


 

APRESENTAÇÃO DO E-BOOK 

Olá, Estrategista! 

A prova do concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais está batendo na porta! Nesse momento, 

muitos concurseiros se sentem ansiosos, com medo e até inseguros. Porém, não se desespere! Nós estamos 

aqui para te ajudar! 

Pensando em te deixar afiado(a) para o seu exame, convocamos o nosso time de professores para a Revisão 

de Véspera PM MG (Cargo: Oficial). Serão 10 HORAS de transmissão GRATUITA em nosso canal do Youtube, 

com as últimas dicas imperdíveis para a sua prova.  

A nossa intenção é que você faça a prova com o conteúdo fresquinho na cabeça e garanta a sua aprovação! 

Este e-book nada mais é do que o material de aula que os nossos professores utilizarão durante a Revisão, 

compilado para você. Deste modo, você conseguirá acompanhar o que será exibido na tela, fazer anotações, 

destacar os pontos importantes etc.  

Bons estudos! 
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 Conflito de leis penais no tempo (INTERTEMPORAL)

Regra: é que a lei tenha atividade no período de sua vigência.

Exceção: é aplicada fora do período de sua vigência (extra-atividade).

Lei penal no tempo

Lei penal no tempo
Art. 2º, CP: “Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar
crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença
condenatória.
Parágrafo Único: A lei posterior, que de qualquer modo favorece o agente, aplica-se
aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em
julgado”.
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LEX GRAVIOR:

LEX MITIOR:

Conflito intertemporal

Tempo do crime
Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que
outro seja o momento do resultado.
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Lei penal no espaço
Art. 5º - Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de
direito internacional, ao crime cometido no território nacional. (Redação dada pela Lei
nº 7.209, de 1984).

Lei penal no espaço
§ 1º - Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as
embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo
brasileiro onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações
brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, no
espaço aéreo correspondente ou em alto-mar.

§ 2º - É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves
ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso
no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto
ou mar territorial do Brasil.
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Lugar do crime

Art. 6º - Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou
omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria
produzir-se o resultado.

Extraterritorialida
de

incondicionada Art. 7º, I, §1º, CP. 

condicionada Art. 7º, II, §2º, 
CP. 

hipercondicionad
a Art. 7º, §3º, CP. 

Lei penal no espaço
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Fato típico Antijurídico Culpável

Teoria do crime

Pluralidade 
de agentes 

(culpáveis) e 
de condutas

Relevância
causal das 
condutas

Liame 
subjetivo 
entre os 
agentes

Identidade 
de infração 

penal 

Concurso de pessoas
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Crime Consumado e Tentado

Cogitação Preparaçã
o Execução Consumaç

ão
Exaurime

nto
Impuníveis* Puníveis

Não há punição pela 
tentativa nas seguintes

infrações penais:

Culposos

Contravenç
ões penais

Habituais

Omissivos
puros

Unissubsiste
nte

Preterdolos
o

Tentativa
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Art. 15, CP: “O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na
execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já
praticados”.

Desistência voluntária e arrependimento eficaz

Crime cometido sem violência ou grave 
ameaça.

Reparação do dano ou restituição da 
coisa.

Até o recebimento da denúncia ou 
queixa.

Requisitos

Arrependimento posterior
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Espécies – Art. 32, CP
Sa

nç
ão

 p
en

al

Penas

Privativas de 
liberdade

Reclusão

Detenção
Prisão 

simples
Restritivas 
de direito Art. 43, CP

Multa

Medidas de 
segurança

Detentiva

Restritiva

Art. 107 do CP:

I - pela morte do agente;

II - pela anistia, graça ou indulto;

III - pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação
privada;

VI - pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII e VIII – revogados;

IX - pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Extinção da punibilidade
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 HOMICÍDIO- art. 121CP.

 INSTIGAÇÃO, INDUZIMENTO OU AUXÍLIO AO SUICÍDIO OU
AUTOMUTILAÇÃO- art. 122 CP.

 INFANTÍCIDIO- art. 123 CP.

 ABORTO- art. 124/128 CP.

Crimes contra a pessoa - vida

 FURTO- art. 155 CP.

 ROUBO- art. 157 CP.

 EXTORSÃO- art. 158 CP.

 EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO- art. 159 CP.

 DANO- art. 163 CP.

 APROPRIAÇÃO INDÉBITA- art. 168 CP.

 ESTELIONATO- art. 171 CP.

 RECEPTAÇÃO- art. 180 CP.

 Disposições gerais: art. 181/183 CP.

Crimes contra o patrimônio
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Crimes contra a administração pública

 Conceito de funcionário público: art. 327 CP.

-APROPRIAÇÃO

 PECULATO -DESVIO

ART. 312 CP -FURTO

-CULPOSO

 PECULATO ESTELIONATO- Art. 313 CP.

 PECULATO ELETRÔNICO- Art. 313-A CP.

.

• Exigir
• Excesso de exação
• Desvia o que recebeu 

indevidamente

Concussão

• Solicitar, receber ou aceitar 
promessa

• Aumento de pena
• Cedendo a pedido ou influência de

outrem

Corrupção Passiva

• Retardar/ deixar de praticar ou 
praticar 

• Para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal

Prevaricação

Crimes contra a administração pública
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Direito Administrativo
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ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 
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SOCIEDADES DE 
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DESCENTRALIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA FORMA NOME TRANSFERÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA

PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA

CONCESSÃO PERMISSÃO AUTORIZAÇÃO
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Prof. Thállius Moraes
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DIREITO PENAL MILITAR
Um Cabo da Policia Militar de Minas Gerais apropriou-se de um bem móvel, pertencente à
carga patrimonial do Batalhão no qual servia, 100º BPM, e que tinha a posse em razão do seu
cargo, como se fosse o legítimo dono, tendo o levado para a sua casa e o utilizado
tranquilamente, durante o prazo de 30 dias. Após este prazo, o Cabo se arrependeu de ter
levado o mencionado bem para casa, pois descobriu que o mesmo estava sendo alvo de busca
e de procura no 100º BPM. Quando o Cabo estava tentando devolver o aludido bem à sua
Unidade, foi surpreendido por um superior hierárquico, o qual estava justamente procurando
pelo bem desaparecido. Diante dos fatos, o Cabo narrou ao seu superior hierárquico que
estava arrependido de ter ficado com o bem, por 30 dias, e que na presente data, estava o
devolvendo para o Batalhão, intacto, nas mesmas condições anteriores. Diante dos fatos
narrados e à luz do Código Penal Militar, marque a alternativa CORRETA.

DIREITO PENAL MILITAR
1-A. ( ) O arrependimento posterior está previsto no Código Penal Militar com a seguinte
redação, art. 31, arrependimento posterior, “Nos crimes cometidos sem violência ou grave
ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da
queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”.

B. ( ) A aplicação do arrependimento posterior previsto no Código Penal Militar ao Cabo é
possível, quando da aplicação da pena, pois procurou por sua espontânea vontade, logo após
o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências.

C. ( ) O arrependimento posterior não tem previsão específica no Código Penal Militar.

D. ( ) O arrependimento posterior do Cabo foi caracterizado pela reparação do bem e pode
servir como causa de extinção da culpabilidade, ou causa especial de diminuição da pena.
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DIREITO PENAL MILITAR
2- Marque a alternativa CORRETA. Em relação ao enunciado na questão anterior, à luz do
Código Penal Militar (CPM), pode-se afirmar que o Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais,
pertencente ao 100º BPM, cometeu o crime de:

A. ( ) Peculato furto.
B. ( ) Peculato apropriação.
C. ( ) Furto tentado.
D. ( ) Furto de uso.

DIREITO PENAL MILITAR
3- Em relação ao crime de roubo, previsto no art. 242 do Código Penal Militar, nas assertivas abaixo, marque “V”
se for verdadeira ou “F” se for falsa.

