PROPOSTA INSTITUCIONAL

1. INBRADIM
1.1 O Instituto

O Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar, também
designado pela sigla INBRADIM foi fundado em 28 de outubro de 2011,
tendo como Presidente e fundador o Tenente Coronel Murilo Ferreira
dos Santos – da Polícia Militar de Minas Gerais.

Atualmente o INBRADIM é um conceituado centro de estudos e de
reflexões sobre o Direito Militar e seus sub-ramos, voltado à realização
de objetivos que buscavam desenvolver o interesse pelo ensino do
direito e a pesquisa jurídica, em geral, estimulando à conquista de
conhecimentos e a participação espontânea, de modo cada vez mais
intenso, junto à comunidade jurídica brasileira.

O INBRADIM é uma instituição não governamental, sem qualquer
ligação político-partidária ou religiosa, de caráter puramente científico,
sem fins lucrativos. Sua sede está localizada à Rua Platina, nº. 421,
Bairro Prado, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
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1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivos Gerais

Os objetivos gerais do Instituto são:

- Promover o desenvolvimento, a pesquisa, o ensino, a qualificação e a
capacitação profissional, visando à formação do cidadão, a geração de
trabalho e renda, a difusão, promoção e defesa dos direitos individuais,
sociais e coletivos;
- Promover o desenvolvimento, ensino e pesquisa dos diversos ramos
dos Direitos da Legislação Brasileira e Internacional;
- Promover o desenvolvimento, ensino e pesquisa do Direito Militar:
Penal, Processual, Administrativo, Disciplinar e Previdenciário;
- Promover o desenvolvimento, ensino e pesquisa do Direito
Aeronáutico, Marítimo, Espacial e demais ramos do Direito;
- Promover o ensino, pesquisa, extensão, assessoria e qualificação
profissional e social;
- Promover, implementar, acompanhar, desenvolver e supervisionar,
Cursos, Seminários, Fóruns, Eventos, Congressos e atividades afins de
acordo com os objetivos do Instituto;
- Promover ações e políticas sociais de proteção dos interesses
individuais, coletivos, sociais e difusos e de proteção as minorias
sociais;
- Promover ações e políticas sociais de proteção as crianças,
adolescentes, idosos, mulheres, negros, índios, quilombolas, portadores
de necessidades especiais, homossexuais, bem como contra todo e
qualquer tipo de discriminação, violência ou abandono social;
- Promover ações de afirmação dos diferentes tipos de culturas em
função de sua etnia ou origem social;
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- Promover políticas de proteção, preservação e conservação de bens,
artísticos, culturais, naturais e do patrimônio histórico, valorizando suas
características técnicas e históricas;
- Promover ações e políticas sociais voltadas à ressocialização e de
reinserção social e de cidadania das camadas mais necessitadas da
população e de detentos e egressos do sistema prisional;
- Promover debates e ações sobre os direitos de detentos e egressos do
Sistema Prisional, dos Militares, das Forças Armadas e Auxiliares
(Polícias e Bombeiros);
- Promover pesquisas necessárias ao aprimoramento do trabalho de
seus associados;
- Elaborar, executar, acompanhar e gerir programas e projetos voltados
para o desenvolvimento das áreas de sua atuação;
- Executar projetos de assessoramento ou consultoria para entidades
públicas

e

privadas;

- Participar de convênios e intercâmbios com associações, grupos ou
entidades nacionais ou internacionais, que promovam atividades de:
educação, ensino, pesquisa, assistência social, cultural, artística,
ambiental e de defesa dos direitos (individuais, coletivos, sociais),
inclusive instituições militares;
- Estabelecer parcerias com instituições governamentais ou privadas,
visando o cumprimento de objetivos e interesses comuns.

