
 

  

 

 

NOTA TÉCNICA 01/2022-CRS - Concurso nº 1221 – Processo Seletivo Interno para admissão ao Curso de Especialização em 

Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2022. 

  

Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do concurso público supracitado, nos termos do Edital 

DRH/CRS Nº 12/2021, de 12 de novembro de 2021, apresenta-se a fundamentação fática e normativa para a decisão dos recursos, 

conforme quadro abaixo: 

 
 

QUESTÃO DECISÃO FUNDAMENTAÇÃO 
1ª QUESTÃO - A equipe da P3 de uma Unidade de 
Execução Operacional, composta por 01 Capitão, 01 
Sargento e 01 Soldado, reuniu-se a fim de estabelecer as 
estratégias para a construção dos dados a serem 
apresentados na Gestão do Desempenho Operacional 
(GDO), e, durante a reunião, algumas observações foram 
feitas pelos participantes. Com relação à Diretriz nº 
8002.2/2020-CG, que estabelece parâmetros, organiza e 
disciplina a Gestão do Desempenho Operacional na Polícia 
Militar de Minas Gerais, marque a alternativa CORRETA. 
 
A. (    )  O Sargento PM alertou que a Taxa de Crimes 
Violentos (TCV), a Taxa de Homicídios Consumados 
(THC) e a Taxa de Reação Imediata aos Crimes Violentos 
(TRI) são indicadores finalísticos. Ele está correto em sua 
afirmação. 
B. (    )  O Soldado PM afirmou que para a aferição da 
Taxa de Crimes Violentos (TCV) serão consideradas, 
dentre outras, as seguintes naturezas criminais: Homicídio, 
Sequestro ou Cárcere Privado, Roubo, Extorsão e Tráfico 
de Drogas. O militar está correto em sua afirmativa.  
C. (    )  Quanto ao indicador Interação Comunitária 
(IC), o Capitão PM alertou que serão consideradas todas 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Gabarito: letra D. 
 
Pedido e razões: O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que na alternativa “D”, a abreviatura de 
Taxa de Homicídios Consumados está errada, pois consta na 
alternativa (TCH) e o correto seria (THC). Portanto, não existe 
uma resposta possível de ser selecionada dentre as alternativas 
disponíveis na questão 01, devendo a questão ser anulada.  
 
Contrarrazões: razão não assiste ao recorrente. Pode-se 
observar que o texto normativo da Diretriz nº 8002.2/2020-CG, 
em seu item 4.1 Indicadores Finalísticos a sigla para Taxa de 
Homicídios Consumados foi grafada como com a sigla (TCH). 
O que indica que ocorreu um erro material de digitação na 
edição na norma e consequentemente a publicação errada. 
Contudo, a assertiva da letra “D” reproduziu o texto normativo 
publicado no ementário do site da intranet da PMMG. Pode-se 
observar que a assertiva da letra “D” se encontra correta, não 
apresentando nenhuma invalidação do texto normativo, mesmo 
com o erro material de digitação na sigla, devendo a questão 
ser mantida. 
 

     
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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as naturezas das subclasses A19.000 e A20.000. O oficial 
está correto em sua observação. 
D. (    )  O Soldado PM afirmou que a Taxa de Crimes 
Violentos (TCV) e a Taxa de Homicídios Consumados 
(TCH) são indicadores monitorados em nível 
governamental como parte da política de segurança 
pública do Governo do Estado, ao passo que a Taxa 
Qualificada de Furtos (TQF) é indicador monitorado 
apenas pela PMMG. O militar está correto em sua 
observação. 

5ª QUESTÃO - Quanto à Instrução nº 3.03.15/2020-CG, 
que regula a atuação policial militar na prevenção e 
enfrentamento à violência doméstica e familiar contra 
mulheres no Estado de Minas Gerais, analise as assertivas 
abaixo: 
 
