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Rascunho

 
 
 

DEFESA COM ARMAS DE FOGO PARA MAGISTRADOS - NÍVEL II
 
 

Inscrições abertas até o dia 22/11/2021, por meio de formulário disponível neste
link. 

 

 
Data: 26/11/2021 (6ª-feira). 

Modalidade: Presencial. Importante que os/as participantes comprometam-se a 
cumprir todos os protocolos de segurança para prevenção ao contágio pelo 
coronavírus, utilizando máscaras e álcool-gel para sanitização das mãos e dos 
equipamentos.

Horário: 8h30min às 12h / 13h30min às 18h.

Local: Sede do Comando de Policiamento Metropolitano - CPM/ 15º BPM (Av.
Santos Ferreira, 4321 - Estância Velha, Canoas - RS). Haverá transporte disponível 
aos magistrados e às magistradas, com saída do Foro Trabalhista às 8h e retorno às
18h. 

Conteúdo programático:
1. Regras de segurança no manuseio da arma de fogo e conduta em estande 
de tiro; 
2. Fundamentos do tiro: base, empunhadura, visada, acionamento do gatilho e 
respiração; 
3. A escolha dos equipamentos acessórios; 
4. MAC – Municiar, Alimentar e Carregar; 
5. Recarga administrativa, tática e emergencial; 
6. Estágios do tiro; 
7. Giros para identificação da ameaça e disparo; 
8. Movimentação em confronto com arma de fogo; 
9. Principais panes na pistola e soluções indicadas; 
10. Desmontagem em 1º escalão e limpeza da pistola; 
11. Exercícios de tiro, análise do alvo e correção dos erros na execução do tiro.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsZZCWQq2njZxouSmN0v825Hhjdebr13G-rLhRlIvzdtxXnw/viewform
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Metodologia:
a) Aula expositiva dialogada, demonstrativa e prática de manuseio em sala de 
aula; 
b) Exercícios de tiro em escola ou estande de tiro (80 disparos de pistola por 
participante).  

Docentes: Marcelo Della Pace Dornelles e Rodrigo Navarro Roxo, Servidores do
TRT4, integrantes do Núcleo Especializado de Proteção e Escolta do TRT4 - NEPE. 

Carga Horária: 08 horas-aula. 

Público-alvo: Magistrados/as do TRT4, que preencham pelo menos um dos pré-
requisitos a seguir: 

a) Arma registrada no Exército Brasileiro ou na Polícia Federal (CRAF);
b) Certificado de Registro, sendo apostilado como Atirador ou Caçador, no 
Exército Brasileiro (CR);
c) Certificado de participação no curso promovido pela Escola Judicial do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: Defesa com Armas de Fogo para 
Magistrados – Nível I (16/11/2021);
d) Certificado de participação em curso de formação básica para uso de arma 
de fogo com realização de disparos.

Nº de vagas/participantes: 10 vagas. Caso haja mais interessados/as do que
vagas disponíveis, será realizado sorteio. 

Avaliação: Avaliação de Reação. 

Certificação: Condicionada à frequência integral. 

Observação: Há previsão de pagamento de diárias e ressarcimento das despesas
com deslocamento aos/às magistrados/as do interior do Estado participantes, nos
termos da Resolução Administrativa nº 06/2019.

***
 

Calendário de Atividades da EJud4:
Acompanhe a programação em Portal Vox > Vida Funcional > Cronograma de Cursos

 
Site:

www.trt4.jus.br/portal/portal/EscolaJudicial
 

Facebook:
www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4

 
Instagram:

www.instagram.com/ejud4 
 

Canal no YouTube: Escola Judicial TRT4
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD 
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