1.2.2 Objetivos Específicos

Visando elaborar seus objetivos, o INBRADIM também buscará os
seguintes objetivos específicos:
- Fomentar a pesquisa e o estudo do direito militar, enquanto ciência
jurídica;
- Realizar programas, seminários, palestras, conferências, cursos e
eventos científicos, pedagógicos e culturais com a finalidade de
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propagar

o

estudo

crítico

do

direito militar, bem como revelar a importância do conhecimento desta
ciência jurídica aos operadores do direito, comunidade acadêmica e à
própria sociedade;
- Instituir prêmios e promover concursos de monografia científica ligadas
ao direito militar, como forma de difundir a ciência; * Distinguir com selo
de qualidade faculdades de direito, cursos de graduação e pósgraduação, bem como eventos que apresentem qualidade na docência
do direito militar, a fim de melhor qualificar o seu estudo;
- Publicar artigos e trabalhos científicos de direito militar, de seus
membros ou não, por meios próprios ou por convênios com revistas
jurídicas de expressão local, nacional ou internacional;
- Incentivar e dar apoio às atividades pedagógicas e culturais que
tenham por finalidade o aprofundamento do conhecimento científico do
direito militar;
- Fomentar o intercâmbio e a troca de conhecimento entre cientistas do
direito militar, de todas as regiões do país e do estrangeiro, a fim de
propiciar o aprimoramento geral da ciência jurídica;
- Divulgar, no Brasil e no exterior, o conhecimento científico de
professores,

especialistas,

mestres,

doutores,

pós-doutores,

e

profissionais que laboram com afinco no direito militar.

1.3 Propósitos

Estruturado no conceito de ciência e na busca do conhecimento
científico, o Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar,
nestes primeiros anos de existência e atividades reafirma o propósito
primordial para o qual foi criado: o de se tornar um centro de excelência
no conhecimento do Direito, tanto no Brasil quanto perante a
comunidade acadêmica internacional, para tanto, tem como carta de
serviços a promoção de estudos e reflexões em sintonia com as
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principais correntes do pensamento jurídico contemporâneo, oferecendo
à comunidade acadêmica uma série de cursos livres, que além de
propiciar o conhecimento, abrem oportunidade para validação –
aproveitamento – como carga horária complementar de cursos de
graduação ou em concursos nas áreas dos temas específicos; além de
destacar a publicação bimestral da Revista Eletrônica INBRADIM,
periódico com registro no ISNN, que apresenta, além da jurisprudência
atualizada, a mais valorosa doutrina do Direito Militar no Brasil.

Também faz parte das atuações do Instituto, a realização de seminários
quinzenais – na modalidade on-line – onde se apresenta as mais
variadas áreas do direito brasileiro e internacional.

1.4 Missão, Visão e Valores

Missão: Promover a diversidade da ciência jurídica, a liberdade e
valorizar a pessoa humana, refletindo a cultura científica com respeito e
sabedoria.

Visão: Ser uma instituição reconhecida mundialmente por sua
contribuição no desenvolvimento das ciências jurídicas e seus subramos extravagantes.

Valores: Divulgar conhecimento e prestar serviços com eficiência e
qualidade, superando as expectativas dos seus associados, parceiros e
colaboradores.
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1.5 Dados Cadastrais
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2. OS EVENTOS
2.1 – O Congresso

O Instituto Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar –
INBRADIM promove o Congresso Internacional sobre Ciências
Militares, juntamente com as entidades parceiras, com o intuito de
despertar o interesse acadêmico sobre importantes áreas de atuação
das Ciências Militares e sua importância para o mudo do conhecimento
e desenvolvimento científico.
As Ciências Militares possuem hoje como grande desafio
estratégico, estabelecer uma interlocução com a sociedade fazendo-se
conhecer pela participação ao longo da história da humanidade no
desenvolvimento de produtos e serviços que revolucionaram o bem
estar social. Nesta conversa com as demais ciências, para estar em
constante evolução e adaptação à sociedade contemporânea, as
Ciências Militares tem a pretensão de romper desafios e buscar a
excelência.
Neste aspecto, considerando o escasso material acadêmico hoje
ofertado, o Congresso Internacional Sobre Ciências Militares tem como
objetivo principal fomentar pesquisas nas seguintes áreas de atuação:
Direito