( ) Roubo impróprio ocorre quando o autor subtrai a coisa alheia móvel, para si ou para outrem, mediante
emprego ou ameaça de emprego de violência contra pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer modo, reduzido
à impossibilidade de resistência.

( ) Roubo próprio ocorre quando o autor, em seguida à subtração da coisa, emprega ou ameaça empregar
violência contra pessoa, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para
outrem.

( ) Roubo qualificado ocorre quando a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, se há
concurso de três ou mais pessoas; se a vítima está em serviço de vigilância; se a vítima está em serviço; se é
dolosamente causada lesão leve; e se resulta lesão grave e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis
esse resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo.

( ) Latrocínio ocorre se o autor, para praticar o roubo, ou assegurar a impunidade do crime, ou a detenção da
coisa, ocasiona dolosamente a morte de alguém, sendo irrelevante se a lesão patrimonial deixa de consumar-se.
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DIREITO PENAL MILITAR
Marque a alternativa que contém a sequência de respostas CORRETA, na ordem de cima para baixo.
 
A. ( ) F, V, F, F. 
B. ( ) V, F, F, F. 
C. ( ) F, F, F, V. 
D. ( ) F, F, V, V

DIREITO PENAL MILITAR
4-Em relação ao crime militar, é CORRETO afirmar:

A. ( ) Nos casos previstos no Código Penal Militar, não há punição em relação ao crime tentado.
B. ( ) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços,
podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.
C. ( ) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, sempre diminuída de um terço.
D. ( ) Nos casos previstos no Código Penal Militar, em relação à tentativa, é vedada a aplicação da pena
correspondente ao crime consumado.
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DIREITO PENAL MILITAR
5-No que diz respeito aos crimes contra a Administração Militar, assinale a alternativa correta.

A) Um Tenente da Polícia Militar, da reserva, que, durante uma abordagem realizada por dois soldados da Polícia 
Militar que se encontravam em serviço, atribui falsa identidade a um colega civil que o acompanhava, a fim de 
evitar que os policiais militares o identificassem como infrator da lei, pratica o crime militar de “falsa 
identidade”. 

B) Um Tenente da Polícia Militar, da ativa, que, por negligência, abusa da confiança de outro militar, 
apresentando-lhe para recebimento qualquer documento que deve saber ser inexato, ainda que o ato atente 
contra a administração ou o serviço militar, será atípico em decorrência da excepcionalidade do crime culposo. 

C) Um Cabo reformado da Polícia Militar que, durante abordagem a que está sendo submetido, em repulsa à 
injusta agressão sofrida, profere palavras de baixo calão a Sargento da Polícia Militar, da ativa, responsável pela 
agressão, incorre no crime de “desacato a superior”. 

D) Deixar o militar no exercício de função, por negligência, de observar lei, regulamento ou instrução, dando 
causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar é fato atípico no âmbito penal militar. 

DIREITO PENAL MILITAR
6-ANALISE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA.

A) Aquele que der causa a instauração de um Conselho de Justificação (investigação administrativa) contra
alguém, imputando-lhe o cometimento de falta administrativa de que o sabe inocente, comete o crime militar de
denunciação caluniosa (CPM, art. 346).

B) A comunicação falsa de crime (CPM, art. 344), cuja pena é de detenção, de trinta dias até seis meses de
detenção, inclui-se na categoria de infração de menor potencial ofensivo.

C) No crime de falso testemunho ou falsa perícia, a retratação do agente é condição resolutiva da punibilidade.

D) No crime de favorecimento pessoal (CPM, art. 350), se quem presta o auxílio é ascendente, descendente,
tutor ou curador do criminoso, fica isento de pena.
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DIREITO PENAL MILITAR
7- ANALISE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA. 

A) No crime de recusa de função militar (CPM, art. 340), cujo sujeito ativo é o militar ou assemelhado, a recusa 
torna-se atípica para este último, desde que haja motivo legal para tanto (CPPM, artigos 37 e 38). 

B) Atualmente, a única hipótese de presença de assemelhado, a que se refere o crime de recusa de função na 
Justiça Militar, é a do PM Temporário, cuja criação foi autorizada pela lei federal nº 10.029 de 20.10.2000. 

C) No crime militar de desacato à autoridade judiciária (CPM, art. 341), o IPM pode ser dispensado, salvo 
diligência requisitada pelo Ministério Público. 

D) No crime militar de coação (CPM, art. 342), se da violência decorre lesão corporal, esta é absorvida pela 
coação em si.

DIREITO PENAL MILITAR
8- ANALISE AS PROPOSIÇÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA.

A) O civil somente responderá por crime militar de furto nas hipóteses do inciso III, do art. 9º do CPM.

B) Para o reconhecimento da figura do furto de uso, tanto no direito penal militar como no direito penal comum,
a coisa subtraída deve ter por finalidade o uso momentâneo e deve ser imediatamente restituída ou reposta no
lugar onde se encontrava.

C) O furto de uso de animal de tiro implica em uma causa de especial aumento de pena.

D) No crime militar de roubo simples, o emprego de violência contra pessoa pode ser concomitantemente com a
subtração da coisa ou logo após a subtração da coisa.
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DIREITO PENAL MILITAR
9- À luz do CPM, assinale a opção correta a respeito do crime de furto. 

A) Não constitui crime militar a subtração de coisa alheia móvel para fim de uso momentâneo, desde que seja 
imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava. 

B) O CPM não admite a figura do furto qualificado-privilegiado. 

C) Tratando-se do crime de furto, se o agente for primário e for de pequeno valor a coisa furtada, o juiz poderá 
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como 
disciplinar. Para esse fim, entende-se como pequeno o valor que não exceda a quantia mensal correspondente ao 
mais alto salário mínimo do país. 

d) Ao contrário do CP, o CPM prevê o furto qualificado pelo repouso noturno.

DIREITO PENAL MILITAR
10- À luz do CPM, assinale a opção correta com relação ao crime de furto.

A) A agravante decorrente do furto perpetrado no período noturno não se encontra prevista de forma expressa no
CPM. O escopo de legislador na norma penal comum foi proteger a casa onde repousa o indivíduo, não se
aplicando, portanto, tal agravante à pena pelo furto de patrimônio sob a administração militar.

B) De acordo com preceito expresso do CPM, o furto praticado contra o patrimônio da fazenda nacional é sempre
qualificado, o que não afasta, por si só, a possibilidade de incidência do privilégio em razão do pequeno valor da
coisa subtraída e o arrependimento posterior consistente na reparação do dano ou restituição do bem.
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DIREITO PENAL MILITAR
C) Ao furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, ou com abuso de 
confiança, mediante emprego de chave falsa ou por concurso de duas ou mais pessoas não se aplicam a atenuante 
do pequeno valor da coisa e a causa de diminuição de pena pela restituição do bem, pois há maior desvalor da 
ação. 

d) Em relação ao crime de furto, o CPM admite que incida o arrependimento posterior, com a substituição da pena 
de reclusão pela de detenção ou a sua diminuição de um a dois terços, ou, ainda, que se considere a infração 
como disciplinar, desde que o agente seja primário e, antes de instaurada a ação penal, restitua a coisa ao seu 
dono ou repare o dano causado. Nesse caso, para a incidência da causa de diminuição de pena pela reparação ou 
restituição do bem, não se levará em consideração o valor do bem subtraído, sendo admitida, de forma diversa do 
CP, a extensão desse benefício ao coautor e ao partícipe, por se tratar de circunstância de natureza objetiva.

