POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL

EDITAL Nº.20/CORREGPM/PMMT DE 19 DE SETEMBRO DE 2022 PARA A
SELEÇÃO INTERNA AO 1º CURSO DE JUIZ MILITAR ESTADUAL (1º
CJME/PMMT)

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO
GROSSO, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos integrantes da Corporação,
que estão abertas as inscrições ao 1º Curso de Juiz Militar Estadual da PMMT (1º
CJME/PMMT), de acordo com as normas estabelecidas neste Edital.
1.

DO OBJETIVO

1.1. O presente Edital tem por objetivo estabelecer no âmbito da Polícia Militar do
Estado de Mato Grosso, as normas para o processo seletivo de admissão no 1º
CJME/PMMT, que visa dotar os participantes de conhecimentos e habilidades
necessários para, quando sorteado para atuar como Juiz Militar, estarem aptos para
exercer as atividades inerentes ao escabinato, buscando capacitá-los para atuação nos
Conselhos Permanente e Especial da Justiça Militar Estadual, nas instruções dos
processos e, principalmente, na fundamentação dos seus respectivos votos nos
julgamentos, garantindo que a decisão seja a mais justa, conforme prevê a Constituição
e a legislação castrense
1.2. Visa também regulamentar como dar-se-á as 125 (cento e vinte e cinco)
inscrições para ambos os sexos, matrículas e demais disposições para o ingresso do
Oficial aluno nesse 1º CJME/PMMT, já que o referido curso terá 45 (quarenta e cinco)
horas/aulas, oportunizando o aprimoramento técnico com o fito de especializar Oficiais
para atuarem nos Conselhos Permanente e Especial da Justiça Militar Estadual,
conforme critério estabelecido na PORTARIA Nº 005/DEIP/PMMT e demais cursos
regulamentares da PMMT.
2.

JUSTIFICATIVA

2.1. Na PMMT, não existem cursos ou instruções voltados para a capacitação dos
Oficiais para atuarem como juízes militares. Em pesquisa realizada junto as Polícias
Militares do Brasil, verificou-se que no ano de 2021, a Polícia Militar do Estado do
Acre realizou em âmbito de Brasil o 1º Curso de Juiz Militar Estadual, voltado para a
formação específica na área.
Nos julgamentos realizados pelos Conselhos Permanente e Especial da Justiça Militar
Estadual, os Oficiais devem fundamentar os seus respectivos votos, caso sejam
divergentes do voto do Juiz Relator. Sendo assim, observa-se que, em sua maioria, na

11ª Vara Criminal Especializada de Justiça Militar Estadual de Cuiabá-MT, os Juízes
Militares acompanham o voto do Juiz Relator.
Por isso, é necessário consolidar a identidade democrática da Justiça Militar, definindo
claramente a sua missão constitucional, preparando os Oficiais da PMMT para atuarem
de forma técnica e qualificada nos Conselhos Permanente e Especial da Justiça Militar
Estadual.

3. DAS VAGAS
3.1
Distribuição: Serão ofertadas 125 (cento e vinte e cinco) vagas, 60 (sessenta) na
modalidade presencial e 65 (sessenta e cinco) na modalidade virtual, para Oficiais PM e
BM, assim distribuídas:
UNIDADE
Comado Regional I (UPM’s da Capital)
Comando Regional II (UPM’s de Várzea Grande)
Comando Especializado (UPM’s da Capital)
CBMMT
Comando Geral
Corregedoria Geral
SUBTOTAL PRESENCIAL
Comandos Regionais III a XV (05 vagas por CR)
SUBTOTAL ONLINE
TOTAL GERAL

MODALIDADE
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Presencial
Online