Penal-

Militar;

Direito

Processual-Penal-Militar;

Direito-

Administrativo-Militar; Direito Previdenciário-Militar; Direito Marítimo;
Direito Aeronáutico; Direito Ferroviário; Direito Rodoviário; Direito
Ambiental; Direito Militar-Comparado; História Militar, História de Policia
Militar; História do Direito Militar e linhas de pesquisas ou áreas de
conhecimento afins a estes, de forma interdisciplinar.
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Além de ter como objetivo despertar o interesse nas disciplinas
acima destacadas, o Congresso Internacional sobre Ciências Militares
visa, também, inteirar a sociedade sobre a importância de tais ciências e
a participação anônima na vida do indivíduo.
Para o dia do evento são planejadas palestras magnas com
ilustres nomes de Autoridades com atuação relevante nas áreas das
Ciências Militares, encerramento do I Prêmio INBRADIM de Produção
Filosófico-Científica/2017, e um ousado e desafiador Workshop com
estandes de divulgação de produtos/serviços das marcas parceiras.
Neste aspecto, selecionamos organizações notáveis e que
despertaram interesse em difundir esse conhecimento para a sociedade,
contribuindo para realização do projeto em questão.
As organizações destacadas têm suma importância na realização
do projeto, pois a parceria terá como abrangência a divulgação do
evento, através da Intranet e os demais veículos disponíveis,
objetivando tornar possível a participação de todos que despertarem o
interesse nas áreas de atuação das Ciências Militares e demais áreas
do conhecimento condizentes com o certame;
O Congresso Internacional sobre Ciências Militares será realizado
nos dias 26 e 27 de outubro 2017, na Rua Diábase nº 200, Bairro
Prado – Clube dos Oficiais da PMMG, Belo Horizonte/MG, cujo
projeto que ora vos apresentamos se encontra em execução.

9

2.1.1 – Os eventos do Congresso

DATA HORA

LOCAL

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR*
Congresso Internacional de Ciências Militares

26.10

09:00

PRÉ-EVENTO (Contrapartida Social) Palestra sobre cidadania
Auditório 1 para alunos do “Colégios Tiradentes da Polícia Militar de Minas
Gerais” e “Colégio Militar das Forças Armadas”.

26.10

10:00

Auditório 1 Palestra – SCIENCO – Projeto “Ponto Com Ciência Social”

26.10

11:00

Auditório 1 Atividades com o Corpo de Bombeiro

26.10

14:00

Àrea
Externa

Atividades com o Corpo de Bombeiro

26.10

20:00

Salão
Topázio

Abertura Solene

26.10

20:30

Salão
Topázio

Apresentação Cultural

26.10

21:00

Salão
Topázio

Palestra Magna

27.10

08:00

Foyer

27.10

09:00

Auditório 1

1º Painel - Tema: Meio ambiente
Presidência de Mesa (Corpo de Bombeiros da PM)

27.10

09:00

Auditório 2

2º Painel - Tema: Cidadania
Presidência de Mesa (OAB – Minas Gerais)

27.10

10:45

Auditório 1

3º Painel – Tema: Combate à Corrupção
Presidência de Mesa (Polícia Federal)

27.10

10:45

Auditório 2

4º Painel – Tema: Ciclo Completo de Polícia
Presidência de Mesa (PMMG/FENEME/CNCG)

27.10

12:00

Livre

27.10

14:00

Inicio do Credenciamento

Pausa para o Almoço

Auditório 1 5º Painel – PAINEL INTERNACIONAL
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Tema: Direitos Fundamentais
Presidência de Mesa (ANPR)

27.10

14:00

6º Painel – PAINEL INTERNACIONAL
Auditório 2 Tema: Direito Comparado
Presidência de Mesa (AMAGIS – Ass. dos Magistrados de MG)

