
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 496/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2013  –  SD  PM  MARCELO  DE 
SOUZA PRATES  interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 01, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que   há uma  incompreensão do candidato em relação à interpretação do sentido 
implícito da frase contida na alternativa “D”, considerada a correta pelo gabarito. Na 
frase “A corrupção pode ocorrer porque não há separação entre o cargo público com 
suas  obrigações  e  os  seus  eventuais  ocupantes”,  alternativa  “D”, está  explícito  o 
entendimento de que “não pode haver separação entre o cargo público e seus 
eventuais  ocupantes”,  corroborada  com  outras  passagens  do  texto,  como  por 
exemplo:  “Se houver um conflito entre a pessoa e o papel, não pode haver  
desempenho porque não há convicção” e “O desequilíbrio entre ator e papel  
resulta  nesse  fracasso  retumbante  de  tudo  o  que  vem  do  governo  por 
oposição a tudo que nasce na sociedade.

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-MG,  15  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 497/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2013  –  SD  PM  EDSON  DOS 
SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 05, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  conforme cita o candidato ambas as expressões “ou” e “ou...ou” têm sentido de 
alternância, afirmação esta também conferida em CEGALLA (2008, p. 290). Ainda, 
somente a alternativa “A”,  que apresenta um termo que exprime alternância “ou”, 
pode ser compreendida como a correta, pois na alternativa “B” o termo sublinhado é 
classificado como conjunção subordinativa consecutiva; na alternativa “C”,  o termo 
sublinhado é classificado como conjunção subordinativa temporal e na alternativa “D”, 
o termo sublinhado é classificado como conjunção subordinativa condicional.

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-MG,  15  de maio de 2013.

 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 498/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2013  –  SD  PM ALEXANDRE 
FÁBIO  DA PURIFICAÇÃO,  SD  PM FAGUNDES  CAMELO  GONÇALVES,  SD  PM 
LUCIANO  DA  SILVA  FALCÃO  E  SD  PM  TIAGO  HENRIQUE  ALCÂNTARA  DE 
SOUZA  interpuseram recursos administrativos por não concordarem com o gabarito 
oficial da questão 06, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  o verbo “permanecer” na oração “Manoel permaneceu ali o tempo todo” é 
classificado como verbo intransitivo, pois a expressão “ali o tempo todo” é um termo 
acessório da oração (adjunto adverbial). O verbo “permanecer” não está ligado a um 
predicativo  do  sujeito  (qualidade  ou  característica)  e  sim,  indica  ação  (ação  de 
permanecer  “ali  o  tempo  todo”),  portanto  o  predicado  é  verbal,  tal  qual  ao 
predicado  da  oração  da  alternativa  “B”, pois  na  alternativa  “A”  e  “C”,  os 
predicados são nominais e na alternativa “D”, o predicado é verbo-nominal (ação e 
estado). CEGALLA (2008, p.340) explica que os verbos não têm uma classificação fixa, 
imutável  e  conforme  a  regência  e  o  sentido  que  apresentam  na  frase,  podem 
pertencer ora a um grupo, ora a outro, como por exemplo: “O homem anda.” (verbo 
intransitivo); “O homem anda triste.” (verbo de ligação). Em SACCONI (2008, p.255) 
encontram-se outros exemplos: “Ercília está doente” (verbo de ligação) e “Ercília está 
no quarto” (verbo intransitivo).

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG,  15  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  499/13-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06 e considerando as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao CFS/2013  –  SD  PM  WILIAN 
FERNANDO DIAS ALVES interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 06, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 o candidato deixou de anexar a bibliografia pesquisada 
para sustentar suas alegações, nem apresentou argumentação consistente, conforme 
previsto no subitem 9.2 do edital que regula o certame, in verbis: 

“9.2  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente, devendo ser anexada fotocópia da 
bibliografia pesquisada e  apresentado conforme 
modelo constante no anexo "C" do Edital DRH/CRS 
n.  12/2012,  de  10dez12”  e,  em  relação  ao 
conteúdo, não é consistente.