DIREITO PENAL MILITAR
Em determinada missão militar de treinamento, foram utilizados diversos aparelhos de localização por satélite, de
propriedade das Forças Armadas, sob a supervisão e vigilância do sargento Z, responsável pela instrução. No fim
do dia depois de cumprida a missão, no momento da restituição dos equipamentos, o soldado X manteve em seu
poder o equipamento que lhe fora entregue para a o exercício, tendo, em conluio com o soldado F, falsificado de
forma grosseira a assinatura do sargento M, responsável pelo recebimento do patrimônio, na guia de restituição
de patrimônio. Ao conferir todos os bens utilizados, o diligente militar imediatamente percebeu a ausência do
equipamento em questão e a falsificação de sua assinatura no documento. Prontamente, ele comunicou o fato ao
oficial responsável pela missão, que ordenou a revista em todos os militares participantes da instrução. O
equipamento foi, então, encontrado na mochila do soldado X. Este, por sua vez, confessou o fato e disse que
pretendia apenas utilizar o equipamento em uma trilha particular e que o restituiria logo em seguida. O soldado F
declarou ter assinado o documento a pedido do soldado X, por ter a letra parecida com a do sargento M,
mediante a promessa de ser posteriormente compensado pelo auxílio. O bem foi avaliado em mil e duzentos
reais.
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DIREITO PENAL MILITAR
11- À luz do que preceitua o CPM quanto aos crimes de furto, apropriação indébita, estelionato e peculato, 
assinale a opção correta a respeito da situação hipotética acima descrita.

A) O crime perpetrado pelos militares foi o de furto qualificado mediante fraude e concurso de agentes, na forma 
tentada. 

B) Os soldados X e F praticaram o crime de apropriação indébita qualificada, em razão de o bem lhes ter sido 
entregue para o exercício militar, na forma tentada. 

C) O crime perpetrado pelos soldados foi o de estelionato, na forma tentada, por meio de fraude, com o objetivo 
de induzir a administração militar em erro e permanecer na posse do bem. 

D) O crime perpetrado pelos soldados foi o de peculato qualificado pelo concurso de agentes e pelos meios de 
execução, mediante fraude na forma tentada. 

DIREITO PENAL MILITAR
12- Com relação aos crimes militares contra a pessoa, nos termos do Código Penal Militar e da jurisprudência
majoritária do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assinale a alternativa correta.

A) Um Tenente da Polícia Militar que, de serviço, e durante abordagem policial, por imprudência, dispara sua arma
de fogo e atinge fatalmente um civil terá praticado o crime comum de homicídio culposo.

B) Um Soldado da Polícia Militar que, em serviço de policiamento, dolosamente ofende a integridade corporal de
um civil terá praticado o crime comum de lesão corporal.

C) O Sargento reformado da Polícia Militar que, mediante processo técnico, viola o direito à intimidade pessoal de
uma Soldado da Polícia Militar, da ativa, filmando-a nua no interior da residência desta comete o crime de
“violação de recato”.

D) Um policial militar, da ativa, que, durante deslocamento de uma viatura ônibus, retira seu órgão genital para
fora da farda, exibindo-o aos demais militares presentes no ônibus, pratica o crime militar de “ato obsceno” por
encontrar-se em lugar sujeito à administração militar.
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DIREITO PENAL MILITAR
13- Francisco, Pedro e Fábio, todos policiais militares, estavam de serviço em uma mesma guarnição comandada 
por Pedro, até as seis horas da manhã, quando, por volta das quatro horas da manhã, em via pública, se 
depararam com Abel, de vinte e três anos de idade, capaz, caminhando. Todos os policiais militares desceram da 
viatura, momento em que Francisco, já com um cassetete na mão, passou a perguntar a Abel o que ele estava 
fazendo na rua naquele horário, enquanto lhe golpeava os braços com o cassetete. Abel, que estava desarmado e 
não esboçou nenhuma reação, após a agressão, foi para casa ferido. A ação de Francisco foi presenciada por Pedro 
e Fábio, que nada fizeram para impedi-lo e não comunicaram o fato ao oficial de dia. Em decorrência das lesões 
sofridas, Abel ficou quarenta e cinco dias afastado de suas ocupações habituais, conforme laudo pericial juntado 
aos autos da ação penal ajuizada. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. 

DIREITO PENAL MILITAR
A) Pedro, Fábio e Francisco devem responder por lesões corporais graves na forma comissiva, uma vez que todas
as circunstâncias do crime, nesse caso, se comunicam.

B) As lesões corporais sofridas por Abel não são de natureza grave, uma vez que não resultaram em incapacidade
permanente para o trabalho.

C) Francisco cometeu crime de lesões corporais graves tipificado no CPM, mas Pedro e Fábio não devem
responder por referido crime, uma vez que não participaram das agressões.

d) Pedro e Fábio devem responder por lesões corporais graves por omissão em concurso de agentes com
Francisco, que responderá na forma comissiva.
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DIREITO PENAL MILITAR
14- No estado de necessidade, a legislação castrense estabelece: 

A) O Código Penal Militar adotou a teoria diferenciadora, aproximando-se do Código Penal Comum de 1969, que 
sequer entrou em vigor. 

B) Por se tratar de exclusão de crime, o Código Penal Militar adotou a mesma teoria que o Código Penal Comum 
quanto ao estado de necessidade, especialmente quando se tratar de crime propriamente militar. 

C) Nos crimes propriamente militares, não se admite o estado de necessidade como exclusão da culpabilidade 
exatamente por serem condutas específicas do militar. 

D) No estado de necessidade agressivo, o agente dirige sua conduta diretamente contra a fonte de perigo ao seu 
bem jurídico

DIREITO PENAL MILITAR
15- A respeito das causas excludentes de ilicitude e da inexigibilidade de conduta diversa, assinale a opção correta.

A) A inexigibilidade de conduta diversa é expressamente prevista pelo CPM.

B) O CPM não permite a legítima defesa contra agressões morais, mas somente físicas.

C) Quando os bens e interesses necessariamente sacrificados são inferiores aos protegidos, o estado de
necessidade é exculpante; quando iguais ou superiores, é justificante

D) No que se refere ao estado de necessidade, o CPM adotou a teoria unitária.

E) A legítima defesa no contexto dos crimes militares não diverge do regramento estabelecido pelo CP.
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DIREITO PENAL MILITAR
16- A respeito da imputabilidade penal e do concurso de agentes, assinale a opção correta. 

A) Com relação ao concurso de agentes, o CPM adotou, como regra, a teoria dualista. 

B) A participação não é possível nos crimes de autoria coletiva necessária, como, por exemplo, o crime de rixa. 

C) Adotou o CPM, nos moldes do CP, o chamado sistema biopsicológico ou misto, que sincretiza os sistemas 
biológico e psicológico. 

D) De acordo com o CPM, a embriaguez completa, ainda que proveniente de caso fortuito ou força maior, não 
isenta o réu de pena, mas pode atenuá-la. 

E) Para o direito penal militar, o indivíduo com menos de dezoito anos de idade será inimputável, salvo se, já 
tendo 
completado dezesseis anos, revelar suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e 
determinar-se de acordo com esse entendimento

DIREITO PENAL MILITAR
17- Com relação a tempo e lugar do crime, bem como à territorialidade e extraterritorialidade da lei penal militar,
assinale a opção correta à luz do CPM e da doutrina de referência.