I - Quanto ao Indicador Taxa de Resposta Imediata à 
Violência Doméstica (TRIVD), serão considerados casos 
iniciados todos aqueles que cumpriram a Segunda Visita 
prevista no Protocolo de Segunda Resposta da Instrução. 
II - O controle e acompanhamento das ações relacionadas 
à prevenção da violência doméstica serão realizados, no 
Nível Operacional, por uma Comissão composta pelo 
Subcomandante da unidade (que será o seu Presidente), 
pelos Chefes da P3 e da P2, pelo oficial psicólogo e pelo 
assessor jurídico, e as atividades da Comissão só poderão 
ocorrer com a presença de todos os seus membros. 
III - Compete à Diretoria de Comunicação Organizacional 
(DCO) premiar a unidade que se destacar anualmente nas 
ações de resposta e prevenção aos casos de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, visando divulgar e 
estimular as boas práticas institucionais. 
IV - A PPVD é um serviço exclusivo das Unidades de 
Execução Operacional (UEOP) com responsabilidade 
territorial, sendo sua classificação de caráter essencial até 
o nível de Companhia de Polícia Militar Independente (Cia 
PM Ind.) ou localidade acima de 30.000 (trinta mil) 
habitantes. Exceto para as localidades que possuam Cia 
PM Ind. de Prevenção à Violência Doméstica. 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito: letra A. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, por considerar que o 
trecho da assertiva II: “as atividades da Comissão só poderão 
ocorrer com a presença de todos os seus membros” inexiste na 
Instrução n. 3.03.15/2020 – CG, o que torna a assertiva 
incorreta. 
  
Contrarrazões: razão não assiste aos recorrentes. Observa-se 
que a Instrução retromencionada determina que o controle e 
acompanhamento das ações relacionadas à prevenção da 
violência doméstica será realizado por Comissão que, no Nível 
Operacional, será composta pelo Subcomandante da unidade 
(Presidente), pelos Chefes da P3 e da P2, pelo oficial psicólogo 
e pelo assessor jurídico. Porém não estabelece que as 
atividades possam ser realizadas com ausência de integrantes, 
exceto a faculdade de não participação, na Comissão, do 
Assessor Jurídico e do Oficial Psicólogo, naquelas Unidades em 
que não existir tais profissionais. Tal documento normativo não 
prevê que as atividades podem ser desenvolvidas pela 
Comissão com ausência de membros. Devendo, assim, todos 
participarem das atividades e, somente nas Unidades em que 
não existir Oficial Psicólogo e Assessor Jurídico, tais atividades 
serão realizadas sem esses dois profissionais. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (    ) II e IV apenas. 
B. (    ) III e IV apenas. 
C. (    ) I e II apenas. 
D. (    ) II e III apenas 

8ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Instrução n. 
3.03.23/2017-CG, que contém Procedimentos operacionais 
em ocorrências de ataques a agências bancárias e 
similares, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Grande efetivo de marginais com atuação 
planejada e específica, considerável poder bélico, prática 
de disparos de arma de fogo em via pública, investidas 
contra aquartelamentos e enfrentamento às forças policiais 
militares, utilização de grande quantidade de materiais 
explosivos e, como regra, o uso de reféns são 
características das ações de ataque a agências bancárias 
e similares. 
B. (    ) No que se refere ao dia do ataque, para ações 
mais ousadas, é comum a sua ocorrência em dias úteis 
não sendo comum que ocorram em fins de semana ou 
finais de feriados prolongados. Isso ocorre por causa da 
maior disponibilidade de numerário (dinheiro) nos dias 
úteis. 
C. (    ) Dentre outros aspectos que facilitam a ação 
delituosa de ataques a agências bancárias e similares, 
estão a extensa malha viária existente em Minas Gerais, a 
facilidade na obtenção/fabricação de explosivos e de 
armamentos e a agilidade na consecução da ação. 
D. (    ) Nos eventos de explosão de caixas eletrônicos 
a codificação da natureza no REDS deve ser o C 01.157, 
desde que haja confronto entre os marginais e policias 
militares. Caso não haja confronto a natureza deve ser 
diversa. 
 

 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Gabarito: letra C. 
 
Pedido e razões: anulação da questão sob alegação, em 
síntese, que na alternativa “A” o elaborador constou a 
expressão “como regra”, o uso de reféns como característica 
das ações de ataques a agências bancárias e similares, o que 
tornaria a assertiva correta, pois na própria Instrução n. 
3.03.23/2017-CG, páginas 13 e 14 no item “1.3 Modus operandi 
e características gerais”, que grupos criminosos utilizam 
“comumente” artifícios para dificultar a resposta policial militar e 
o confronto direto com esses criminosos. Alega que “como 
regra” é sinônimo e possui o mesmo sentido do advérbio 
“comumente” o que tornaria a assertiva correta, inviabilizando a 
manutenção da questão. 
 