2 RESOLVE: 

                 2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  15 de maio de 2013

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 501/13-DRH/CRS

  O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06 e considerando as Resoluções nº 4.223, de 
18jul12  e  nº  4.223,  de  06dez12,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS  nº  12,  de 
10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2013  –  SD  PM  ANGELO  RAFAEL 
FERREIRA DE SOUZA, SD PM CHRISTIANO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA, SD PM 
DANIELA CRISTINA OLIVEIRA ANASTÁCIO, SD QPE PM MARCOS HUMBERTO VIEIRA 
DE  OLIVEIRA  E  SD  PM  THIAGO  DA  SILVA  DOS  SANTOS   interpuseram  recursos 
administrativos por não concordarem com o gabarito oficial da questão 03, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que, 
há uma incompreensão do candidato em relação à interpretação da alternativa “C” apresentada 
pelo gabarito como a correta. A afirmação de que “O problema das demandas pessoais face às 
pretensões dos cargos públicos ocasionam o abuso e a impunidade que imperam no Brasil.” 
pode ser comprovada pelas ideias explícitas no 7º parágrafo: “[... ]  num mundo social com 
uma  ética  para  os  amigos  e  outra  para  os  estranhos  os  dois  lados  estão  absolutamente 
corretos. É precisamente por isso que há impunidade [... ].”; também no 5º parágrafo :”[... ] 
Os que por meio de suas relações usam os cargos públicos sem seguir a ética pública. Assim, 
em vez de empregarem seus cargos para aprimorar o setor pelo qual são responsáveis, eles os 
usam para “se arrumar”. [... ]” e “[... ] que tudo podem porque estão acima da lei [... ]” . 
Além  disso,  as  demais  alternativas  estão  incorretas,  pois  na  alternativa  “A”  os  que 
desempenham  papel  público  não  atuam  visando  a  coletividade  e  sim  a  si  mesmos;  na 
alternativa “B” não há simetria entre ator e papel e na alternativa “D” há uma afirmação 
totalmente contrária ao texto de que os governantes “devem” estar acima da lei.

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-MG,  15  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 502 /13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2013  –  SD  QPE  ANDRÉ 
TACIANO SOARES FERREIRA E SD QPE PM WELLINGTON SÉRGIO DE PINHO 
interpuseram recursos administrativos por não concordarem com o gabarito oficial da 
questão 17, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  os recursos interpostos pelos candidatos tem guarida na ADIM 3.112-1, julgada 
no  ano  de  2007,  reconheceu  por  maioria  de  votos,  a  inconstitucionalidade  dos 
parágrafos únicos dos art. 14 e 15 da Lei 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento, 
quanto a proibição do estabelecimento de fiança e liberdade provisória para os crimes 
de  disparo  de  arma de  fogo  em local  habitado.  Logo,  a  partir  do  julgamento  da 
referida ADIM, o crime do art. 15 passa a ser afiançável, o que torna a assertiva nº I 
da questão 17 incorreta. Nesse passo, a questão passa a não ter alternativa possível 
para a resposta.

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir os pedidos, 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-MG, 15 de maio de 2013.

 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 503/13-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06 e considerando as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

             1.1 os candidatos ao CFS/2013 – SD PM CARLOS ALBERTO 
PEREIRA  FERREIRA  E  SD  PM RILDO AMARAL  ROCHA interpuseram recursos 
administrativos por não concordarem com o gabarito oficial da questão 17, solicitando, 
ao final, sua anulação;

1.2 a comissão de recursos, após análise, verificou que os 
candidatos pertencem ao QPPM, contudo, apresentaram recursos da questão 17 da 
prova do CFS/QPE, contrariando o previsto no subitem 9.2 do edital  que regula o 
certame, in verbis: 

“9.2  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da 
bibliografia  pesquisada  e   apresentado  conforme 
modelo constante no anexo "C" do Edital DRH/CRS 
n.  12/2012,  de  10dez12”  e,  em  relação  ao 
conteúdo, não é consistente.

2 RESOLVE: 

               2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  15 de maio de 2013

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 504/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2013 – SD PM LUCIANO ADEMIR 
DA SILVA  interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 19, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que  a  primeira  assertiva  da  questão  19  refere-se  ao  inciso  IV  do  art.  6º  da  Lei 
10.826/03 e não ao inciso III, conforme alegado.

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-MG,  15  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 505/13-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06 e considerando as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

             1.1 o candidato ao CFS/2013 – SD PM ROBSON JÚNIOR 
DE SÁ interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 19, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2 embora o candidato tenha mencionado que as assertivas 
insertas na questão estão falsas, não demonstra o que as tornam falsas, contrariando 
o previsto no subitem 9.2 do edital que regula o certame, in verbis: 

“9.2  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente,  devendo  ser  anexada  fotocópia  da 
bibliografia  pesquisada  e   apresentado  conforme 
modelo constante no anexo "C" do Edital DRH/CRS 
n.  12/2012,  de  10dez12”  e,  em  relação  ao 
conteúdo, não é consistente.