A) No que se refere à aplicação da lei penal militar no espaço, adota-se no CPM, de forma expressa, os princípios
da justiça universal ou cosmopolita, da personalidade ou nacionalidade e da defesa real.
B) No CPM, é adotada a teoria mista em relação ao tempus delictis, considerando-se praticado o crime tanto no
momento da conduta ou omissão quanto no momento do resultado do crime.
C) Para os crimes permanentes e continuados, é estabelecida no CPM regra específica em relação ao tempo do
crime, adotando-se a teoria da atividade, que se fundamenta nos princípios constitucionais da legalidade e da
ultratividade da lei penal mais favorável ao réu.
D) Diferentemente do sistema adotado no CP, no CPM considera-se lugar do crime apenas o lugar onde se tenha
produzido ou deveria produzir-se o resultado, consoante a teoria do resultado.
E) A extraterritorialidade da lei penal militar constitui regra geral no CPM, a qual se aplica, inclusive, ao caso de o
agente — de qualquer nacionalidade — ter praticado crime militar e estar sendo processado ou ter sido julgado
por justiça estrangeira.
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DIREITO PENAL MILITAR
18- Sobre os crimes militares em tempo de paz, assinale a alternativa correta. 

A) O militar só pode praticar crimes militares no interior de quartéis ou em serviço. 

B) O civil só pode praticar crimes militares no interior de quartéis. 

C) O militar não pode praticar crimes militares contra civis. 

D) O civil pode praticar crimes militares em lugar sob administração militar. 

E) O militar da reserva, ou reformado, ou civil não pode praticar crimes militares contra as instituições militares.

DIREITO PENAL MILITAR
19- ANALISE AS QUESTÕES ABAIXO E ASSINALE A ALTERNATIVA INCORRETA.

A) O crime de desacato a superior (art. 298, CPM) é crime militar próprio, que exige do agente a circunstância de
caráter pessoal de ser militar, mais que isso, a de ser subordinado (inferior) da vítima, ainda que de igual posto ou
graduação.

B) O furto é um crime patrimonial, já o peculato-furto é um crime funcional.

C) Com exceção da modalidade culposa, no crime de ingresso clandestino (CPM, art. 302), é exigido um dolo
específico de penetração na área militar por onde seja defeso.

D) No crime militar de excesso de exação (CPM, art. 306), caracterizado pela cobrança onde houve emprego de
meio vexatório ou gravoso, não autorizado por lei, não há ofensa patrimonial ao contribuinte.
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DIREITO PENAL MILITAR
20- Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa correta

A) A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que 
a determinaram, não se aplica ao fato praticado durante sua vigência.

b) Considera-se praticado o crime no momento do resultado.

c) A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, não se aplica retroativamente.

d) Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime 
cometido, no todo ou em parte no território nacional, ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo 
processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira.

DIREITO PENAL MILITAR
21- Quanto ao concurso de agente de acordo com o Código Penal Militar é correto afirmar:

A) A pena é atenuada com relação ao agente, cuja participação no crime é de somenos importância.
b) O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição em contrário, não são puníveis se o crime
não chega, pelo menos, a ser preparado.
c) Se comunicam, outrossim, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal, mesmo que não sejam
elementares do crime.
d) A punibilidade de qualquer dos concorrentes é dependente da dos outros
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DIREITO PENAL MILITAR
22- Com relação aos crimes contra a Administração Militar e contra a Administração da Justiça Militar, é correto 
afirmar que:

A) desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade só 
tipificará o crime militar de desacato a superior se for praticado diante de outro militar. 

B) o militar que pratica, indevidamente, ato de ofício, contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse 
ou sentimento pessoal, comete o crime militar de prevaricação. 

C) aquele que patrocina, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração militar, valendo-se da 
qualidade de funcionário ou de militar só cometerá crime militar se o interesse for ilegítimo. 

D) Deixar de responsabilizar superior que comete infração no exercício do cargo, ou, quando lhe falte 
competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente:

DIREITO PENAL MILITAR
23- Quanto ao direito penal militar, marque a alternativa incorreta

A) Diz-se o crime consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

b) Diz-se o crime tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do
agente.

c) O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só
responde pelos atos já praticados.

d) Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime, diminuída de um a dois quartos, podendo o juiz, no
caso de excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado.
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DIREITO PENAL MILITAR
24- De acordo com o Código Penal militar, são penas acessórias, exceto:

A) Morte

b) a exclusão das forças armadas;

c) a indignidade para o oficialato;

d) A perda de posto e patente;

DIREITO PENAL MILITAR
25- Não há crime quando o agente pratica o fato, exceto:

A) Quando o agente age com o ímpeto de praticar o crime

b) em estado de necessidade;

c)  em legítima defesa;

d)  em estrito cumprimento do dever legal;
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OBRIGADO
Prof. Antonio Pequeno

Legislação Extravagante

Prof. Alexandre Herculano
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1. Adolfo, objetivando a divulgação do nazismo, distribuiu pelas ruas de seu
município distintivos e ornamentos que utilizavam a cruz suástica. Diante do caso
hipotético exposto, bem como considerando as disposições da Lei nº 7.716/1989,
Adolfo, se condenado, estará sujeito à pena de
A) detenção de seis meses a dois anos e multa.
B) detenção de dois a quatro anos e multa.
C) reclusão de um a três anos e multa.
D) reclusão de dois a cinco anos e multa.
E) reclusão de três a oito anos e multa.

Lei Federal nº 7.716/89

Lei Federal nº 7.716/89
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2. Nos termos do ECA, assinale a opção incorreta.
A) No crime de submeter criança à exploração sexual, constitui efeito obrigatório da
condenação a cassação da licença de funcionamento do estabelecimento em que
ocorreu o fato.
B) Todos os crimes previstos no ECA são de ação penal pública incondicionada.
C) A conduta de divulgar pela Internet fotografias ou imagens com pornografia infantil
é crime material, ou seja, de resultado.
D) É atípica a conduta de fornecer fogos de estampido ou de artifício que, pelo
reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de
utilização indevida.
E) O ator que, em representação televisiva, contracena com criança ou adolescente
em cena vexatória pratica crime

Lei Federal 8.069/90

Lei Federal 8.069/90
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3. Sobre as alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é correto 
afirmar que:
A) seguindo o anseio legislativo de maior recrudescimento penal, o limite de 
cumprimento das penas privativas de liberdade poderá alcançar o patamar de 
quarenta anos, independentemente do momento da prática do delito;
B) ainda que surtam efeitos na execução da pena e, portanto, no sistema carcerário, o 
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º-A, I, do 
Código Penal) passou a ser considerado hediondo;
C) o juiz não poderá receber a denúncia apenas com fundamento nas informações das 
declarações do réu que realizou a colaboração premiada, mas poderá decretar 
medidas cautelares reais;
D) a exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá após dez anos do 
término do cumprimento da pena dos crimes graves contra a pessoa;
E) o cumprimento e/ou rescisão do acordo de não persecução penal é/são causa(s) 
interruptiva(s) da prescrição.

Lei Federal nº 8.072/90

Lei Federal nº 8.072/90
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4. No tocante aos Juizados Especiais Criminais (Lei Federal nº 9.099/1995), assinale
a alternativa INCORRETA.
A) O processo perante o Juizado Especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade,
simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre
que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não
privativa de liberdade.
B) Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo as contravenções
penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos,
cumulada ou não com multa.
C) Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais.
D) Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa caberá recurso em sentido estrito,
que poderá ser julgado por turma composta de três Juízes em exercício no primeiro
grau de jurisdição, reunidos na sede do Juizado.
E) Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de
cinco dias, contados da ciência da decisão.