VAGAS
15
10
10
10
10
05
60
65
65
125

3.2
Observações gerais: As vagas destinadas aos Comandos Regionais I e II, assim
como, para o Comando Especializado, serão na modalidade presencial e, devido a
indisponibilidade de previsão para pagamento de diárias, deverão ser preenchidas por
Oficiais das UPM’s de Cuiabá e de Várzea Grande. As vagas destinadas aos Comandos
Regionais III ao XV, serão na modalidade telepresencial (on line).
3.3
Preenchimento das vagas: Será de livre escolha dos referidos Comandantes
Regionais/Especializado, os quais deverão, além de colher as fichas de inscrições dos
indicados individualmente preenchidas, conforme anexo “A”, preencher o termo de
aquiescência, conforme anexo “B”, contendo os nomes de todos os Oficiais do
respectivo Comando, observando os requisitos estabelecidos nos termos deste edital. As
vagas destinadas ao Comando Geral, serão de livre escolha da Comandante Geral
Adjunta da PMMT. As vagas destinadas a Corregedoria Geral serão escolhidas pelo
Corregedor Geral.
3.4
Os Oficiais a disposição de outros órgãos concorrerão as vagas destinadas ao
Comando Geral da PMMT.
3.5
Para as vagas destinadas ao CBMMT: Serão disponibilizadas apenas na
modalidade presencial, sendo de livre escolha do Comandante Geral do CBMMT, o
qual deverá, além de colher as fichas de inscrições dos indicados individualmente
preenchidas, conforme anexo “A”, preencher o termo de aquiescência, conforme anexo
“B”, contendo os nomes de todos os Oficiais do CBMMT que participarão do Curso,
observando os requisitos estabelecidos nos termos deste edital.

3.6
Remanejamento de vagas: As vagas não preenchidas por alguma unidade,
poderão ser remanejadas para outra unidade, conforme deliberação do Comandante
Geral e Corregedor Geral.
4 DOS REQUISITOS
4.1
Os candidatos deverão observar, além do que prescreve a Lei de Ensino, bem
como os requisitos gerais e específicos para a sua admissão nesse curso, e outras normas
pré-estabelecidas para preenchimentos das vagas, conforme o previsto neste Edital.
4.2

Do requisito geral:
Ser Oficial da Polícia Militar ou Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato
Grosso.

4.3

Dos requisitos específicos:

4.3.1 A ficha de inscrição deverá ser preenchida corretamente, conforme consta no
Anexo “A” do presente Edital, sob pena de ter sua inscrição indeferida e
consequentemente não ser matriculado no 1º CJME/PMMT;
4.3.2 Estar no efetivo exercício de suas funções;
4.3.3 Não estar condenado à pena de suspensão do cargo ou função, prevista na
legislação brasileira;
4.3.4 Não se encontrar em gozo de nenhum afastamento, entendendo-se por: licença
para tratamento de interesse particular, licença prêmio, licença para tratamento
de saúde, férias e outros;
4.3.5 Não estar submetido a Conselho de Justificação.
4.4

Para candidatos do CBMMT:

4.4.1 As vagas destinadas ao CBMMT, serão apenas na modalidade presencial e
ficarão a cargo da referida Instituição selecionar os Oficiais que participarãodo
1º CJME/PMMT, conforme estabelecido no presente edital.

5

DAS INSCRIÇÕES

5.1
As inscrições dar-se-ão entre os dias 26/09/2022 e 30/09/2022.
5.2
As inscrições deverão ser encaminhadas a Corregedoria Geral da PMMT,
somente via SIGADOC pelos respectivos Comandantes Regionais/Especializado, com o
termo de aquiescência, conforme anexo “B”, contendo os nomes de todos os Oficiais do
respectivo Comando, conforme especificações contidas no presente edital.
5.3
O candidato interessado deverá preencher a ficha constante no anexo “A”,
juntando cópia da identidade funcional, bem como os demais documentos exigidos no
item 3, os quais deverão ser encaminhados, via Comandante Regional/Especializado, a
Corregedoria Geral da PMMT, entre os dias 26/09/2022 e 30/09/2022, nos horários
compreendidos entre as 08h00min e 17h00min.
5.4
As vagas não preenchidas por alguma unidade, poderão ser remanejadas para
outra, conforme autorização do Comandante Geral e Diretor de Ensino da PMMT, no
período de 03/10/2022 a 07/10/2022.

