
 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  907 /11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 
09/03/2010, a Resolução 4.027, de 29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de 
novembro de 2010, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 o 1º TEN PM FÁBIO ASSIS C. ARAÚJO SILVA interpôs 
recurso administrativo contra a questão 06, por não concordar com o gabarito oficial, 
solicitando, ao final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão ao recorrente, considerando que a questão suscitada está em 
consonância com os ditames da Lei nº 9.455/97, 
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
 
(a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 908 /11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 
09/03/2010, a Resolução 4.027, de 29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de 
novembro de 2010, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 o 1º TEN PM CLAYDSON EUSTÁQUIO DA SILVA interpôs 
recurso administrativo contra a questão 01, por não concordar com o gabarito oficial, 
solicitando, ao final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
assiste razão ao recorrente, tendo em vista que realmente a conduta típica apresentada pelo 
enunciado da questão não constitui crime militar no CPM, no entanto, para este entendimento, 
torna-se necessário conhecer as condutas típicas previstas nas alternativas e que foram 
desprezadas no rol de matérias constantes no Edital  DRH/CRS n. 11/10, 
       

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 

    2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada; 
    

2.3 determinar ao Chefe do CRS a adoção de medidas, visando a 
efetivação deste ato. 

 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
(a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  909/11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 
09/03/2010, a Resolução 4.027, de 29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de 
novembro de 2010, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 o 1º TEN PM CHARLES ANTÔNIO PAULINO interpôs 
recurso administrativo contra a questão 27, por não concordar com o gabarito oficial, 
solicitando, ao final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão ao recorrente, pois a única resposta admitida é realmente a de letra “D”, 
conforme dispõe o art. 2º, VI c/c art. 3º, caput e § 2º, da Resolução n. 4070/10-CG. A letra 
“B”, argumentada pelo recorrente, encontra-se incorreta sob a ótica do enunciado, haja vista 
que o auxílio invalidez NÃO é devido ao militar reformado em virtude de incapacidade física 
definitiva decorrente do serviço policial-militar, mas sim em virtude de invalidez permanente, 
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
 (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  910 /11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 
09/03/2010, a Resolução 4.027, de 29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de 
novembro de 2010, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 a 1º TEN PM ANA PAULA DE OLIVEIRA interpôs recurso 
administrativo contra a questão 27, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao 
final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão à recorrente, pois o jogo de palavras utilizado pela recorrente não altera o 
sentido lógico e o raciocínio pretendido pela questão, sobretudo numa correlação do art. 2º, VI 
com o art. 3º, caput e § 2º, da Resolução nº 4070/10-CG, 
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
(a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 911/11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Resolução 
nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 09/03/2010, a Resolução 4.027, de 
29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de novembro de 2010, que regula o Exame de 
Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 
2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 a 1º TEN PM ANA PAULA DE OLIVEIRA interpôs recurso 
administrativo contra a questão 18, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao 
final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão ào recorrente, considerando que a questão suscitada está em consonância 
com os ditames do Caderno Doutrinário nº 1, Item 7.2.7 - Circunstâncias especiais para o 
disparo de arma de fogo, não podendo o Oficial se eximir de não conseguir interpretar a 
questão porque não tem conhecimento jurídico, porque as informações no documento citado 
são bem claras, em relação as situações especiais apresentadas,  
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
(a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  912 /11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 
09/03/2010, a Resolução 4.027, de 29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de 
novembro de 2010, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 a 1º TEN PM ANA PAULA DE OLIVEIRA interpôs recurso 
administrativo contra a questão 12, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, 
ao final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão à recorrente, considerando que a questão suscitada está em consonância 
com os ditames da DPSSP nº 3.01.01/2010, Item 3.20 – Análise Criminal,  
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
 (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 913 /11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 
09/03/2010, a Resolução 4.027, de 29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de 
novembro de 2010, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 o 1º TEN PM LEONARDO ANDRADE LIMA interpôs recurso 
administrativo contra a questão 12, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, 
ao final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão ao recorrente, considerando que a questão suscitada está em 
consonância com os ditames da DPSSP nº 3.01.01/2010, Item 3.20 – Análise Criminal,  
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
 