27.10

15:00

7º Painel – Tema: Regras de Compliance
Auditório 1 Presidência de Mesa (Associação Mineira do Ministério Público)

27.10

15:00

Auditório 2

27.10

16:30

Salão

8º Painel – Tema: Direito Comparado
Presidência de Mesa (AMAGIS –Assoc. dos Magistrados de MG)
Pausa para o café

27.10

17:00

9º Painel – Tema: Ciências Militares - Reforma do Código Penal
Auditório 1 Militar
Presidência de Mesa (STM/MPM)

27.10

17:00

Auditório 2

10º Painel – Tema: Código Civil/Prisão 2ª Inst.
Presidência de Mesa (Tribunal de Justiça de MG)

27.10

18:30

Auditório 1

Cerimônia de premiação do 1º Prêmio INBRADIM de Produção
Filosófico - Científica / 2017

27.10

18:30

Auditório 2 Cerimônia de premiação do 1º Prêmio INBRADIM de Produção
(Transmissão simultânea)
Filosófico - Científica / 2017

27.10

20:30

Auditório 1 Palestra de Encerramento:___________________________

27.10

20:30

Auditório 2 Palestra de Encerramento:___________________________
(Transmissão simultânea)

27.10

22:00

Salão
Principal

Congraçamento Sociocultural
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2.1.2 – Tabela de preços para Inscrições:

CATEGORIA
Associados INBRADIM e
Estudantes

Nº DE VAGAS

ATÉ

ATÉ

APÓS

RESERVADAS

10/06/17

10/09/17*

10/09/17

100 vagas

100 vagas

200 vagas

R$ 100,00

R$ 150,00

R$ 200,00

50 vagas

100 vagas

150 vagas

R$ 150,00

R$ 220,00

R$ 280,00

50 vagas

100 vagas

150 vagas

R$ 180,00

R$ 260,00

R$ 350,00

R$50,00***

R$ 70,00

R$ 90,00

400 vagas

Militares

300 vagas

Público em geral

300 vagas

Acompanhantes**

--------------

(*) Último dia para inscrições com desconto.
(**) Inscritos na “Categoria Acompanhantes” somente terão direito aos eventos sociais (abertura e
congraçamento de encerramento) sem direito a receber o material do congressista e acesso às salas.
(***) Os Inscritos até 10 de junho de 2017, ganham como cortesia o a inscrição do acompanhante.
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2.2 – O Prêmio

O 1º Prêmio INBRADIM de Produção Filosófico - Científica / 2017 é
promovido coparticipativamente com entidades literoculturais, filosóficas
ou tecnocientíficas e outros parceiros e colaboradores, pelo Instituto
Brasileiro de Estudo e Pesquisa de Direito Militar – INBRADIM e pelo
respectivo Curador.

Este prêmio destina-se a premiar textos dissertativos que explorem
alguma das temáticas citadas ao lado. Poderão concorrer ao Prêmio,
pessoas de qualquer profissão ou qualificação, atendidas as exigências
constantes do regulamento.

2.2.1 Áreas Temáticas



Direito Penal-Militar;



Direito

Processual-Penal-Militar;

prioritariamente

de

Direito

natureza

Administrativo-Militar,

disciplinar-militar;

Direito

Previdenciário-Militar; Direito Marítimo;


Direito Aeronáutico; Direito Ferroviário; Direito Rodoviário; Direito
Ambiental;



Direito Militar-Comparado; História Militar ou Policial-Militar;
História do Direito Militar e linhas de pesquisas, ou áreas de
conhecimento afins, ou conexas, ou correlatas, com os incisos a
este anteriores, ou entre eles interdisciplinares.
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2.2.2 Cronograma do Prêmio

DATA
02/01/2017
a
30/06/2017
30/06/2017
01/07/2017

Eventos do 1º Prêmio INBRADIM de
Produção Filosófico - Científica / 2017
Recebimento de inscrições e trabalhos online e através
dos correios na modalidade SEDEX com aviso de
recebimento (AR).
Término das inscrições.