Contrarrazões: Razão não assiste ao recorrente. A Instrução n. 
3.03.23/2017-CG, item 1.3, Modus operandi e características 
gerais, cita que: 

 
“As principais características dos grupos criminosos 
dedicados a ataques em instituições financeiras são 
em geral: [...] utilização de grande quantidade de 
materiais explosivos e, em alguns casos, o uso de 
reféns.” (Grifo Nosso)  
 

Observa-se que a expressão “como regra” utilizada na 
assertiva, não se confunde com “em alguns casos”, conforme 
consta da norma, em especial no contexto em foram 
empregadas.  
 
Assim, conclui-se que a alternativa “A” está incorreta conforme 
item 1.3 da Instrução n. 3.03.23/2017-CG, neste sentido, a 
argumentação do candidato não prospera, devendo o gabarito 
ser mantido.   
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13ª QUESTÃO – O Manual Técnico-Profissional 
3.04.02/2020-CG (MTP 02) - Abordagem a Pessoas, 
apresenta os procedimentos policiais em ocorrências 
envolvendo autoridades. Quanto a isso, analise cada 
assertiva abaixo: 
 
I- A pessoa do agente diplomata é inviolável e não pode 

ser preso ou detido por crime de qualquer natureza. 
Em casos que envolvam essa autoridade como autor, 
o policial militar deve liberar a autoridade no local e 
proceder o registro para a Polícia Federal. 

II- Deputados e Senadores são invioláveis civil e 
penalmente pelas suas opiniões, palavras e votos. 
Contudo, no caso de flagrante do cometimento de 
crimes inafiançáveis devem ser presos e 
encaminhados, juntamente com o Boletim de 
Ocorrência, à Polícia Federal. 

III- Os Vereadores gozam de prerrogativa em relação à 
prisão no cometimento de delitos somente nos casos 
relacionados com sua função, sendo invioláveis por 
suas opiniões, palavras e votos no exercício do 
mandato dentro ou fora da circunscrição do município. 

IV- Com relação aos Advogados, com exceção do 
encaminhamento do Boletim de Ocorrência e do 
conduzido, que será feito à Polícia Judiciária 
competente, as demais providências são as mesmas 
que se aplicam ao Advogado-Geral da União. Isso 
implica dizer que não há qualquer prerrogativa 
podendo ser preso, no exercício da função ou não, por 
qualquer tipo de crime. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II e III, apenas. 
B. (   )  I e II, apenas. 
C. (   )  I e IV, apenas. 
D. (   )  III e IV, apenas. 
 

 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Gabarito: letra B. 
 
Pedidos e razões: anulação da questão alegando, em síntese, 
que a assertiva “II” ficou genérica, quando o elaborador deixou 
de citar se os deputados seriam em nível federal, ou estadual, 
pois nos casos de flagrante do cometimento de crimes 
inafiançáveis devem ser presos e encaminhados juntamente 
com o boletim de ocorrência para Polícia Judiciária Federal 
(Polícia Federal) e para a Polícia Judiciária Estadual (Polícia 
Civil), respectivamente. 
 
Contrarrazões: razão não assiste ao recorrente. O item 5.1.2 
do Manual Técnico-Profissional nº 3.04.02/2020-CG traz:  
 

a) Deputados Federais e Senadores: o policial militar 
deverá, no caso de flagrante de crime inafiançável, 
prendê-lo e registrar o Boletim de Ocorrência 
(BO/REDS), encaminhando-o à Polícia Judiciária 
Federal (Polícia Federal), para possíveis 
providências. [...]. Os deputados federais e 
senadores são invioláveis civil e penalmente por 
quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. [...]. 
b) Deputados Estaduais: serão adotadas as mesmas 
providências dos deputados federais e senadores, 
divergindo apenas no encaminhamento do Boletim 
de Ocorrência (BO/REDS) e membro da Casa 
Legislativa, que será direcionado para a Polícia 
Judiciária Estadual (Polícia Civil), e os autos serão 
remetidos à Assembléia Legislativa.  
c) Vereadores: se o delito praticado pelo vereador 
não tiver nenhum vínculo político com sua função ou 
for fora de sua circunscrição, o policial militar deverá 
prendê-lo, registrar o Boletim de Ocorrência 
(BO/REDS), encaminhando-o à Polícia Judiciária 
competente. [...] 

