunção de Inocência. As hipóteses de prisão na Constituição Federal. A diferença entre antecipação da condenação e prisão 
cautelar. A súmula do 9º do STJ. A execução da prisão com condenação decretada pelo Tribunal x prisão de inocência. Questões 
polêmicas.
A diferença de prisões na Justiça Comum e na Justiça Militar. O prazo para prisão cautelar na Justiça Comum e na Justiça Militar. 
Audiência de custódia. Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Homologação do Comandante no APFD. Questões 
polêmicas.
A persecução penal no Brasil.  O inquérito realizado pelo Ministério Público. O arquivamento do inquérito de ofício no STF e o 
arquivamento indireto nos casos de IPM que apuram homicídio doloso contra civil. A prova ilícita decorrente do inquérito ilegal. 
Apreensão de armas nos confrontos bélicos e a as atribuições da Polícia Judiciária Militar.
A independência das instâncias (administrativa, cível e criminal). A coisa julgada criminal e sua repercussão nas demais instâncias. 
A reintegração do militar no âmbito cível-militar.
Da competência originária para a perda do posto e da patente dos oficiais e a perda da graduação das praças. Processo de 
Perda do Posto e da Patente e Processo de Perda da Graduação de Praças. A perda do posto por improbidade administrativa e 
por condenação por crime comum. A competência para decretação da perda do cargo do militar em face do crime comum e as 
hipóteses da Súmula 673 do STF.
Os vencimentos, proventos e a aposentadoria do Militar. A cassação dos proventos no Conselho de Justificação e no Processo de 
Perda do Posto e da Patente, bem como nos Processos de Graduação das Praças. Legalidade: controvérsias.
Da competência constitucional das Forças Armadas e da competência constitucional das Polícias Militares e dos Corpos de 
Bombeiros Militares.  O sistema de segurança pública. Os órgãos de Segurança Pública. O poder de polícia da Polícia Militar e da 
Polícia Civil e da Guarda Municipal. Controvérsias e questões práticas.
Da segurança pública e atuação das Forças Armadas nessas atividades e o poder de polícia em áreas de fronteira e na garantia 
da ordem pública (GLO). Lei infraconstitucional sobre a matéria. Da Força de Segurança Nacional e sua atuação no sistema de 
segurança pública. Formalidades e limitações. Atribuições constitucionais da Polícia Militar e da Polícia Civil e as atividades de 
Polícia Judiciária Civil e Militar.
O Direito constitucional à Greve dos civis e a proibição de greve dos militares A greve nas atividades essenciais e sua 
regulamentação. Posição jurisprudencial. Episódio da greve da PM e CB nos Estados de: RJ, ES, RN e consequências criminais, cíveis 
e administrativas. Anistia administrativa, cível e criminal. Incidente de Deslocamento de Competência no STJ n. 14/17.  Recurso 
Extraordinário com Agravo (ARE) n. 654.432/GO do STF. Questões polêmicas.
O crime militar e a transgressão disciplinar nos casos de greve dos militares e as leis de anistia. O habeas corpus nas transgressões 
disciplinares em face da proibição estabelecida no artigo 142, § 2º, da CF. Diferenças do habeas corpus cível e criminal na Justiça 
Militar. Hipóteses de mandado de segurança cível e criminal na Justiça Militar. Questões polêmicas.
A elegibilidade do militar e a agregação para concorrer a cargo político, a remuneração do militar e a proibição da filiação 
partidária. Controvérsia e posição jurisprudencial.
O serviço militar obrigatório. O conscrito e o serviço militar alternativo. A Lei do serviço militar.
A competência da Justiça Militar da União e dos Estados. Competência da JMU nos crimes de homicídios dolosos contra civis (Lei 
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13.497/91). O julgamento de civis pela JMU. Questões polêmicas e a posição do STF. Competência da JMU nas ações das Forças 
Armadas em missão de paz da ONU. Questões polêmicas.
A Justiça Militar como órgão especializado do Poder Judiciário e a atuação dos Juízes Militares. Lei de Organização Judiciária 
Militar da União. A composição dos Conselhos de Justiça (Especial e Permanente) em caso de coautoria de sujeitos ativos das 
Forças Armadas. A competência para julgar civis. Questões polêmicas. Casos de desaforamento x Juiz natural.  
Os crimes de homicídio doloso praticados por militar em serviço contra civil. Art. 9º, inciso II, e § 1º e § 2º, CPM (Lei 13.491/17). 