 (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  914/11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 
09/03/2010, a Resolução 4.027, de 29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de 
novembro de 2010, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 o 1º TEN PM LEONARDO ABDALA GUIMARÃES interpôs 
recurso administrativo contra a questão 23, por não concordar com o gabarito oficial, 
solicitando, ao final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão ao recorrente, considerando que a questão suscitada está em 
consonância com os ditames do Caderno Doutrinário nº 3, 
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
 
(a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  915/11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 
09/03/2010, a Resolução 4.027, de 29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de 
novembro de 2010, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 o 1º TEN PM LEONARDO ANDRADE LIMA interpôs recurso 
administrativo contra a questão 18, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, 
ao final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão ao recorrente, considerando que a questão suscitada está em 
consonância com os ditames do Caderno Doutrinário nº 1, Item 7.2.7 - Circunstâncias 
especiais para o disparo de arma de fogo, não podendo o Oficial se eximir de não 
conseguir interpretar a questão porque não tem conhecimento jurídico, porque as 
informações no documento citado é bem claro, em relação as situações especiais 
apresentadas, 
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
 
(a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 916/11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 
09/03/2010, a Resolução 4.027, de 29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de 
novembro de 2010, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 o 1º TEN PM LEONARDO ANDRADE LIMA interpôs recurso 
administrativo contra a questão 23, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, 
ao final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão ao recorrente, considerando que a questão suscitada está em 
consonância com os ditames do Caderno Doutrinário nº 3, 
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
 
 JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 917/11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, 
considerando a Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 
09/03/2010, a Resolução 4.027, de 29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de 
novembro de 2010, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 o 1º TEN PM LEONARDO ANDRADE LIMA interpôs recurso 
administrativo contra a questão 27, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, 
ao final, sua revisão; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão ao recorrente, pois o jogo de palavras utilizado pelo recorrente não 
altera o sentido lógico e o raciocínio pretendido pela questão, sobretudo, numa correlação 
do art. 2º, VI com o art. 3º, caput e § 2º, da Resolução n. 4070/10-CG, 
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
 
 (a) JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 918/11-DRH/CRS 
 

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais e, considerando a Resolução 
nº 4.100, de 20/09/2010, a Resolução nº 4.068, de 09/03/2010, a Resolução 4.027, de 
29/05/2009 e o edital DRH/CRS nº 11, de 30 de novembro de 2010, que regula o Exame de 
Aptidão Profissional (EAP) para os 1ºs Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 
2011 e,  
                                             

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

    1.1 o 1º TEN PM UÁDER ARAÚJO DE OLIVEIRA interpôs recurso 
administrativo contra a questão 28, por não concordar com o gabarito oficial, solicitando, ao 
final, sua anulação; 
      
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
não assiste razão ao recorrente, pois muito embora o art. 17 traga em seu conteúdo que 
“Sendo juntado qualquer documento à Sindicância, após as razões finais de  defesa, nova vista 
deverá ser dada ao Sindicado ou ao seu defensor, renovando-lhe o prazo regulamentar” a 
utilização da expressão “e ao seu defensor”, constante da resposta correta, a rigor, confere até 
mais garantia ao processo disciplinar no que se refere à ampla defesa. Resumindo: está dando 
mais do que seria necessário, ocasionando, inclusive, privilégio à defesa. Seria um contrasenso 
admitir que a notificação dos dois (sindicado e defensor) nulificaria o processo disciplinar, como 
quer fazer crer o recorrente, já que iria de encontro com a própria essência da Instrução de 
Recursos Humanos n. 310/04-DRH, que em seu preâmbulo diz: “Ampla defesa e o contraditório 
são direitos assegurados a toda e qualquer pessoa que se encontrar na situação de acusada, 
em processo judicial ou administrativo, conforme dispõe o inciso LV, do art. 5º, da Constituição 
Federal, sendo considerados pela doutrina e jurisprudência dominante, direitos indisponíveis.” 
De resto, constata-se que a utilização de “e ao seu defensor” não tem o condão de alterar o 
sentido lógico-jurídico daquilo que pretende o enunciado da questão, não podendo haver 
engessamento à mera literalidade das palavras, mas sim ao contexto global da norma, 
   

2 RESOLVE: 
 
2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 

objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
2.2 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado. 
 
Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 
                         Belo Horizonte, 09 de maio de 2011.  

 
 
 
(a)  JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM 

               DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 



 
 
 
 