 
Observa-se que o item “5.1.2 Membros do Poder Legislativo” 
traz nas alíneas “A”, “B” e “C” como serão os procedimentos 
policiais em ocorrências envolvendo, respectivamente,  
Deputados Federais e Senadores, Deputados Estaduais e 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=D1FBF7147240



 

Vereadores. Ao citar os parlamentares Deputados e Senadores 
na mesma condição, fica tácito que se trata de deputados 
federais, conforme alínea “A” do manual, cabendo 
encaminhamento à Polícia Judiciária Federal (Polícia Federal), 
para possíveis providências. A supressão não torna a questão 
genérica, capaz de impedir a interpretação, e por conseguinte, 
responder o que se pede na questão. 
 

21ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Resolução 
nº 5.135, de 08 de outubro de 2021, que dispõe sobre a 
aquisição, a venda, o cadastro, o registro, a posse e o 
porte de arma de fogo, munição e colete de proteção 
balística de propriedade dos policiais militares da PMMG, 
analise as assertivas abaixo: 
 
I. O militar quando agregado não permanecerá com o 

Certificado de Registro de Arma de Fogo, havendo o 
recolhimento imediato da arma de fogo à Seção de 
Armamento e Tiro, onde ficará depositada, até o 
término ou solução do período em que o militar 
permanecer agregado. 

II. Não será deferida a autorização para a aquisição de 
arma de fogo ao militar da reserva remunerada ou 
reformado que estiver submetido a processo 
administrativo-disciplinar com vistas à perda do posto, 
patente ou da graduação. 

III. O Comandante de Unidade, até o nível de Companhia 
Independente, é autoridade para autorização de 
aquisição de colete de proteção balística de uso 
restrito para o militar  reformado, até o posto de 
Tenente-Coronel, residente nos municípios de 
abrangência territorial de sua Unidade, desde que o 
militar requerente não seja de posto superior ao do 
Comandante. 

IV. Consititui situação impeditiva à autorização para 
aquisição de arma de fogo no âmbito da PMMG 
aquela em que o policial militar solicitante tenha 
contribuído de forma culposa ou dolosa para o extravio 
de arma de fogo que se encontrava sob sua 
responsabilidade. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito: letra C. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, sob alegação, em 
síntese, que a assertiva II não é correta, pois o Código de Ética 
e Disciplina do Estado de Minas Gerais não se aplica aos 
militares reformados e, desta forma, este não pode ser 
submetido ao Processo Administrativo Disciplinar.  
 
Contrarrazões: Razão não assiste aos recorrentes. A assertiva 
utilizou uma parte do caput do art. 8º da Resolução nº 5.135/21 
(que é aplicável a diversos casos de indeferimento de 
autorização para aquisição de arma de fogo) cominado com o 
inciso VI, que trata da restrição do militar submetido a PAD com 
vista à perda do posto, patente ou graduação.    
 
Nesse sentido, pode-se dizer que a restrição referente à 
submissão à PAD é aplicável ao militar da reserva remunerada 
e, diante dessa leitura, a assertiva não está incorreta. Apesar de 
o caput tratar de militares da reserva ou reformados, ele o faz 
de maneira geral, pois há incisos aplicáveis ao militar 
reformado. 
 
No caso da assertiva II, entende-se que a norma infralegal não 
afronta o Código de Ética e Disciplina dos Militares, pois, 
conforme já explicado, o militar da reserva remunerada é 
passível sim de ser submetido ao PAD. 
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Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  I e II, apenas. 
B. (   )  I e IV, apenas. 
C. (   )  II e III, apenas. 
D. (   )  III e IV, apenas. 