Competência jurisdicional para conhecer do caso. Lei 9.299/96. EC n. 45/04 (art. 125, § 4º, da CF/88). ADIN – MC 1.494-3/DF do STF.
A competência constitucional para apuração dos crimes de homicídio doloso contra civil quando o autor for militar em serviço. 
Lei 13.491/17 e a ADI 5.804/17 no STF. Tratamento da questão no âmbito da JMU e da JME. ADI 001/10 do TJM/SP. Competência da 
Polícia Judiciária Militar para o IPM. Arquivamento do IPM. Jurisprudência do TJM/SP.
Os direitos constitucionais do preso e o princípio da não autoincriminação (Nemo tenetur se detegere) e sua aplicação aos 
indiciados e testemunhas. As formalidades constitucionais na prisão em flagrante: a homologação do auto de prisão em flagrante 
delito pelo Comandante da Unidade militar e as exigências constitucionais expressas. Formalidades nas atividades persecutórias.
O princípio da dignidade humana e sua incidência no âmbito do Direito Penal. A pena de morte no Brasil e os direitos humanos. 
Uma visão constitucional. Os conflitos de competência entre Justiça Comum e Militar. Competência. Questões polêmicas.
O princípio constitucional da celeridade processual e da duração razoável do processo; o princípio constitucional da presunção 
de inocência e o direito comparado. O recolhimento à prisão do condenado em segundo grau na apelação (STF – Pleno - HC n. 
126.292/SP – Rel. Min. Teori Zavascki) e decisões liminares e cautelares, após esse julgado, garantindo a liberdade até o trânsito em 
julgado da sentença penal condenatória (STF – HC 147.152/MG – Rel. Min. Celso de Mello – J. 28.09.17 e STF – HC 147.953/SP – Rel. 
Min. Gilmar Mendes – J. 19.10.17 e outros). Controvérsias e polêmicas.
O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sua composição e suas atribuições. O poder disciplinar sobre os Magistrados. Uma reflexão 
sobre sua importância para o Poder Judiciário. O critério de acesso dos Ministros ao STF.
As ações constitucionais: Habeas Corpus, Mandado de Segurança e a disciplina infraconstitucional. Casos práticos no âmbito do 
Direito Militar em matéria cível e criminal.
As ações constitucionais: Habeas Data e as informações sigilosas do Estado e o Mandado de Injunção e a disciplina 
infraconstitucional. Casos práticos no âmbito do Direito Militar. Segredo e sigilo, diferenças. Lei de acesso à informação (Lei 
12.527/11). O segredo de Estado e as informações relativas à segurança pública. Documentos ultrassecreto, secreto ou reservado e 
o prazo máximo de restrição de acesso (Lei 12.527, arts. 23 e 24).
Os aspectos constitucionais da Lei 13.491/17 sob a ótica federal (JMU) e sob a ótica estadual (JME). Constitucionalidade vertical e 
horizontal. Convencionalidade. Aspectos polêmicos.
A distinção constitucional entre o crime comum e crime militar. Diferenças do crime militar para o crime eleitoral e crime político. 
Questões polêmicas.

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica

Direito Constitucional. Alexandre de Moraes. São Paulo: Atlas. Comentários à Constituição de 1988. José Cretella Júnior. Rio de Janeiro: Forense Universitária;
 Direito Militar – Doutrina e Aplicações. Coordenado por Dircêo Torrecillas Ramos. Ronaldo João Roth e Ilton Garcia da Costa. Rio de Janeiro) o: Elsevier;
Curso de Direito Constitucional. Luis Roberto Barroso. São Paulo: Saraiva;
Devido Processo Legal. Paulo Fernando Silveira. Belo Horizonte: Del Rey;
O Federalista Atual.- Teoria do Federalismo. Coordenador Dircêo Torrecillas Ramos. Belo Horizonte: Arraes.

Bibliografia Complementar

Curso de Direito Constitucional Positivo. José Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros;
Curso de Direito Constiucional. Gilmar Ferreira Mendes. Inocêncio Martires Coelho. Paulo Gustavo Gonet Branco. São Paulo: Saraiva; 
Lições de Direito para a Atividade das Polícias Militares e das Forças Armadas. Jorge Cesar de Assis. Curitiba: Juruá;
Temas de Direito Militar. Ronaldo João Roth. São Paulo: Suprema Cultura;
Justiça Militar e as peculiaridades do Juiz Militar na atuação jurisdicional. Ronaldo João Roth. São Paulo: Juarez de Oliveira. 
