
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  896 /2013-DRH/CRS
O TEN CEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO DA PMMG no uso de suas atribuições  legais, tendo em vista o EDITAL 
DRH/CRS n°  07  de  05  de  outubro  de  2012,  que  regula  o  concurso  público  para 
admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

1CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o Requerente RAFAEL AUGUSTO MATEUS MACHADO, 
candidato ao CFO/13, interpôs recurso administrativo contra a questão 11 da prova 
objetiva tipo “B”, o qual não foi conhecido pelo fato de não ter anexado fotocópia da 
bibliografia pesquisada para fundamentar o pedido, deixando de cumprir o previsto 
nos  subitens  8.3  e  8.9  do  edital  que  regula  o  certame,  conforme  Despacho 
Administrativo Nº 286/13 – DRH/CRS;

1.2  ajuizou  Ação  Ordinária,  processo 
0414683-14.2013.8.13.0024, objetivando tutela antecipada, que foi indeferida pelo 
MM Juiz de Direito da 4ª VFPE, para que a Polícia Militar, na pessoa do Diretor de 
Recursos  Humanos  fosse  compelida  a  conhecer  e  analisar  o  mérito  do  recurso 
administrativo  interposto,  por  estarem  presentes  todos  os  requisitos  de 
admissibilidade contidos no edital DRH/CRS Nº 07/2012;

 1.3  o  Requerente  interpôs  Agravo  de  Instrumento  e  o 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  Minas  Gerais  concedeu  a  tutela  recursal 
determinando  que  o  recurso  administrativo  fosse  conhecido  e  julgado  pelo  órgão 
administrativo competente;

1.4  em  cumprimento  à  ordem  exarada,  após  criteriosa 
análise  do mérito,  a Comissão de Recurso entendeu que não há como considerar 
correta a alternativa “B” da questão 11 da prova tipo “B”,  visto que não se pode 
afirmar que o Código Penal Militar impeça a liberdade de expressão, em flagrante 
ofensa à Constituição da República.

2    DETERMINO:

2.1indeferir o recurso, devendo a nota ser mantida.
 

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG,  05 de julho de 2013.

(a) JOSAN MENDES FERES, TEN CEL PM
CHEFE DO CRS
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