22ª QUESTÃO – Com relação ao previsto na Resolução 
nº 5.136, de 08 de outubro de 2021, que dispõe sobre a 
Cautela Fixa de Arma de Fogo pertencente à Polícia Militar 
de Minas Gerais, analise as assertivas abaixo: 
 
I. A Cautela Fixa de Arma de Fogo é a autorização dada 

pela administração, observados os critérios de 
conveniência, temporalidade e oportunidade, para que 
o militar da ativa permaneça, em tempo integral e por 
prazo determinado, com a posse da arma de fogo 
pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais. 

II. O militar deverá apresentar a arma de fogo 
institucional da qual detém a Cautela Fixa de Arma de 
Fogo, para fins de inspeção, anualmente ao Chefe da 
Seção de Armamento e Tiro, ou outro militar 
designado pelo Comandante e ao instrutor de tiro, 
quando da realização do Treinamento com Arma de 
Fogo anual, especialmente nos aspectos referentes ao 
estado de conservação, à limpeza e à realização de 
manutenção preventiva periódica. 

III. O militar terá a Cautela Fixa de Arma de Fogo 
revogada quando for surpreendido portando arma de 
fogo em atividade extraprofissional, relacionada à 
atividade de segurança privada ou afim, 
independentemente das medidas disciplinares 
cabíveis ao caso, sendo que somente poderá obter 
nova autorização após o prazo de 3 (três) anos da 
revogação. 

IV. A Cautela Fixa de Arma de Fogo, com validade em 
âmbito nacional, é inerente à condição de militar, 
sendo deferido em razão do desempenho das suas 
funções institucionais, sendo que o militar poderá 
permanecer com a Cautela Fixa de Arma de Fogo nos 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito: letra C. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, alegando, em síntese, 
que a assertiva “IV” também está incorreta, destacando que o 
porte de arma de fogo é concedido ao militar por sua condição 
de militar, de acordo com a Resolução n. 5.136/2021 – CG, e 
não a Cautela Fixa de Arma de Fogo. 
 
 
Contrarrazões: razão não assiste aos recorrentes. A cautela 
fixa de arma de fogo é concedida ao policial militar por sua 
condição de militar. Se não o fosse, o cidadão teria a 
possibilidade de armar-se fixo com armamento pertencente ao 
acervo patrimonial da Polícia Militar de Minas Gerais. A Cautela 
Fixa de Arma de Fogo é a permissão ao militar para portar a 
arma de fogo pertencente ao acervo patrimonial da Instituição, 
com a possiblidade de sair do Estado com tal armamento, por 
tempo integral e prazo indeterminado. 
 
A Resolução n. 5.136/2021 estabelece que o policial militar 
pode portar arma de fogo pertencente ao acervo patrimonial da 
Instituição por prazo indeterminado, (Art 2º, § 2º) e por tempo 
integral, mesmo que se encontre de férias (Art. 3º), e que existe 
a possibilidade do policial militar sair do Estado de Minas Gerais 
com o armamento. 
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períodos de férias anuais ou prêmio, e licenças 
previstas em lei, salvo manifestação em contrário da 
administração. 

 
Estão INCORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  II e IV, apenas. 
B. (   )  I e II, apenas. 
C. (   )  I e III, apenas. 
D. (   )  III e IV, apenas. 

 
23ª QUESTÃO – Considerando o conteúdo do Manual de 
Gestão de Imóvel da Polícia Militar de Minas Gerais 
aprovado pela Resolução nº 5.139, de 25 de outubro 
de 2021, analise as assertivas abaixo e marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (    )  A concessão de uso é um contrato 
administrativo pelo qual a administração confere, por meio 
de processo licitatório, a pessoa determinada, o uso 
privativo de bem público, sendo que será assinada pelo 
Ordenador de Despesas responsável pela respectiva 
licitação. 
B. (    )  O Comodato é uma modalidade de 
empréstimo gratuito de imóvel de particular para a 
administração, para ser usado temporariamente, com 
prazo determinado ou indeterminado, e depois restituído, 
sendo assinado pelo Ordenador de Despesas 
responsável pela Unidade. 
C. (    )  A locação de imóveis requer autorização do 
Chefe do EMPM, mediante análise e emissão de parecer 
técnico da Diretoria de Apoio Logístico e análise de 
possíveis imóveis estaduais vagos que possam ser 
utilizado pela Unidade, considerando ainda o custo da 
manutenção, a conservação e as despesas com 
pagamento dos valores referentes aos aluguéis e às 
eventuais taxas municipais. 
D. (    )  A Residência Não Funcional é o imóvel 
residencial de propriedade do Estado, vinculado à 
PMMG, destinado à ocupação temporária ou transitória 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Gabarito: letra B. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, alegando, em síntese, 
que a alternativa “D” encontra-se incorreta. Conforme está 
escrito na assertiva a “homologação do Comandante Geral, 
mediante parecer da DAL”, e na Resolução consta que deve ser 
um “parecer técnico” da DAL, desta forma a referida alternativa 
estaria também incorreta vez que não é somente um parecer da 
DAL, mas exige-se que tal parecer seja técnico. 
 