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PLANO DE ENSINO DO MÓDULO
NOME DO MÓDULO:  
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR
CARGA HORÁRIA: 60H.

EMENTA. 
Sistema penal militar. Direito Penal Internacional. Distinção entre crime militar e crime comum. Conceito de superior, comandante, 
assemelhado, equiparação a militar da ativa. Definição de crime e a teoria adotada pelo CPM Crimes militares. Penas. O Dever militar 
e a Obediência hierárquica. Prescrição. Aplicação da LEP aos crimes militares e aos crimes militares por extensão. Lei de Interceptação 
Telefônica. Atos administrativos. Sanções no RDPM. Legislação da PMESP. Direito Previdenciário Militar. Estrutura hierárquica da PMESP. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
O Direito Penal Militar no Brasil, suas perspectivas e desafios. A tutela penal da intimidade. O sistema penal militar e o sistema penal 
comum (penas, penas substitutivas, benefícios, cumprimento de pena etc). Comparação com o Direito Penal Comum. A punibilidade dos 
crimes no Brasil e fora do Brasil.
Direito Penal Internacional. Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH). Fontes do DIDH (Declaração Universal de Direitos 
Humanos – Pacto San José da Costa Rica (instrumento regional – Convenção Americana de Direito Humanos – Pacto Internacional de 
Direitos Civis e Políticos – Pacto Internacional de Direitos Econômicos e Sociais – Convenção contra Tortura – Proteção da Criança/Mulher/
Racial). Comitês. Comissões. Cortes. Crimes contra a humanidade. Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Tribunal Penal Internacional 
(TPI). Sanções por violação ao Direito Internacional Humanitário.
Distinção entre crime militar e crime comum. Distinção entre Crime Militar e Transgressão Disciplinar.  Conceito de militar, Princípio da 
insignificância (aplicabilidade) e desclassificação para infração disciplinar.  Questões polêmicas
Conceito de superior, comandante, assemelhado, equiparação a militar da ativa. Prerrogativas e responsabilidades penais do militar 
inativo e art. 9º inciso III, do CPM. Crimes da Lei 13.491/17. Penas principais no CPM (art. 55). Crimes em tempo de guerra (art. 10 CPM). 
Sujeito ativo em tempo de guerra (art. 18 CPM). Aplicação da pena em tempo de guerra e da pena morte (art. 56 CPM).
Concurso de crimes. Crime continuado. Cálculo da pena. Lei 13.491/17 (Dos crimes de trânsito no CPM e no CTB. Súmula 6 do STJ). Penas 
dos crimes militares por extensão.
Crimes de entorpecente no CPM e na Nova Lei de drogas. Lei 9.099/95). Conflito aparente de normas. Diferenças entre o crime 
impropriamente militar e os crimes militares por extensão (Lei 13.491/17). Questões polêmicas
Excludentes de ilicitude. Excludentes de culpabilidade (erro de fato e erro de direito no CPM e correlação com erro de tipo e erro de 
proibição no CP. Aplicações).
O Dever militar e a Obediência hierárquica. Diferenças com o Código Penal Comum. Concurso de Agentes (diferenças em relação ao CP). A 
participação por omissão. Questões polêmicas.
As Penas e as Medidas de Segurança no CPM. A Ação Penal no CPM e a Ação Penal nos crimes militares por extensão (Lei 13.491/17).
Prescrição no CPM (Prescrição retroativa e diferenças em relação ao CP e nos crimes militares por extensão – Lei 13.491/17). Comparação 
com o Código Penal Comum. A prescrição na deserção (trânsfuga) e após a captura do desertor.
Suspensão condicional da pena (aplicações e proibições). Livramento condicional da pena. Regimes de cumprimento da pena (fechado, 
semiaberto e aberto). Execução da Pena na JME. Presídio Militar. Estágios de cumprimento da pena.
Aplicação da LEP aos crimes militares e aos crimes militares por extensão (Lei 13.491/17). Direito de cumprir a pena no Presídio Militar. 
Perda do direito de continuar no PMRG (crime comum e crime militar). Regulamento do PMRG. Os critérios de detração da pena e 
remissão. Questões polêmicas.
Definição de crime e a teoria adotada pelo CPM. Relação de causalidade. Culpabilidade (crime doloso e culposo). Tentativa e Consumação. 