Lei Federal nº 9.099/95

Lei Federal nº 9.099/95
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5. Assinale a alternativa correta consoante a Lei de Tortura (Lei nº 9.455/1997).
A) O crime de tortura é imprescritível e insuscetível de graça ou anistia.
B) Aquele que se omite diante de condutas tipificadas como tortura, quando tinha o 
dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de dois a quatro anos.
C) Se do crime de tortura resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a 
pena é de reclusão de quatro a doze anos.
D) Se o crime de tortura é cometido mediante sequestro, aumenta-se a pena de um 
sexto até dois terços.
E) A condenação acarretará a perda do cargo, da função ou do emprego público e a 
interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.

Lei Federal nº 9.455/97

Lei Federal nº 9.455/97
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6. Nos crimes de trânsito previstos na Lei nº 9.503/1997,
A) se o réu for reincidente na prática de crime previsto neste Código, o juiz não
poderá aplicar a penalidade de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir
veículo automotor.
B) em qualquer fase da investigação ou da ação penal, havendo necessidade para a
garantia da ordem pública, poderá o juiz, como medida cautelar, ainda que de ofício,
decretar, em decisão motivada, a suspensão da permissão ou da habilitação para
dirigir veículo automotor, ou a proibição de sua obtenção.
C) a penalidade de multa reparatória consiste no pagamento, mediante depósito
judicial em favor da vítima, ou seus sucessores, sempre que houver qualquer tipo de
prejuízo resultante do crime.
D) a prática do delito em faixa de pedestres é causa de aumento dos delitos de
homicídio culposo e lesão corporal culposa, e não pode ser aplicada como agravante
dos demais delitos.
E) a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor tem a mesma duração da pena de prisão
prevista para o delito.

Lei Federal nº 9.503/97

Lei Federal nº 9.503/97



10/09/2021

38

7. Assinale a alternativa correta:
A) constitui crime de poluição, descrito no art. 54 da Lei nº 9.605/98 (Crimes 
ambientais), o ato de causar poluição de qualquer natureza, que resulte em danos à 
saúde humana, na mortandade de animais ou na destruição, ainda que não 
significativa, da flora.
B) os crimes contra o meio ambiente, previstos na Lei nº 9.605/98, não admitem a 
modalidade culposa.
C) nos crimes contra o meio ambiente, previstos na Lei nº 9.605/98, a colaboração do 
réu com os agentes de vigilância e controle ambiental constitui circunstância 
atenuante.
D) nos crimes contra o meio ambiente, previstos na Lei nº 9.605/98, a 
responsabilidade das pessoas jurídicas exclui a das pessoas físicas partícipes do 
mesmo fato, mas não as que atuam como autoras ou co-autoras.
E) constitui crime, previsto na Lei nº 9.605/98, a realização de experiência dolorosa ou 
cruel em animal vivo, para fins didáticos ou científicos, ainda que, para tanto, não 
existam recursos alternativos.

Lei Federal nº 9.605/98

Lei Federal nº 9.605/98
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8. Sobre os crimes previstos no Estatuto do Idoso, assinale a alternativa incorreta.
A) É considerado crime desdenhar de pessoa idosa por qualquer motivo.
B) Constitui crime o ato de negar a alguém emprego ou trabalho por motivo de idade.
C) É crime a retenção de cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios,
proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com objetivo
de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida.
D) É crime lavrar ato notarial que envolva pessoa idosa sem discernimento de seus
atos, com ou sem a devida representação legal.
E) Coagir idoso, de qualquer modo, a elaborar testamento é considerado crime.

Lei Federal nº 10.741/03

Lei Federal nº 10.741/03
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9. Após discutir com alguns vizinhos, Lúcio efetuou disparos de arma de fogo para o 
alto na via pública, atingindo o telhado de uma das casas, o que fez com que os 
moradores da localidade, dois dias depois, registrassem o fato na delegacia de 
polícia. A autoridade policial representou pela busca e apreensão de eventual prova 
de crime na residência de Lúcio, o que foi deferido pelo juízo competente. No 
cumprimento do mandado, foi apreendida na residência uma arma de fogo sem 
registro, sendo certo que Lúcio não tinha autorização legal para portar ou possuir 
qualquer tipo de arma. Restando comprovados os fatos por prova oral e pericial, 
Lúcio:
A) responderá pelos crimes de posse de arma de fogo e de disparo de arma de fogo, 
na forma continuada;
B) responderá apenas pelo crime de disparo de arma de fogo, ficando o crime de 
posse absorvido pela consunção;
C) responderá pelos crimes de posse de arma de fogo e de disparo de arma de fogo, 
em concurso material;

Lei Federal nº 10.826/03

D) responderá apenas pelo crime de posse de arma de fogo, configurando o disparo
pós-fato impunível;
E) não responderá por qualquer delito, pois os crimes de posse e disparo de arma de
fogo exigem perigo concreto.

Lei Federal nº 10.826/03
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Lei Federal nº 10.826/03

10. Considerando o que dispões a Lei n° 11.340/2006, Lei da Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, marque a alternativa correta.
A) As relações pessoais de incidência dessa Lei dependem de orientação sexual.
B) Configura violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial, desde que ocorrida no âmbito da unidade
doméstica, familiar ou relação íntima de afeto.
C) Para a incidência dessa Lei, exige-se a coabitação entre a vítima e o agressor.
D) A violência patrimonial abrange apenas a conduta que configure destruição parcial
ou total de seus objetos ou instrumentos de trabalho.

Lei Federal nº 11.340/06
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Lei Federal nº 11.340/06

11. Com relação aos aspectos penais da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), assinale
a assertiva CORRETA:
A) Configura a causa de aumento de pena de ter sido a infração realizada nas
dependências ou imediações de estabelecimento prisionais, a conduta de indivíduo
preso no sistema carcerário movimentar volume de entorpecentes e realizar
negociações de tráfico por telefone, mesmo que nenhuma droga tenha entrado
dentro do presídio.
B) A reincidência para aplicação qualificada da posse para consumo pessoal de drogas
não precisa ser específica.
C) A venda de drogas a agente policial disfarçado, mesmo que presentes elementos
probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente, é considerada crime
impossível.
D) A conduta de exercer ilegalmente a medicina absorve o tráfico na modalidade
prescrição de droga.
E) Aplica-se a causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei nº 11.343/2006, quando
o tráfico de drogas ocorre nas dependências ou nas imediações de igreja.

Lei Federal nº 11.343/06
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Lei Federal nº 11.343/06

12. A Lei n° 12.850, de 2 de agosto de 2013, dentre outras disposições, definiu
organização criminosa e dispôs sobre a investigação criminal, os meios de obtenção
da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. A seu respeito, é
correto afirmar que
A) tanto aquele que promove organização criminosa quanto o que, de qualquer
forma, embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa
serão apenados com pena de reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem
prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.
B) por expressa disposição legal, não existirá organização criminosa típica voltada a
obter vantagem, de qualquer natureza, mediante a prática de contravenções penais.
C) se houver participação de criança ou adolescente na organização ou na associação
criminosa, a pena será aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Lei Federal nº 12.850/13
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D) quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual, se
houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização
criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou
função, sem remuneração.
E) ao tratar da colaboração premiada, em seu artigo 4°, a lei restringe expressamente
a concessão do perdão judicial à hipótese da localização de eventual vítima com a sua
integridade física preservada.