Contrarrazões: razão não assiste ao recorrente. A Diretoria de 
Apoio Logístico é o órgão técnico dentro da Polícia Militar de 
Minas gerais para realizar a gestão dos imóveis, conforme 
previsto no item 1.3 da retromencionada Resolução. Reforça-se 
ainda no item 1.5, do mesmo documento, a informação de que 
os pareceres emitidos pela DAL sobre os imóveis são técnicos 
quando consta que “as demandas referentes residências não 
funcionais devem ser [...] encaminhados à DAL para análise e 
parecer técnico” com posterior encaminhamento as autoridades 
competentes. 
 
Desta forma, a assertiva “D” encontra-se correta, vez o parecer 
a ser emitido pela DAL sobre a residência não funcional e que 
será homologado pelo Comandante Geral deve ser técnico, 
como consta no item 1.5 da citada Instrução. 
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de militar da ativa ou reconduzido ao serviço ativo, que 
esteja lotado na Unidade que possui responsabilidade 
territorial pela localidade onde o imóvel se encontra, 
sendo o imóvel assim classificado conforme homologação 
do Comandante- Geral, mediante Parecer da Diretoria de 
Apoio Logístico. 

25ª QUESTÃO – Considerando o disposto na Instrução 
Conjunta de Corregedorias nº 02, de 03 de fevereiro de 
2014 (ICCPM/BM N. 02/14), no que tange ao Auto de 
Prisão e Flagrante (APF), marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    )  Nas hipóteses de não ratificação da prisão em 
flagrante, além de não haver o recolhimento do militar à 
prisão, será adotada a providência de remessa de cópia 
do termo (autos do APF com o despacho não ratificador) 
à Justiça Militar para conhecimento, observando-se o 
prazo de 24 horas, contado da privação da liberdade. 
B. (    )  Na autoria indefinida ou indeterminada, 
quando não se consegue determinar qual dos militares 
que, agindo em concurso de agentes, cometeu o crime, 
instaurar-se-á o Inquérito Policial Militar, não sendo 
cabível a lavratura do APF. 
C. (    )  O conhecimento formal da prisão em flagrante 
delito ao Juiz de Direito do Juízo Militar resume à 
confecção de um ofício comunicando o fato, não havendo 
necessidade de remessa do auto lavrado e demais 
documentos. 
D. (    )  Na autoria colateral, que se caracteriza 
justamente por não haver liame subjetivo entre os 
agentes, sendo CERTA, haverá a prisão em flagrante de 
ambos por crime consumado. 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Gabarito: letra A. 
 
Pedido e razões: anulação da questão, sob alegação, em 
síntese, que não é mencionado na assertiva “A” as providências 
elencadas no Art. 28 da Instrução de Corregedoria 02, e 
também, nenhum outro artigo da referida instrução menciona o 
prazo de 24 horas para hipóteses de não ratificação da prisão, 
estando, assim, a alternativa “A”, citada como a resposta correta 
pelo gabarito da banca, incorreta. 
 