Desistência voluntária e arrependimento eficaz.
Crime impossível. Perdão Judicial. Embriaguez e o princípio “acito libera in causa”. A embriaguez e a agravante do crime. Questões 
controvertidas.
Distinção entre crimes propriamente militares e impropriamente militares. Crimes propriamente militares: crimes contra o serviço e o 
dever militar (deserção, abandono de posto, embriaguez, desrespeito a superior, violência contra superior, Violência contra subordinado 
etc).   
Crimes contra a autoridade ou disciplina militares (recusa de obediência, desacato contra superior, desacato contra militar). A relação de 
subordinação entre os militares e a hierarquia e a disciplina militares, o estrito cumprimento do dever legal e a obediência hierárquica. 
Distinção do crime de recusa de obediência e desobediência. Questões polêmicas.
Classificação dos crimes (crimes materiais, formais e de mera conduta). Crimes impropriamente militares: Crimes contra a honra. Crimes 
contra o patrimônio.
Crimes contra a Administração Militar (peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação e condescendência criminosa). Princípio da 
insignificância. Questões controvertidas.
Lei de Interceptação Telefônica. Gravação, escuta e interceptação: diferenças. Formalidades (crimes que autorizam a interceptação, 
gravação, degravação parcial, trabalho da polícia, da Corregedoria PM). Prazos e prorrogações (entendimento jurisprudencial). Crimes de 
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violação de sigilo.
Encontro de prova por acaso de crime distinto do investigado (serendipidade). Perícia de voz (cabimento e discussões). Prova emprestada. 
Prova dos registros do celular e whatsapp. Gravação ambiental. Crimes que podem ser caracterizados e comprovados por meio da 
interceptação telefônica (violação de sigilo, corrupção passiva, ameaça etc).
Direito Internacional Humanitário (DIH) / Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA). Introdução - nomenclatura - objetivos - 
proteção e restrição - princípios - direito ao uso da força no cenário Internacional.
Fontes do DICA:  Convenções de Genebra e Protocolos Adicionais. Proteção de pessoas e bens protegidos. Métodos de combate. 
Emblemas e símbolos de proteção. Direito Internacional Penal (DIP) Estatuto de Roma. Crimes de Guerra.
Atos administrativos. Elementos constitutivos. Validade dos atos administrativos. Motivação e fundamentação do ato administrativo. Atos 
vinculados e atos discricionários. Teoria dos Motivos Determinantes. Desvio dos atos Administrativos. Vícios dos atos administrativos. 
Invalidação dos atos administrativos. Anulação e revogação administrativa. Anulação transgressão disciplinar: hipóteses e Juízo 
Competente para apreciação da matéria. Jurisprudência.
Sanções no RDPM. Aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade nas sanções disciplinares. Sindicância. Inquérito. 
Processo Administrativo e Procedimento Administrativo: diferenças. Princípios constitucionais aplicáveis. Resíduo administrativo em ação 
decisão judicial. Polêmicas e controvérsias.
Legislação da PMESP. Noções dos tópicos mais importantes sobre: Constituição Paulista. Lei de Inatividade (DL 260/70: atividade e 
inatividade - Reserva e Reforma - Agregação - contagem de tempo de serviço - Reversão ao serviço ativo -  auxílio reclusão). Lei de Ensino 
da PMESP (inovações, qualificação dos cursos, ingresso nas carreiras da PMESP e estágio probatório).
Lei de vencimentos ((componentes dos vencimentos - incorporações de décimos (art. 133 da CE e LC correspondente – teto dos 
vencimentos - adicionais e sexta-parte. base de cálculo - Inatividade e redução das vantagens da ativa). Discussões polêmicas.
Lei de Promoção de Oficiais. Lei de Promoção de Praças. Comissão de Promoção de Oficiais e de Praças. Comissão de Promoção de Praças. 
Recursos. Promoção por bravura. Promoção post mortem.  
Acidente em serviço. Seguro de vida. Acidente in itinere. Atestado de origem. Discussões e Ações na Fazenda Pública. Juizado Especial na 
Fazenda Pública.  Porte e aquisição de armas - Estatuto do Desarmamento. Discussões judiciais e polêmicas.
Legislação das Forças Armadas: (LC 97/99, RDE, RDM, RAer,
Lei do Abate, Patrulha Naval, Estatuto dos Militares.Lei do Serviço Militar (conscrito, crime de insubmissão etc). Polêmicas e controvérsias.