Consolidação de inscrições e textos.

a
07/07/2017
10/07/2017

25/09/2017

27/10/2017

Encaminhamento dos textos validamente inscritos.

Proclamação dos resultados.

Cerimônia de premiação (Local: Clube dos Oficiais da
PMMG - BH)
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2.3 Sobre o Patrono do Prêmio: Príncipe Dom João (Presidente do
Conselho Supremo Militar e de Justiça de 06/04/1808 a 26/04/1821)1

Conforme nos apresenta os anais do Superior Tribunal Militar, com sede
na Capital Federal, Dom João nasceu no ano de 1767 em Lisboa –
Portugal. Terceiro filho de D. Pedro III e D. Maria I. Rei de Portugal.
Assumiu a regência do reino em 1792, quando do impedimento da mãe,
pela loucura que a vitimou.

O seu governo iniciou em ambiente social conturbado, em consequência
dos acontecimentos na França. As monarquias temiam as ideias da
Revolução Francesa, principalmente depois da execução de Luís XVI.

Na

qualidade

de

príncipe-regente,

forçado

pelo

Tratado

de

Fontainebleau, de 27 de outubro 1807, que declarou extinta a Dinastia
de Bragança e determinou a invasão de Portugal, transferiu-se com toda
a Côrte para o Brasil, aportando à Bahia de Todos os Santos em 22 de
janeiro de 1808; ali permaneceu até 26 de fevereiro quando prosseguiu
viagem, chegando ao Rio de Janeiro em 07 de março seguinte.
Aclamado rei de Portugal, Brasil e Algarve por morte de D. Maria I em
1816, retornou a Lisboa em 26 de abril de 1821.

Proclamada independência em 07 de setembro de 1822, transferiu para
D. Pedro I a soberania do novo Império do Brasil, do qual passou a ser
imperador titular. Dentre os seus muitos empreendimentos, está a
liberação das indústrias do Brasil, a abertura dos portos, livre comércio
intercontinental,

providenciou

a

constituição

de

tribunais,

estabelecimentos bancários, escolar, a Academia de Belas-Artes do Rio

BRASIL. Superior Tribunal Militar. Presidentes da Corte no Império e na República: 1808 – 1994.
Brasília: Diretoria de Documentação e Divulgação, 1994. p. 21-23.
1
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de Janeiro, a Biblioteca Real, a Imprensa Régia e o Jardim Botânico.
Honrou a sua nova pátria, e a ela dedicou especial colaboração.

Era casado com D. Carlota Joaquina, com quem teve nove filhos.
Faleceu em 10 de março de 1826, no Palácio de Bemposta, em Lisboa –
Portugal.
Ao homenagear este estadista, o INBRADIM pretende ainda, ousar levar
à sociedade normas postas e utilizadas com frequência, mas que
padecem do desconhecimento e vazio doutrinário. As instituições
privadas de ensino são sem dúvida o grande alvo a ser buscado junto
com as instituições de ensino militares para cumprirmos este desiderato.

Aqui se busca a manifestação do novo e do velho cientista, que com sua
sagacidade e desenvoltura no campo do conhecimento, faça reluzir e
reacender os fragmentos históricos de um direito que apresentou ao
continente as primeiras noções organizadas de justiça.
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2.4 - Evento de Contrapartida Social – AFAS – EQUOTERAPIA
Visando oferecer uma contrapartida social aos eventos propostos pelo
INBRADIM, o Diretoria da Entidade firmou parceria com o Centro de Equoterapia do
Regimento de Cavalaria Alferes Tiradentes – CERCAT da Polícia Militar, que oferece
gratuitamente, o tratamento equoterápico a 120 praticantes que, em sua maioria,
são crianças até 12 anos de idade.







Sindrome de Down
Paralisia cerebral
Autismo
Hiperatividade,
E outras mais 33
patologias são tratadas
com a equoterapia.