Contrarrazões: razão não assiste aos recorrentes. O art. 28, 
inciso IV da ICCPM/BM n. 02/2014, com redação 
expressamente atualizada pela ICCPM/BM n. 07/2020, traz a 
seguinte redação: 
 

“Art. 28. Na hipótese descrita no caput do artigo 27 
desta instrução conjunta, que dispõe sobre as 
hipóteses de não ratificação da prisão em flagrante: 
Se, ao final da audição do militar conduzido, a 
Autoridade de Polícia Judiciária Militar verificar a 
manifesta inexistência da infração penal militar, a 
não participação do conduzido em sua prática ou a 
inexistência das situações que autorizam a prisão 
em flagrante, nos termos do art. 246 e art. 247, § 2º, 
ambos do CPPM, não haverá o recolhimento do 
militar à prisão”, serão adotadas as seguintes 
providências: 
[...] 
III - Adotar as providências descritas na Portaria 
Conjunta N. 1, de 24 de junho de 2020, remetendo 
cópia do termo (autos do APF com o despacho não 
ratificador) à Justiça Militar para conhecimento, 
observando-se o prazo de 24 horas, contado da 
privação da liberdade.” (G.N.) 
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O item 5.2.1 do Edital DRH/CRS n. 12/2021 diz que “Todo o 
conteúdo previsto no programa de matérias, ANEXO “B”, será 
exigido com as devidas atualizações, ou seja, com todas as 
alterações que modificaram ou venham a modificar as normas 
relacionadas, até a data de 1º de dezembro de 2021, sendo de 
inteira responsabilidade do candidato acompanhar, para 
atualização nas fontes de consultas.” A alteração da norma em 
questão ocorreu no ano de 2020, estando assim, a assertiva 
correta. 

27ª QUESTÃO – Considerando o previsto no Memorando 
nº 30.055.4/21 – EMPM, que trata das mudanças 
realizadas pela Lei nº 14.071/2020 no Código de Trânsito 
Brasileiro, analise as assertivas abaixo: 
 
I. Restou estabelecido como infração de natureza 

grave o ato de conduzir motocicleta, motoneta ou 
ciclomotor, e/ ou transportar passageiro, com a 
utilização de capacete de segurança sem viseira ou 
óculos de proteção ou com viseira ou óculos de 
proteção em desacordo com a regulamentação do 
Conselho Nacional de Trânsito. 

II. É considerado regular o trânsito com faróis 
desligados no período diurno em rodovias de pista 
dupla, não inseridas nos perímetros urbanos, sendo 
que os veículos de transporte coletivo de 
passageiros, quando circularem em faixas ou pistas 
a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e 
ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa 
durante o dia e à noite. 

III. Quando da ocorrência de casos previstos na 
legislação, nos quais não seja possível sanar certas 
falhas no local da infração, o veículo, desde que 
ofereça condições de segurança para circulação, 
pode vir a ser liberado e entregue a condutor 
regularmente habilitado mediante recolhimento do 
Certificado de Licenciamento Anual, observando-se 
que a nova legislação especificou ao condutor o 
limite de regularização em prazo razoável, não 
superior a 45 (quarenta e cinco) dias para regularizar 
a situação, sendo considerado notificado para essa 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Gabarito: letra C. 
 
Pedido e razões: anulação da questão alegando, em síntese, 
que a assertiva II também está incorreta.  
 
Contrarrazões: razão não assiste ao recorrente. Conforme o 
item 2.4 do Anexo único ao Memorando n. 30.055.4/21-EMPM, 
de 07 de abril de 2021, publicado na SEPARATA do BGPM n. 
27, de 08 de abril de 2021, observa-se que: 
 

Em relação ao uso de faróis em rodovias, restou 
estabelecido que os veículos que não dispuserem 
de luzes de rodagem diurna deverão manter acesos 
os faróis nas rodovias de pista simples situadas fora 
dos perímetros urbanos, mesmo durante o dia. 
 
Sendo assim, é considerado regular o trânsito com 
faróis desligados no período diurno em rodovias de 
pista dupla OU nas rodovias de pista simples 
inseridas nos perímetros urbanos. 

 
Depreende-se da redação do parágrafo anterior que, EM 
RODOVIAS DE PISTA DUPLA, inseridas ou não nos 
perímetros urbanos, é regular o trânsito com faróis desligados 
no período diurno. 
 
O pedido formulado pelo candidato é infundado, uma vez que a 
primeira parte da assertiva II está correta, devendo ser mantido 
o gabarito para a questão n. 27. 
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finalidade na mesma ocasião. 
IV. O porte do documento de habilitação será 

dispensado quando, no momento da fiscalização, for 
possível ao policial militar acessar sistema 
informatizado para verificar se o condutor está 
habilitado, visto que a Carteira Nacional de 
Habilitação pode ser expedida em meio físico e/ou 
digital, à escolha do condutor. 