Direito Previdenciário Militar. Diretrizes constitucionais e a legislação vigente. O Regime Geral de Previdência e o Regime Próprio de 
Previdência. A Situação dos militares das FFAA. A situação dos Militares do Estado de São Paulo.
As pensões dos familiares do militar. Estatuto da Caixa Beneficente da PMESP. Auxílio-doença. Auxílio-reclusão. Inatividade e 
Aposentadoria: diferenças e peculiaridades. Cassação dos proventos no TJM/SP (perda do posto e perda da graduação). Discussões 
judiciais. 
Questões previdenciárias. Lei 5.451/86 - Benefícios a policiais militares inválidos ou falecidos - Seguro de Vida - Caixa Beneficente - Cruz 
Azul - Particularidades e Benefícios. Pensionistas (SPPrev).
Decreto-Lei 667/69. Estrutura hierárquica da PMESP. Lei de Ingresso como Sd PMESP (LC 697/92). Investigação social. Estágio probatório. 
Exoneração ex-oficio (PAE). Discussão judicial e competência do Judiciário.

BIBLIOGRAFIA
Bibliografia Básica

Manual de Direito Penal Militar. Cícero Robson Coimbra Neves. Marcello Streifinger. São Paulo: Saraiva;
Comentários ao Código Penal Militar. Jorge Cesar de Assis. Curitiba: Juruá;
Código Penal Militar Comentado. Guilherme de Souza Nucci. São Paulo: Revista dos Tribunais.
Coletânea de Estudos de Direito Militar – Doutrina e Jurisprudência do TJM/SP. Coordenadores: Orlando Eduardo Geraldi e Ronaldo João Roth. São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado de SP. Disponibilidade eletrônica da obra: http://www.tjmsp.jus.br/escola/ead.html;
Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Caderno Jurídico da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. São Paulo: Imprensa Oficial do 
Estado. Disponibilidade eletrônica: http://www.tjmsp.jus.br/escola/ead.html 

Bibliografia Complementar

Direito Penal Militar. Célio Lobão. Rio de Janeiro: Gen/Forense;
Estudos de Direito Administrativo. Coordenador: Yussef Said Cahali. Autor: Álvaro Lazzarini. São Paulo: Revista dos Tribunais;
Fundamentos de Direito Administrativo Disciplinar. Sandro Lúcio Dezan. Curitiba: Juruá;
Curso de Direito Militar Sintetizado. Roberto Carlos do Vale Ferreira. Rio de Janeiro: Lumens Juris;
Curso de Direito Militar. Parte Geral. Jorge Alberto Romeiro. São Paulo: Saraiva; 
Deserção – Um estudo minucioso sobre o crime militar por excelência. Coordenador Jorge Cesar de Assis. Curitiba: Juruá.
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PLANO DE ENSINO DO MÓDULO
NOME DO MÓDULO:  
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR E DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR E DIREITO CÍVEL MILITAR
CARGA HORÁRIA: 60H.

EMENTA. 
Das provas. Atuação prática no PPM. Estrutura da Justiça Militar. Tipos de Processos. As prisões no CPPM. Atuação do Advogado na Justiça 
Militar. Audiências. Atuação do Promotor na Justiça Militar. Discussão e reflexões práticas do PPM. Execução Penal no Processo Penal 
Militar. Regulamento do PMRG. Regulamento Disciplinar. I-16-PM. Regulamento Disciplinar. Conselho de Justificação (CJ). Competência 
Cível da Justiça Militar. Elementos e efeitos da Sentença e fundamentação e reconhecimento da inexistência de fundamentação. 
Mandado de Segurança e Habeas Corpus. Rito procedimental. Execução Cível. Aspectos práticos. Recursos. Coisa julgada criminal e efeitos 
na seara administrativa e cível. Reintegração do ex-PM. Ação indenizatória. Análise da jurisprudência do TJM/SP sobre o tema. A ação 
anulatória. A ação de reintegração.
A ação indenizatória – prova – atuação do advogado – recursos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Provas no CPPM (distinção de provas e indícios); Disciplina da Prova ilícita no PPM.
Atuação prática no PPM (Juiz, MP e Advogado); Sustentação oral nos julgamentos. Tempo para sustentação.
Estrutura da Justiça Militar. Processo Penal Militar.
Tipos de Processos: ordinário e especial. Diferenças com o Júri. Os processos nos crimes militares por extensão (Colegiado, Singular).
