
   

 

 

 

Nota técnica 10/2017-CRS - Concurso n. 0817 – CEGESP/2017 – Turma II. 

     
 Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do processo seletivo interno para o Curso de 
Especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública para o ano de 2017 (CEGESP/2017) – Turma II, Edital DRH/CRS n.º 
08/2017, de 03 de julho de 2017, apresentamos o embasamento legal para as questões das provas, conforme quadro abaixo: 
 
 

CEGESP/2017 – Turma II 

QUESTÃO 
RESPOSTA 
CORRETA 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

14ª QUESTÃO – De acordo com a Lei Estadual n. 14.310/2002, 
que contém o Código de Ética dos Militares do Estado de Minas 
Gerais - CEDM, pode-se afirmar que:  
 
I. A reforma disciplinar compulsória é uma medida excepcional, a 
ser aplicada pelo Comandante-Geral ao policial militar possuidor 
de alguns atributos/requisitos legais, tendo em vista que culmina 
com o afastamento do policial militar do serviço ativo, e não com a 
sua efetiva demissão das fileiras da instituição militar.  

II. A demissão do policial militar consiste em uma “pena capital”, 
que deve ser aplicada após o devido processo legal (Processo-
Administrativo Disciplinar – PAD ou Processo Administrativo 
Disciplinar Sumário - PADS).  

III. O policial militar, estável ou não, pode ser submetido a 
processo administrativo demissionário (policial militar estável é 
submetido a Processo-Administrativo Disciplinar – PAD, enquanto 
o não estável é submetido ao Processo Administrativo Disciplinar 
Sumário - PADS) quando: cometer uma transgressão disciplinar 
grave que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, 
independentemente do conceito em que estiver classificado; 
cometer nova falta disciplinar de natureza grave, se classificado no 
conceito “C”, se contar com, no mínimo, três anos de efetivo 

B 

Os candidatos argumentaram que o art. 24 da 
Lei Estadual n. 14.310/2002 dispõe que a 
“reforma disciplinar compulsória” e a 
“demissão” são tidas como sanções 
disciplinares. A partir de tal assertiva 
entendeu ser motivo para a anulação da 
questão o fato de seu enunciado ter tratado 
tais sanções, respectivamente, por uma 
“medida” e uma “pena”. Ainda, que o art. 25 
do mesmo diploma legal apresenta o rol de 
medidas que poderão ser aplicadas. Por este 
motivo, a questão deveria ser anulada por 
não conter opção que se traduza na resposta 
correta. 

A Comissão entende que os termos medidas 
e sanções tem o mesmo significado no 
contexto da norma exposta, visto que o texto 
do art. 25 traz, de fato, elencadas três 
medidas, porém que poderão ser aplicadas 
cumulativamente com as demais sanções. 
Conclui-se, portanto, que se o próprio texto 
menciona haver demais sanções é porque as 
medidas previstas no art. 25 também são 
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serviço; contando com menos de três anos de efetivo serviço, em 
reincidência de falta disciplinar de natureza grave, estando 
classificado no conceito “C”.  

IV. Consideram-se atos que afetam a honra pessoal ou o decoro 
da classe, dentre outros faltar publicamente, fardado, de folga ou 
em serviço, com o decoro pessoal, dando causa a grave 
escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe 
ou exercer coação ou assediar pessoas com as quais mantenha 
relações funcionais.  
 
De acordo com as assertivas acima, marque a alternativa 
CORRETA:  
 
A. ( ) Somente as assertivas I, II e IV são verdadeiras.  

B. ( ) Todas as assertivas são verdadeiras.  

C. ( ) Somente as assertivas I, II e III são verdadeiras.  

D. ( ) Somente as assertivas II, III e IV são verdadeiras.  
 

consideradas sanções. 

Quanto ao fato de o item I trazer que a 
demissão se trata de uma “pena capital” e a 
legislação não mencionar a palavra “pena”, 
mas “sanção”, também se trata de questão de 
analogia, até porque no enunciado o termo foi 
grafado entre aspas. 
 

O art. 24 da Lei Estadual n. 14.310/2002 
dispõe sobre as sanções disciplinares que 
poderão ser aplicadas ao militar estadual. O 
art. 25 seguinte traz separadamente mais três 
medidas, que foram neste texto separadas 
por se tratarem de exceções que podem ser 
aplicadas cumulativamente ou não com as 
previstas no art. 24 ou entre si.  

Desta forma, não se vê como prosperar os 
recursos ora analisados pela Comissão. 

21ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA, acerca da 
Resolução n. 4.320/2014, que regulamenta o direito de acesso à 
informação no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais. O acesso 
à informação compreende, dentre outros, os direitos de obter:  
 
A. ( ) Informação sobre todas atividades exercidas pela 
Corporação, inclusive as relativas à sua política, organização e 
serviços, inclusive as classificadas com grau de sigilo.  

 

B. ( ) Orientação referente ao local onde possivelmente será 
encontrada a informação almejada no âmbito internacional.  

 

C. ( ) Informação relativa a remuneração, vencimentos líquidos, 
empréstimos consignados, pensões judiciais de alimentos, 
descontos diversos e subsídio recebidos por ocupante de cargo, 
posto, graduação, função e emprego público, incluindo auxílios, 
diárias, ajudas de custo e quaisquer outras vantagens pecuniárias 
ou indenizações.  

D 

O candidato argumentou que embora a 
assertiva D, assinalada como a correta pelo 
gabarito oficial, esteja de acordo com o texto 
da Resolução n. 4.320/2014, a assertiva B 
também está correta. Para tanto, o candidato 
se apoia na tese de que a Lei Nacional n. 
12.527/2011 se remete “[...] aos princípios 
gerais que a norteiam constitucionalmente, 
regulando o acesso às informações, conforme 
preceitua o [...] art. 5º, o [...] art. 37 e o [...] art. 
216 da Constituição da República Federativa 
do Brasil – CRFB/88”. 

Baseando-se, então, em análise 
interpretativa, o candidato aduziu que a 
assertiva B poderia ser considerada correta, 
vez que a Lei n. 12.527/2011, em seu art. 3º, 
inciso I, em sua extensão hermenêutica, “[...] 
reforça de maneira mandatória sua 
interpretação a fim de assegurar o 



 

D. ( ) Informação produzida ou custodiada por pessoa física 
ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com a 
PMMG, mesmo que esse vínculo já tenha cessado.  
 

cumprimento das normas relativas ao acesso 
à informação, de forma eficiente e adequada 
aos objetivos da Lei de Acesso à Informação”. 

Em relação à argumentação do candidato, a 
Comissão entende que não seria cabida a 
interpretação do assunto à luz de norma que 
não constasse do programa de matérias 
previstas para o presente concurso. Ademais, 
o enunciado da questão se prende à norma 
interna da Corporação, qual seja a Resolução 
n. 4.320/2014. 

A Resolução n. 4.320/2014, portanto, é uma 
norma interna que versa sobre a 
regulamentação do direito de acesso à 
informação no âmbito da PMMG, e no caso, o 
enunciado da questão foi claro ao direcionar a 
resposta da assertiva correta em face do teor 
da norma mencionada, não dando margem à 
interpretações em relação a outras normas 
vigentes. 

Desta forma, não se vê como prosperar o 
recurso ora analisado pela Comissão. 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2017. 
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