 
Estão CORRETAS as assertivas: 
 
A. (   )  Apenas uma assertiva está correta. 
B. (   )  Apenas três assertivas estão corretas. 
C. (   )  Apenas duas assertivas estão corretas.  
D. (   )  Todas as assertivas estão corretas. 
 

28ª QUESTÃO – Considerando o entendimento das 
transgressões disciplinares tipificadas na Lei Estadual n. 
14.310, de 19 de junho de 2002 (CEDM), previsto na 
Instrução Conjunta de Corregedorias nº 01 (ICCPM/BM 
nº 01/14) de 03 de fevereiro de 2014, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
A. (    )  A transação, comércio, cessão, troca, 
empréstimo, doação, porte e posse, de forma ilegal, de 
arma de fogo, munição ou colete, além do eventual crime 
comum, importará ao militar responder pela transgressão 
contida no art. 13, inc. XVI, do CEDM (“retardar ou deixar 
de praticar, indevidamente, ato de ofício”), podendo 
ainda, conforme as circunstâncias do fato, servir de 
motivação para sua submissão a PAD/PADS, com fulcro 
no art. 64, inc. II (ou 34, inc. II), do CEDM. 
B. (    )  O ato de “exercer coação ou assediar 
pessoas com as quais mantenha relações funcionais” 
trata-se de transgressão disciplinar de natureza grave, 
sendo exigido, para a sua configuração, que o ofendido 
trabalhe na mesma Seção ou Unidade do transgressor. 
C. (    )  Para configurar a transgressão disciplinar 
prevista no art. 13, inc. XV, do CEDM (“dormir em 
serviço”), é necessário estar o militar no serviço de 

 
RECURSOS 
DEFERIDOS 

Gabarito: letra A. 

 
Pedido e razões: anulação da questão, alegando, em síntese, 
que a alternativa constante na letra “D” também estaria correta 
com base na ICCPM/BM n. 05/2014, publicada no BGPM n. 
99/2014, que trata especificamente do assunto. 
  
Contrarrazões: razão assiste aos recorrentes. A Instrução 
Conjunta de Corregedorias n. 05, de 22 de Dezembro de 2014 - 
ICCPM/BM N. 05/2014, publicada no BGPM n. 99/2014, 
estabelece novo entendimento sobre o enquadramento da 
conduta do militar que falta ao serviço decorrente do 
cumprimento de sanção disciplinar de prestação de serviço ou 
de decisão judicial: 
 

“Art. 1º. A conduta do militar que faltar ao serviço, 
cuja escala advenha do cumprimento de sanção 
disciplinar de prestação de serviço, prevista no art. 
24, III do CEDM (2), ou de decisão judicial, 
enquadra-se na transgressão disciplinar capitulada 
no art. 14, III, do CEDM, in verbis: 
III – deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a 
outrem, fora dos casos previstos em lei, o 
desempenho de atividade que lhe competir.” 
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sentinela, vigia ou, ainda, outra situação prevista no 
referido dispositivo legal. 
D. (    )  O militar que, escalado para cumprimento de 
sanção disciplinar de prestação de serviço (art. 24, inc. III, 
do CEDM), faltar à esta escala, responderá pela 
transgressão disciplinar prevista no art. 14, inc. III, do 
CEDM (“deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a 
outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho 
de atividade que lhe competir”). 

Em que pese a referida ICCPM/BM n. 05/2014 não constar do 
conteúdo programático do edital, e não existir na referida norma 
qualquer comando para se substituir ou alterar o conteúdo da 
ICCPM/BM n. 01/2014, de forma que não pode ser considerada 
como atualização ou alteração desta, trata-se de norma de 
mesma hierarquia, mais recente, e que trata da mesma 
temática, sendo correto entender que se trata de caso de 
revogação tácita. Desta feita, de fato, existem duas respostas 
corretas na questão, devendo esta ser anulada. 

 

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2022. 
 
 
 

CLAUDIO APARECIDO DA SILVA, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
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