IPM e APFD (autoridades de PJM, instrução, prova no IPM, indiciamento e relatório).
Pedido de Prisão Preventiva e de Prisão Temporária: formalidades e questões polêmicas. A colaboração premiada e a atuação do 
Advogado na Polícia: questões controvertidas.
Atuação do Advogado na Justiça Militar (comparação com o Júri).
As prisões no CPPM. Prisão Temporária. Polêmica sobre a aplicação das medidas substitutivas à prisão preventiva. Relaxamento da prisão 
e Revogação das Prisões.
Audiência de custódia. Audiência e sessão na Justiça Militar. Competência do Colegiado e do Juiz Singular. Rito processual.
Liberdade provisória no CPPM, A mensagem. Correição Parcial e o rito processual (art. 498 do CPPM).
Atuação do Promotor na Justiça Militar. Fase inquisitorial (IPM e APFD). Proteção à intimidade do indiciado. Formalidades para quebra de 
sigilo do indiciado. Interceptação telefônica: requisitos, tempo de duração, renovação: questões polêmicas. 
Atuação do Promotor na Justiça Militar: fase processual: denúncia, instrução, alegações escritas, e julgamento (preliminares de nulidade e 
sustentação oral).
Julgamento simulado.
Discussão e reflexões práticas do PPM: defesa preliminar, audiência una, e exceção de suspeição/impedimento. A réplica e a tréplica no 
julgamento: questões polêmicas.
Execução Penal no Processo Penal Militar. Regulamento do PMRG, detração e remissão de pena (leitura, trabalho etc.).
Regulamento do PMRG: mudança de estágio e direito a cumprir pena no PMRG, direitos do preso e punições disciplinares. Lei de 
Execução Penal e o recurso de agravo de execução.
Regulamento Disciplinar (estrutura – Infrações disciplinares – Penalidades - Competência – Recursos cabíveis).
I-16-PM (importância, aplicação e estrutura geral). Procedimento disciplinar (previsão), rito, produção de provas, ampla defesa, atuação de 
advogado, recursos.
Conselho de Disciplina. Processo Administrativo Disciplinar (PAD): cabimento, diferenças, formalidades e julgamento. Atuação do 
Advogado.
Processos Administrativos Disciplinares: rito procedimental; ampla defesa; prova; julgamento; recursos.        
Perda da Graduação. Cabimento e competência do TJM/SP.
PGP: Rito procedimental: provas, ampla defesa, casos concretos. Recursos cabíveis e temas polêmicos
Conselho de Justificação (CJ) – Lei 5.836/72: Cabimento e competência.
CJ na fase administrativa e CJ na fase judicial: rito e recursos. Questões polêmicas: natureza do processo, cabimento de recurso especial e 
extraordinário e legitimidade ativa etc.).
Processo de Perda do Posto e da Patente de Oficiais (art. 142, § 3º, inciso VII, da CF) cabimento, competência, rito e recursos.
Cassação da Aposentadoria no Processo de Perda da Graduação e Perda do Posto e Patente).
A prescrição (contagem, interrupção etc) no Conselho de Justificação e na Perda Graduação de Praças.
A prescrição no CJ e na PGP: reflexos jurídicos, a agregação disciplinar, as questões que geram mandado de segurança Cível. Questões 
controvertidas.
Competência Cível da Justiça Militar – conceito de ações disciplinares – Princípios Gerais do CPC (art. 8º) - Apreciação da prova (art. 369 do 
CPC)
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Provas no CPPM (distinção de provas e indícios); Disciplina da Prova ilícita no PPM.
Atuação prática no PPM (Juiz, MP e Advogado); Sustentação oral nos julgamentos. Tempo para sustentação.
Estrutura da Justiça Militar. Processo Penal Militar.
Tipos de Processos: ordinário e especial. Diferenças com o Júri. Os processos nos crimes militares por extensão (Colegiado, Singular).
IPM e APFD (autoridades de PJM, instrução, prova no IPM, indiciamento e relatório).
Pedido de Prisão Preventiva e de Prisão Temporária: formalidades e questões polêmicas. A colaboração premiada e a atuação do 
Advogado na Polícia: questões controvertidas.
Atuação do Advogado na Justiça Militar (comparação com o Júri).
As prisões no CPPM. Prisão Temporária. Polêmica sobre a aplicação das medidas substitutivas à prisão preventiva. Relaxamento da prisão 
e Revogação das Prisões.