Lei Federal nº 12.850/13

Lei Federal nº 12.850/13
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13. Com relação à recente legislação que disciplinou os crimes de abuso de
autoridade (Lei n° 13.869/2019), é correto afirmar que
A) a legislação prevê apenas, como pena restritiva de direitos, a prestação de serviços
à comunidade, que poderá ser aplicada de forma autônoma ou cumulativa.
B) a inabilitação para o exercício de cargo, mandato ou função pública é considerado
um efeito automático da condenação por crime de abuso de autoridade e
independentemente de reincidência.
C) faz coisa julgada em âmbito administrativo-disciplinar, a sentença penal que
reconhecer ter sido o ato praticado em estrito cumprimento de dever legal.
D) a perda do cargo é considerada um efeito automático da condenação por crime de
abuso de autoridade e independentemente de reincidência.
E) a legislação prevê apenas, como pena restritiva de direitos, a suspensão do
exercício do cargo pelo prazo de até 6 (seis) meses, que poderá ser aplicada de forma
autônoma ou cumulativa.

Lei nº 13.869/19

Lei nº 13.869/19



10/09/2021

46

OBRIGADO
Prof. Alexandre Herculano

Direitos Humanos 
Prof. Lilian Novakoski
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• Direito a vida
• Direito Integridade Pessoal
• Garantias Judiciais
• Direito a Liberdade
• Proibição de Trabalhos forçados
• Direitos Sociais
• Direitos Políticos

Direitos na DUDH e CADH

Direitos na DUDH e CADH
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Direitos na DUDH e CADH

Direitos na DUDH e CADH
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Direitos na DUDH e CADH

Direitos na DUDH e CADH



10/09/2021

50

Direitos na DUDH e CADH

Direitos na DUDH e CADH
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OBRIGADA
Prof. Lilian Novakoski

Código de Ética e Disciplina
da PM-MG
Lei Estadual nº 14.310, de 19/06/2002 - Principais Dispositivos

Prof. Emerson Bruno
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Art. 2º – Este Código aplica-se:

I – aos militares da ativa;

II – aos militares da reserva remunerada, nos casos expressamente mencionados
neste Código.

Parágrafo único – Não estão sujeitos ao disposto neste Código:

I – os Coronéis Juízes do Tribunal de Justiça Militar Estadual, regidos por legislação
específica;

Código de Ética e Disciplina - PMMG

Art. 3º – A camaradagem é indispensável ao convívio dos militares, devendo-se
preservar as melhores relações sociais entre eles.

§ 1º – É dever do militar incentivar e manter a harmonia, a solidariedade e a amizade
em seu ambiente social, familiar e profissional.

§ 2º – O relacionamento dos militares entre si e com os civis pautar-se-á pela
civilidade, assentada em manifestações de cortesia, respeito, confiança e lealdade.

Art. 4º – Para efeito deste Código, a palavra comandante é a denominação genérica
dada ao militar investido de cargo ou função de direção, comando ou chefia.

Código de Ética e Disciplina - PMMG
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Art. 5º – Será classificado com um dos seguintes conceitos o militar que, no período
de doze meses, tiver registrada em seus assentamentos funcionais a pontuação
adiante especificada:

I – conceito “A” – cinquenta pontos positivos;

II – conceito “B” – cinquenta pontos negativos, no máximo;

III – conceito “C” – mais de cinquenta pontos negativos.

§ 1º – Ao ingressar nas Instituições Militares Estaduais –IMEs –, o militar será
classificado no conceito “B”, com zero ponto.

§ 2º – A cada ano sem punição, o militar receberá dez pontos positivos, até atingir o
conceito “A”.
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CAPÍTULO II Princípios de Hierarquia e Disciplina

Art. 6º – A hierarquia e a disciplina constituem a base institucional das IMEs.

§ 1º – A hierarquia é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da
estrutura das IMEs.

§ 2º – A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do
Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e
em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos:

I – pronta obediência às ordens legais;

II – observância às prescrições regulamentares;
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§ 2º – A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional dos militares do
Estado e manifesta-se pelo exato cumprimento de deveres, em todos os escalões e
em todos os graus da hierarquia, quanto aos seguintes aspectos:

III – emprego de toda a capacidade em benefício do serviço;

IV – correção de atitudes;

V – colaboração espontânea com a disciplina coletiva e com a efetividade dos
resultados pretendidos pelas IMEs.

Art. 7º – O princípio de subordinação rege todos os graus da hierarquia militar, em
conformidade com o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais – EMEMG.
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Art. 8º – O militar que presenciar ou tomar conhecimento de prática de transgressão
disciplinar comunicará o fato à autoridade competente, no prazo estabelecido no
art. 57, nos limites de sua competência.

Art. 57 – A comunicação será apresentada no prazo de cinco dias úteis contados da
observação ou do conhecimento do fato.
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CAPÍTULO III Ética Militar

Art. 9º – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem
conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve
observar os seguintes princípios de ética militar:

I – amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade
profissional;

II – observar os princípios da Administração Pública, no exercício das atribuições que
lhe couberem em decorrência do cargo;

III – respeitar a dignidade da pessoa humana;
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Art. 9º – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem
conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve
observar os seguintes princípios de ética militar:

IV – cumprir e fazer cumprir as leis, códigos, resoluções, instruções e ordens das
autoridades competentes;

V – ser justo e imparcial na apreciação e avaliação dos atos praticados por
integrantes das IMEs;

VI – zelar pelo seu próprio preparo profissional e incentivar a mesma prática nos
companheiros, em prol do cumprimento da missão comum;

VII – praticar a camaradagem e desenvolver o espírito de cooperação;
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Art. 9º – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem
conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve
observar os seguintes princípios de ética militar:

VIII – ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as
normas da boa educação;

IX – abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de assuntos internos das IMEs ou
de matéria sigilosa;

X – cumprir seus deveres de cidadão;

XI – respeitar as autoridades civis e militares;
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Art. 9º – A honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem
conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IMEs, o qual deve
observar os seguintes princípios de ética militar:

XII – garantir assistência moral e material à família ou contribuir para ela;

XIII – preservar e praticar, mesmo fora do serviço ou quando já na reserva
remunerada, os preceitos da ética militar;

XIV – exercitar a proatividade no desempenho profissional;

XV – abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidade pessoal
de qualquer natureza ou encaminhar negócios particulares ou de terceiros;

Código de Ética e Disciplina - PMMG



10/09/2021

57

XVI – abster-se, mesmo na reserva remunerada, do uso das designações
hierárquicas:

a) em atividades liberais, comerciais ou industriais;

b) para discutir ou provocar discussão pela imprensa a respeito de assuntos
institucionais;

c) no exercício de cargo de natureza civil, na iniciativa privada;

d) em atividades religiosas;

e) em circunstâncias prejudiciais à imagem das IMEs.
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Parágrafo único – Os princípios éticos orientarão a conduta do militar e as ações dos
comandantes para adequá-las às exigências das IMEs, dando-se sempre, entre essas
ações, preferência àquelas de cunho educacional.

Art. 10 – Sempre que possível, a autoridade competente para aplicar a sanção
disciplinar verificará a conveniência e a oportunidade de substituí-la por
aconselhamento ou advertência verbal pessoal, ouvido o CEDMU.

“Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade – CEDMU.”
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TÍTULO II Transgressões Disciplinares
CAPÍTULO I Definições, Classificações e Especificações

Art. 11 – Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos
deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e simples,
objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal,
considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou
comum.

Art. 12 – A transgressão disciplinar será leve, média ou grave, conforme classificação
atribuída nos artigos seguintes, podendo ser atenuada ou agravada, consoante a
pontuação recebida da autoridade sancionadora e a decorrente de atenuantes e
agravantes.
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Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave:

I – praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios da
cidadania e dos direitos humanos, devidamente comprovado em procedimento
apuratório;

II – concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por meio da prática de crime
doloso devidamente comprovado em procedimento apuratório, que, por sua
natureza, amplitude e repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos
militares;

III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que
comprometa a honra pessoal e o decoro da classe;
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Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave:

IV – exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha relações funcionais;

V – ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a 
qualquer pessoa;

VI – apresentar-se com sinais de embriaguez alcoólica ou sob efeito de outra 
substância entorpecente, estando em serviço, fardado, ou em situação que cause 
escândalo ou que ponha em perigo a segurança própria ou alheia;

VII – praticar ato violento, em situação que não caracterize infração penal;
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Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave:

VIII – divulgar ou contribuir para a divulgação de assunto de caráter sigiloso de que
tenha conhecimento em razão do cargo ou função;

IX – utilizar-se de recursos humanos ou logísticos do Estado ou sob sua
responsabilidade para satisfazer a interesses pessoais ou de terceiros;

X – exercer, em caráter privado, quando no serviço ativo, diretamente ou por
interposta pessoa, atividade ou serviço cuja fiscalização caiba à Polícia Militar ou ao
Corpo de Bombeiros Militar ou que se desenvolva em local sujeito à sua atuação;
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Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave:

XI – maltratar ou permitir que se maltrate o preso ou a pessoa apreendida sob sua
custódia ou deixar de tomar providências para garantir sua integridade física;

XII – referir-se de modo depreciativo a outro militar, a autoridade e a ato da
administração pública;

XIII – autorizar, promover ou tomar parte em manifestação ilícita contra ato de
superior hierárquico ou contrária à disciplina militar;

XIV – agir de maneira parcial ou injusta quando da apreciação e avaliação de atos, no
exercício de sua competência, causando prejuízo ou restringindo direito de qualquer
pessoa;

Código de Ética e Disciplina - PMMG

Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave:

XV – dormir em serviço;

XVI – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;

XVII – negar publicidade a ato oficial;

XVIII – induzir ou instigar alguém a prestar declaração falsa em procedimento penal,
civil ou administrativo ou ameaçá-lo para que o faça;

XIX – fazer uso do posto ou da graduação para obter ou permitir que terceiros
obtenham vantagem pecuniária indevida;

XX – faltar ao serviço.
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Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média:

I – executar atividades particulares durante o serviço;

II – demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por fato que
revele desempenho insuficiente, desconhecimento da missão, afastamento
injustificado do local ou procedimento contrário às normas legais, regulamentares e
a documentos normativos, administrativos ou operacionais;

III – deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em
lei, o desempenho de atividade que lhe competir;

IV – assumir compromisso em nome da IME ou representá-la indevidamente;
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Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média:

V – usar indevidamente prerrogativa inerente a integrante das IMEs;

VI – descumprir norma técnica de utilização e manuseio de armamento ou 
equipamento;

VII – faltar com a verdade, na condição de testemunha, ou omitir fato do qual tenha 
conhecimento, assegurado o exercício constitucional da ampla defesa;

VIII – deixar de providenciar medida contra irregularidade de que venha a tomar 
conhecimento ou esquivar-se de tonar providências a respeito de ocorrência no 
âmbito de suas atribuições;
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Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média:

IX – utilizar-se do anonimato ou envolver indevidamente o nome de outrem para
esquivar-se de responsabilidade;

X – danificar ou inutilizar, por uso indevido, negligência, imprudência ou imperícia,
bem da administração pública de que tenha posse ou seja detentor;

XI – deixar de observar preceito legal referente a tratamento, sinais de respeito e
honras militares, definidos em normas específicas;

XII – contribuir para a desarmonia entre os integrantes das respectivas IMEs, por
meio da divulgação de notícia, comentário ou comunicação infundados;
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Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média:

XIII – manter indevidamente em seu poder bem de terceiro ou da Fazenda Pública;

XIV – maltratar ou não ter o devido cuidado com os bens semoventes das IMEs;

XV – deixar de observar prazos regulamentares;

XVI – comparecer fardado a manifestação ou reunião de caráter político-partidário,
exceto a serviço;

XVII – recusar-se a identificar-se quando justificadamente solicitado;
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Art. 14 – São transgressões disciplinares de natureza média:

XVIII – não portar etiqueta de identificação quando em serviço, salvo se previamente
autorizado, em operações policiais específicas;

XIX – participar, o militar da ativa, de firma comercial ou de empresa industrial de
qualquer natureza, ou nelas exercer função ou emprego remunerado.
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TÍTULO III Sanções Disciplinares
CAPÍTULO I Natureza e Amplitude

Art. 23 – A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter preventivo
e educativo.

Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão
aplicáveis as seguintes sanções disciplinares:

I – advertência;

II – repreensão;

III – prestação de serviços de natureza preferencialmente operacional,
correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas;
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Art. 24 – Conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão, serão
aplicáveis as seguintes sanções disciplinares:

IV – suspensão, de até dez dias;

V – reforma disciplinar compulsória;

VI – demissão;

VII – perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva.
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Art. 25 – Poderão ser aplicadas, independentemente das demais sanções ou
cumulativamente com elas, as seguintes medidas:

I – cancelamento de matrícula, com desligamento de curso, estágio ou exame;

II – destituição de cargo, função ou comissão;

III – movimentação de unidade ou fração.

§ 1º – Quando se tratar de falta ou abandono ao serviço ou expediente, o militar
perderá os vencimentos correspondentes aos dias em que se verificar a
transgressão, independentemente da sanção disciplinar.
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§ 2º – As sanções disciplinares de militares serão publicadas em boletim reservado, e
o transgressor notificado pessoalmente, sendo vedada a sua divulgação ostensiva,
salvo quando o conhecimento for imprescindível ao caráter educativo da
coletividade, assim definido pelo CEDMU.

CAPÍTULO III Execução

Art. 28 – A advertência consiste em uma admoestação verbal ao transgressor.

Art. 29 – A repreensão consiste em uma censura formal ao transgressor.

Art. 30 – A prestação de serviço consiste na atribuição ao militar de tarefa,
preferencialmente de natureza operacional, fora de sua jornada habitual,
correspondente a um turno de serviço semanal, que não exceda a oito horas, sem
remuneração extra.
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Art. 31 – A suspensão consiste em uma interrupção temporária do exercício de
cargo, encargo ou função, não podendo exceder a dez dias, observado o seguinte:

I – os dias de suspensão não serão remunerados;

II – o militar suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício
do cargo, encargo ou função.
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Parágrafo único – A aplicação da suspensão obedecerá aos seguintes parâmetros,
conforme o total de pontos apurados:

I – de vinte e um a vinte e três pontos, até três dias;

II – de vinte e quatro a vinte e cinco pontos, até cinco dias;

III – de vinte e seis a vinte e oito pontos, até oito dias;

IV – de vinte e nove a trinta pontos, até dez dias.