5.5
Da confirmação das inscrições: A lista contendo os nomes dos Oficiais
matriculados no 1º CJME/PMMT, será divulgado no site do PMMT
(www.pm.mt.gov.br) a partir do dia 11/10/2022.

6

DO PROCESSO SELETIVO

6.1
Os candidatos deverão entregar a ficha de inscrição preenchida aos respectivos
Comandantes, juntamente com os documentos exigidos nos itens 4 e 5, cabendo aos
Comandantes Regionais/Especializado a seleção dos Oficiais que participarão do 1º
CJME/PMMT, respeitando os prazos, conforme o calendário do Anexo D desse Edital.
6.2
Os candidatos das Diretorias e demais unidades do Comando Geral, assim como
aqueles a disposição de outros órgãos, deverão encaminhar a ficha de inscrição
preenchida e demais documentos exigidos, ao Gabinete da Comandante Geral Adjunta.
6.3
Os candidatos da Corregedoria Geral da PMMT, deverão encaminhar a ficha de
inscrição preenchida e demais documentos exigidos, ao Corregedor Adjunto da PMMT.
7

DO CURSO

7.1
Local de funcionamento: Auditório da Escola Superior da Magistratura de Mato
Grosso (ESMAGIS-MT). O curso será na modalidade híbrida (presencial para policiais
militares da capital e Várzea Grande e on line para policiais militares do interior);
7.2
Período de inscrições: 26/09/2022 a 30/09/2022.
7.3
Período de realização do curso: 17/10/2022 a 27/10/2022.
7.4
Duração do curso: 09 (nove) dias.
7.5
Os casos de aprovação e reprovação durante a realização do 1º CJME/PMMT,
serão regidos por normas internas da Lei de Ensino e Regulamento do Curso.
7.6
O 1º CJME/PMMT, terá 45 horas/aula.
8

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Conforme Anexo “D”.

9

MATRIZ CURRICULAR DO 1º CJME/PMMT

QUADRO DE DISCIPLINA
Nº Ord.

Disciplinas/Palestras/Oficinas

CH (h/a)

1

- Aula Inaugural: A Importância da Função
Jurisdicional do Oficial PM/BM na Justiça Militar

5

- Disciplina: Tópicos em Direito Processual Penal
Militar
5

2

- Importância da preparação do Oficial para
atuação nos Conselhos Permanente e Especial
3

- Disciplina: Tópicos em Direito Penal Militar

5

4

- Disciplina: Estrutura Analítica do Voto

5

5

- Palestra: Sistemas de Avaliação da Prova e o
Juiz Militar

2

6

- Palestra: O Sistema Acusatório e o Processo
Penal Militar

3

7

- Disciplina: Dosimetria da Pena

7

8

- Estudo Dirigido: Elaboração de Sentença,
estrutura da Sentença, modelos de Sentenças

8

- Atividade Prática - Julgamento Simulado
5

9

- Encerramento
TOTAL

45

10 DA MATRÍCULA
10.1 O candidato deverá satisfazer as condições estabelecidas neste edital para ser
matriculado no referido curso.
10.2 O não atendimento de qualquer requisito previsto implicará na perda do direito à
matrícula.
10.3 Caso algum candidato deixe de atender algum requisito, a unidade onde o oficial
labora deverá comunicar o fato imediatamente a Corregedoria Geral da PMMT, ainda
na fase de inscrição.
10.4 A Corregedoria Geral da PMMT deverá encaminhar a relação nominal de todos
os oficiais inscritos, de acordo com as exigências impostas no item 4, para a Diretoria
de Ensino proceder a publicação da Ata de matrícula.
10.5 Os candidatos matriculados estarão aptos a frequentar o 1º CJME/PMMT.
Durante o período de realização do curso deverão cumprir todas as normas, diretrizes e
ordens estabelecidas, bem como a carga horária definida para as disciplinas ministradas
e atividades extras relacionadas ao curso, conforme direitos e deveres estabelecidos na
Lei de Ensino.
11 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 A alimentação dos Oficiais alunos, durante o curso, ficará a cargo de cada
militar, conforme prevê o Decreto nº 1331/2022, 1332/2022 e 1333/2022.
11.2 Não
haverá
previsão
de
pagamento
de
hora
aula
aos
instrutores/monitores/professores do 1º CJME/PMMT, sendo que o corpo docente será
composto por Professores civis e Oficiais instrutores voluntários, de modo que as
disciplinas ministradas no curso não acarretarão pagamento de horas-aulas ou qualquer
ônus para a PMMT.
11.3 A inscrição no curso implica o conhecimento e aceitação, por parte do (a)
candidato (a), de todas as condições estabelecidas neste Edital.
11.4 Os casos omissos nesse Edital serão resolvidos pelo Comandante Geral da
Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, Diretor de Ensino e o Corregedor Geral da
PMMT, com a participação da Comissão desse certame.