Montados nos cavalos, crianças, adolescentes e adultos, com as mais
diversas deficiências, encontram a liberdade para as amarras do próprio corpo.
O tratamento equoterápico traz ao praticante mais de 2000 estímulos durante
30 minutos de sessão.
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Tão grande quanto é a melhoria dos praticantes da equoterapia, é também a
fila de espera para o tratamento. Há 920 nomes na fila de espera, com o tempo
médio de quatro a cinco anos para serem atendidos.
Carlos Eduardo parou de falar aos oito anos. “Meu maior sonho é ouvir meu
filho me chamar de mamãe novamente“, diz Maria Auxiliadora, mãe do garoto que
espera há três anos para começar o tratamento.
O objetivo é destinar uma parte das receitas do Congresso Internacional de
Ciências Militares para auxiliar na construção a cobertura da área de equoterapia,
assim como, na manutenção perene dos serviços oferecidos e, assim, ampliar o
horário de atendimento, sem preocupações também com o sol forte ou com chuva.
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2. OS EVENTOS
3. OS OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

Incentivar e aprimorar a leitura e a produção literária, em língua
portuguesa, acerca do Direito Militar e seus sub-ramos, divulgando
novos talentos e valorizando seus trabalhos.

3.2 Objetivos Específicos

- Promover o interesse pelo estudo do Direito Militar e seus sub-ramos;
- Estimular reflexões importantes no âmbito das Ciências Militares;
- Incentivar a produção literocultural sobre o Direito Militar.

4. PÚBLICO ALVO

- Militares das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e
Forças Auxiliares (Polícias Militares);
- Estudantes e profissionais operadores do Direito.

5. LOCAL DOS EVENTOS

Clube dos Oficiais – Rua Diabase, nº. 200, Bairro Prado, Belo
Horizonte/MG.
Auditório (capacidade para 420 pessoas sentadas) e Salão Topázio
(aproximadamente 3000 pessoas)
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6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

AÇÕES
↓

DATA →

1

Planejamento

2

Assinatura de Contratos

3

Visitas Técnicas

4

Apresentação do
Projeto

5

Captação de Patrocínios

6
7
8
9
10

Divulgação (1º folder)

12

Divulgação (2º folder)

13

Divulgação (1º Flayer)

14

Divulgação (2º Flayer)

15

Divulgação (cartazes)

16

Divulgação (hot site)

17

Divulgação (Mídias)

18

Inscrições

19

Programação Oficial

20

Contratação de Serviços

21

Reservas de Hotéis

22

Montagem do Evento

23

Execução do Evento

25
26
27

ABR
2017

MAI
2017

JUN
2017

JUL
2017

AGO
2017

SET
2017

OUT
2017

Recebimento
Patrocínios
Produção Progr.
Científica
Convite para
Palestrantes
Confirmação de
Palestras
Divulgação (E-mail
MKT))

11

24

MAR
2017

Desmontagem do
evento
Pagt° de Prest. de
Serviço
Recebimento Final de
Patrocínios
Prestação de Contas
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7. CONTATO
Aguardamos a manifestação de seu interesse na presente parceria e
adiantamos que outros detalhes sobre o Congresso Internacional
sobre Ciências Militares e o 1º Prêmio INBRADIM de Produção
Filosófico - Científica / 2017 - I Prêmio Príncipe Dom João, como
forma de pagamento, parcelamento e outros, poderão ser negociados.

Contatos
Inbradim (Geral)
Ten Cel Murilo (Presidente)
Jhessika (Vice-Presidente)
Jéssica (Jurídico)
Carla Cruz (Coordenadora de Curso)
Gleisa (Coordenadora Pedagógica)
Fernando Porto (Engenheiro)
Carmen Lúcia (Produção)

Telefone (DDD 31)
2514-2130
98745-5512
98390-9220
99493-3371
98814-7172
99824-4904
99340-0064
99635-7663

IDEALIZAÇÃO & PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Consultoria Técnica:
Carlos Cunha Pereira
Cel: 31- 99146-6108
carloscom@terra.com.br
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