Art. 32 – A reforma disciplinar compulsória consiste em uma medida excepcional, de
conveniência da administração, que culmina no afastamento do militar, de ofício, do
serviço ativo da Corporação, pelo reiterado cometimento de faltas ou pela sua
gravidade, quando contar pelo menos quinze anos de efetivo serviço.
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Parágrafo único – Não poderá ser reformado disciplinarmente o militar que:

I – estiver indiciado em inquérito ou submetido a processo por crime contra o
patrimônio público ou particular;

II – tiver sido condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos,
transitada em julgado, na Justiça Comum ou Militar, ou estiver cumprindo pena;

III – cometer ato que afete a honra pessoal, a ética militar ou o decoro da classe, nos
termos do inciso II do art. 64, assim reconhecido em decisão de Processo
Administrativo-Disciplinar.
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Art. 33 – A demissão consiste no desligamento de militar da ativa dos quadros da
IME, nos termos do EMEMG e deste Código.

Parágrafo único – A demissão pune determinada transgressão ou decorre da
incorrigibilidade do transgressor contumaz, cujo histórico e somatório de sanções
indiquem sua inadaptabilidade ou incompatibilidade ao regime disciplinar da
Instituição.
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Art. 34 – Ressalvado o disposto no § 1º do art. 42 da Constituição da República, a
demissão de militar da ativa com menos de três anos de efetivo serviço, assegurado
o direito à ampla defesa e ao contraditório, será precedida de Processo
Administrativo-Disciplinar Sumário – PADS –, instaurado quando da ocorrência das
situações a seguir relacionadas:

I – reincidência em falta disciplinar de natureza grave, para o militar classificado no
conceito “C”;

II – prática de ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe,
independentemente do conceito do militar.
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Art. 35 – No PADS, as razões escritas de defesa deverão ser apresentadas pelo
acusado ou seu procurador legalmente constituído, no prazo de cinco dias úteis do
final da instrução.

§ 1º – É assegurada a participação da defesa na instrução, por meio do requerimento
da produção das provas que se fizerem necessárias, cujo deferimento ficará a critério
da autoridade processante, e do arrolamento de até cinco testemunhas.

§ 2º – O acusado e seu defensor serão notificados, por escrito, com antecedência
mínima de vinte e quatro horas de todos os atos instrutórios, sendo que, no caso de
seu interrogatório, esse prazo será de quarenta e oito horas.
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§ 3º – É permitido à defesa, no momento da qualificação, contraditar a testemunha,
bem como, ao final do depoimento, formular perguntas por intermédio da
autoridade processante.

§ 4º – Aplicam-se ao PADS, no que couber, as normas do Processo Administrativo-
Disciplinar.

§ 5º – O prazo para conclusão do processo sumário será de vinte dias, prorrogável
por mais dez dias.

Art. 36 – A demissão de militar da ativa com no mínimo três anos de efetivo serviço
ocorrerá por proposta da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar – CPAD –,
ressalvado o disposto no § 1º do art. 42 da Constituição da República.
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Art. 37 – A perda da graduação consiste no desligamento dos quadros das IMEs.

Art. 38 – Será aplicado o cancelamento de matrícula, com desligamento de curso,
estágio ou exame, conforme dispuser a norma escolar própria, aos discentes de
cursos das IMEs, observado o disposto no art. 34 ou no art. 64, dependendo de seu
tempo de efetivo serviço.

Art. 39 – O discente das IMEs que era civil quando de sua admissão, ao ter cancelada
sua matrícula e ser desligado do curso, observando-se o disposto no art. 34 ou no
art. 64, será também excluído da Instituição.

Art. 40 – Quando o militar incorrer em ato incompatível com o exercício do cargo,
função ou comissão, será destituído, independentemente da aplicação de sanção
disciplinar, nos termos do inciso II do art. 25.
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(CRS-PMMG/2014)

Marque a alternativa CORRETA. A Constituição da República poderá ser emendada
mediante proposta:

A) Do Presidente do Senado.
B) Do Presidente da Câmara dos Deputados.
C) De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação,
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.
D) De dois terços, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal.
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(CRS-PMMG/2014)

Nos termos da Constituição Federal de 1988, marque a alternativa CORRETA:

A) A Constituição poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado
de defesa ou de estado de sítio.
B) É competência privativa da União o estabelecimento e a implantação de políticas de
educação para a segurança no trânsito.
C) São de iniciativa privativa do Congresso Nacional as leis que fixem ou modifiquem os
efetivos das Forças Armadas.
D) Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime
propriamente militar, definidos em lei.
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(CRS-PMMG/2013)

Marque a alternativa CORRETA. Pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e a
ação declaratória de constitucionalidade:

A) Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual.
B) O Procurador-Geral da República.
C) O Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil
D) O Procurador-Geral do Estado.
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(IBADE/2019 - PMRJ)
“O reconhecimento da supremacia da Constituição e de sua força vinculante em relação
aos Poderes Públicos torna inevitável a discussão sobre as formas e modos de defesa da
Constituição e sobre a necessidade de controle de constitucionalidade dos atos do
Poder Público, especialmente das leis e atos normativos.”
MENDES, Gilmar Ferreira, Curso de Direito Constitucional, 11ª edição, São Paulo,
Saraiva, 2016, p. 1078.

Sobre o controle de constitucionalidade, assinale a assertiva correta.
A) No controle incidental a questão constitucional é suscitada em um processo ou ação
principal.
B) A inconstitucionalidade orgânica é relativa ao conteúdo da norma.
C) O controle concentrado pode ser realizado por qualquer órgão jurisdicional.
D) O controle preventivo ocorre depois do aperfeiçoamento do ato normativo.
E) O veto oposto pelo Executivo a projeto de lei é exemplo de controle político.
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(IBADE/2019 - PMRJ)
Acerca das atribuições do Presidente da República, é correto afirmar que

A) compete privativamente ao Presidente da República exercer, com o auxílio dos
Ministros de Estado, a direção superior da polícia federal.
B) compete privativamente ao Presidente da República nomear, após aprovação pelo
Senado Federal, os governadores de territórios.
C) é competência comum ao Presidente da República e ao Senado Federal conceder
indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei.
D) compete privativamente ao Presidente da República exercer o comando supremo
das Forças Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica
e da Polícia Federal, promover seus oficiais-generais e diretores, bem como nomeá-los
para os cargos que lhes são privativos.
E) compete privativamente ao Presidente da República celebrar a paz, com autorização
ou referendo da Câmara dos Deputados.
.
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PODER JUDICIÁRIO
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PODER JUDICIÁRIO – JUSTIÇA MILITAR
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(PMMG - 2019)
Em relação às competências do Poder Judiciário citadas na Constituição Federal de
1988, marque a opção INCORRETA.

A) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus
decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
B) Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios
ou aeronaves militares.
C) O Supremo Tribunal Federal poderá aprovar súmula com efeito vinculante em
relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública.
D) O Superior Tribunal de Justiça compete processar e julgar os conflitos de atribuições
entre autoridades administrativas e judiciárias da União.
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(ESFCEX -2011)
Sobre o Poder Judiciário analise as alternativas e marque a correta.

A) aos juízes é vedado dedicar-se à carreira político-partidária.
B) os juízes gozam de vitaliciedade desde o ingresso na carreira.
C) a Mesa da Câmara de Vereadores tem legitimidade para propor ação direta de
inconstitucionalidade.
D) compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar Prefeitos e Presidentes
das Câmaras de Vereadores.
E) os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da
República, depois de aprovada a escolha pela maioria da Câmara de Deputados.

OBRIGADA
Profª. Adriane Fauth

@adrianefauth

Profa. Adriane Fauth
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