Audiência de custódia. Audiência e sessão na Justiça Militar. Competência do Colegiado e do Juiz Singular. Rito processual.
Liberdade provisória no CPPM, A mensagem. Correição Parcial e o rito processual (art. 498 do CPPM).
Atuação do Promotor na Justiça Militar. Fase inquisitorial (IPM e APFD). Proteção à intimidade do indiciado. Formalidades para quebra de 
sigilo do indiciado. Interceptação telefônica: requisitos, tempo de duração, renovação: questões polêmicas. 
Atuação do Promotor na Justiça Militar: fase processual: denúncia, instrução, alegações escritas, e julgamento (preliminares de nulidade e 
sustentação oral).
Julgamento simulado.
Discussão e reflexões práticas do PPM: defesa preliminar, audiência una, e exceção de suspeição/impedimento. A réplica e a tréplica no 
julgamento: questões polêmicas.
Execução Penal no Processo Penal Militar. Regulamento do PMRG, detração e remissão de pena (leitura, trabalho etc.).
Regulamento do PMRG: mudança de estágio e direito a cumprir pena no PMRG, direitos do preso e punições disciplinares. Lei de 
Execução Penal e o recurso de agravo de execução.
Regulamento Disciplinar (estrutura – Infrações disciplinares – Penalidades - Competência – Recursos cabíveis).
I-16-PM (importância, aplicação e estrutura geral). Procedimento disciplinar (previsão), rito, produção de provas, ampla defesa, atuação de 
advogado, recursos.
Conselho de Disciplina. Processo Administrativo Disciplinar (PAD): cabimento, diferenças, formalidades e julgamento. Atuação do 
Advogado.
Processos Administrativos Disciplinares: rito procedimental; ampla defesa; prova; julgamento; recursos.        
Perda da Graduação. Cabimento e competência do TJM/SP.
PGP: Rito procedimental: provas, ampla defesa, casos concretos. Recursos cabíveis e temas polêmicos
Conselho de Justificação (CJ) – Lei 5.836/72: Cabimento e competência.
CJ na fase administrativa e CJ na fase judicial: rito e recursos. Questões polêmicas: natureza do processo, cabimento de recurso especial e 
extraordinário e legitimidade ativa etc.).
Processo de Perda do Posto e da Patente de Oficiais (art. 142, § 3º, inciso VII, da CF) cabimento, competência, rito e recursos.
Cassação da Aposentadoria no Processo de Perda da Graduação e Perda do Posto e Patente).
A prescrição (contagem, interrupção etc) no Conselho de Justificação e na Perda Graduação de Praças.
A prescrição no CJ e na PGP: reflexos jurídicos, a agregação disciplinar, as questões que geram mandado de segurança Cível. Questões 
controvertidas.
Competência Cível da Justiça Militar – conceito de ações disciplinares – Princípios Gerais do CPC (art. 8º) - Apreciação da prova (art. 369 do 
CPC)
Elementos e efeitos da Sentença e fundamentação e reconhecimento da inexistência de fundamentação (art. 489, §§ 1º ao 3º do CPC) O 
resíduo administrativo – O princípio da independência das instâncias.
Ação Ordinária. Tutela de Urgência e Ações Cautelares.
Mandado de Segurança e Habeas Corpus. Rito procedimental. Execução Cível. Aspectos práticos. Recursos.
Coisa julgada criminal e efeitos na seara administrativa e cível. Reintegração do ex-PM.
Ação indenizatória. Análise da jurisprudência do TJM/SP sobre o tema.
A ação anulatória. A ação de reintegração.
A ação indenizatória – prova – atuação do advogado – recursos.
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Justiça Militar Estadual – Aspectos Práticos. Coordenado por Sylvia Helena Ono. Curitiba: Juruá;
Elementos de Direito Processual Penal. Claudio Amim Miguel. Cláudio Coldibelli. Rio de Janeiro: Lumen Yuris;
Direito Administrativo Disciplinar Militar. Regulamento Disciplinar da PMESP Anotado e Comentado. Alexandre Henriques da Costa. Cícero Robson 
Coimbra Neves. Marcos José da Costa. Abelardo Julio da Rocha. Marcelino Fernandes da Silva e Rogério Luis Marques de Mello. São Paulo: Suprema Cultura;
Manual de Polícia Judiciária Militar. Eduardo Henrique Alferes. São Paulo: Edipro;
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