Quartel do Comando Geral da PMMT, em Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2022.

Alexandre Correa Mendes – Cel PM
Comandante Geral da PMMT
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ANEXO “A”

FICHA DE INSCRIÇÃO
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº _______ /2022
Curso:

DADOS PESSOAIS:
Nome:
Nome de identificação:
RG:
CNH nº:
Filiação:
Data de nascimento:
Unidade lotação:
E-mail:
Telefone:

Org. exp.:
Categoria:

Estado civil:
CPF:
Tipo Sanguíneo:

Matrícula:
Quant. Dependentes:
Fator RH:

Naturalidade:
Posto:
Telefone com Whatsapp:

ENDEREÇO RESIDENCIAL:
Av. /Rua /Tv.:
Bairro:
UF:
Ponto de ref.:

Cidade:
Telefones: (

CEP:

)

EM CASO DE EMERGÊNCIA AVISAR:
Nome:

Grau de afinidade:

Tel.: (

)

DADOS PROFISSIONAIS:
Data de ingresso na Corporação:
Tempo de efetivo serviço na Corporação:

Tempo no posto:

Por estar ciente das normas estabelecidas no Edital n° _________, e por ser a
expressão da verdade, assino a presente ficha de inscrição.
_________............................................., MT, ............ de ..............de 202......
__________

____________________________________________________

* Anexar ao presente documento cópia da identidade funcional.

ANEXO “B”

TERMO DE AQUIESCÊNCIA

Por meio do presente, faço saber que os candidatos ao 1º Curso de Juiz
Militar Estadual (1º CJME/PMMT), abaixo relacionados, a ser realizado pela Polícia
Militar do Estado de Mato Grosso, atende a todos os requisitos de inscrição do Edital n°
_____/DEIP/PMMT/2022, de ____ de _______________ de _____ (data), e que este
comando/chefia se encontra ciente quanto à participação do referido policial militar no
mencionado curso. Segue relação:
POSTO

NOME

RG PM/BM MT

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

___________________ - MT, ______de _______________de 2022

_______________________________________________
Nome e assinatura (Comandante/Diretor)

ANEXO “C”

REQUERIMENTO DE DESLIGAMENTO Nº ______/2022
Eu,_______________________________________________,
RG
PMMT___________________, Matrícula _________________, Atualmente lotado no
_________________________________________,
telefone
pessoal
________________e-mail ________________________, venho mui respeitosamente,
requerer meu desligamento do Curso de Juiz Militar Estadual da PMMT, sujeitando me
aos preceitos e normas que nortearão a participação no referido curso.
N. termos, P. deferimento
_______________________, __ de _________ de 2022.

__________________________________________________
ASSINATURA DO CANDIDATO

ANEXO “D”

CALENDÁRIO GERAL

Data
20/09/2022

Horário
08h00

26/09 a 30/09
de 2022
04/10/2022
03/10 a 07/10
de 2022
11/10/2022

08h00 às 17h00

17/10/2022
27/10/2022

08h00
12h30

08h00
08h00 às 17h00
17h00

Evento
Publicação do edital do concurso
do 1º CJME
Período de inscrição do 1º CJME
Nomeação da comissão 1º CJME
Período de remanejamento de
vagas para o 1º CJME
Divulgação da relação dos
Oficiais matriculados no 1º
CJME
Início das aulas do 1º CJME
Término das aulas do 1º CJME