2 RESOLVE: 

               2.1 não conhecer dos recursos, por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  15 de maio de 2013

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 506/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2013  –  SD  PM  CARLOS 
ROBERTO DE ALMEIDA, SD PM FELIPE CÉSAR CAMARGOS E SD PM WALTER 
PEREIRA  MARQUES  DA  SILVA  interpuseram  recursos  administrativos  por  não 
concordarem  com  o  gabarito  oficial  da  questão  22,  solicitando,  ao  final, 
revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que: 

1.2.1. primeiramente, importa verificar o conteúdo do art. 45 
da Lei 11.343/06 versus o conteúdo da última assertiva constante na prova:

Art.  45  -  É  isento  de  pena  o  agente  que,  em 
razão  da  dependência,  ou  sob  o  efeito, 
proveniente de caso fortuito ou força maior, 
de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, 
qualquer  que  tenha  sido  a  infração  penal  
praticada,  inteiramente  incapaz  de  entender  o 
caráter  ilícito  do  fato  ou  de  determinar-se  de 
acordo com esse entendimento.

Texto da prova:  ( ) É isento de pena o agente 
que, em razão da dependência de droga, era, ao 
tempo  da  ação  ou  da  omissão,  qualquer  que 
tenha  sido  a  infração  penal  praticada, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 
do fato ou de determinar-se de acordo com esse 
entendimento

1.2.2. verifica-se que a assertiva da prova retirou do art. 45 
a  hipótese  da  isenção  de  pena  decorrente  do  uso  da  droga  proveniente  de  caso 
fortuito ou força maior;

1.2.3  trata-se,  pois  de  uma questão  de lógica  semântica, 
pois o uso da conjunção “ou” tem a função na frase de indicar alternativa. Senão 



vejamos: (…) em razão da dependência, ou sob efeito proveniente de caso fortuito ou 
força maior (…).Portanto, o art. 45 traz duas condutas que são passíveis de isenção 
de pena e estas por sua vez não se confundem, pois a primeira conduta se refere 
apenas a  DEPENDÊNCIA e  a  segunda refere-se  ao  USO POR CASO FORTUITO ou 
FORÇA MAIOR;

1.2.4 as duas hipóteses de isenção de pena ficam evidentes 
quando diferencia-se o vício da dependência de drogas. O vício se caracteriza pela 
compulsão no uso da droga, entretanto, sem retirar a consciência da ilicitude, por 
conseguinte,  mantida  a  capacidade  de  discernimento.  A  dependência  é, 
conceitualmente, doença mental, retirando absolutamente a responsabilidade penal do 
agente. O art. 45 da Lei 11343/06  define a dependência como intoxicação crônica por 
uso repetido de drogas, que determina doença mental supressora da capacidade de 
entendimento e de determinação no momento do fato criminoso. Assim, visto que o 
vício e a dependência são figuras distintas, a aferição quanto à configuração de uma 
ou outra, é matéria adstrita ao elemento imputabilidade;

1.2.5  dessa  forma,  as  alegações  dos  recorrentes  não são 
procedentes, pois a assertiva se refere apenas ao indivíduo que tem dependência da 
droga e não daquele que acabou de fazer uso da droga e portanto está sob o efeito da 
droga.

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG,  15  de maio de 2013.

 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 507/13-DRH/CRS

 
 O CORONEL  PM  DIRETOR  DE  RECURSOS  HUMANOS  DA  POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06 e considerando as Resoluções nº 4.223, de 
18jul12  e  nº  4.223,  de  06dez12,  as  condições  previstas  no  Edital  DRH/CRS  nº  12,  de 
10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de 
Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2013  –  SD  PM  WESLEY  PASSOS 
MARTINS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
29, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que: 

1.2.1 segundo o Caderno Doutrinário  n.º  5 que aborda Escoltas 
Policiais e Conduções Diversas, especialmente no que tange ao contido no item 4.3 Escolta de 
pessoas  presas  a  nosocômios,  em nenhum momento  há  menção  de  que  esta  atividade  é 
exclusiva  ou de  caráter  absoluto  da  Polícia  Civil,  Federal  ou  da  SUAPE,  conforme alega o 
requerente, bem como no enunciado da questão também não há menção sobre a alegada 
exclusividade.  Como  se  vê  no  referido  caderno,  o  item 4.3  Escolta  de  pessoas  presas  a 
nosocômios, traz textualmente que: 

“nos  casos  de  internações,  o  escoltado  permanecerá 
sob a custódia da Polícia Civil, Federal ou da SUAPE, de 
acordo  com  o  estabelecimento  em  que  estiver 
recolhido,  solicitando  um  recibo  que  comprove  a 
entrega”, 

1.2.2 dessa forma e, pelo exposto, a única assertiva correta para 
o enunciado da questão é a contida na letra “B”.

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-MG,  15  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 508/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 os candidatos ao CFS/2013 – SD PM CARLOS ANDRÉ 
RODRIGUES GUIMARÃES, SD PM CLEVERTON PEREIRA LISBOA, SD PM ELIAS 
BELLI WEBERLING, SD PM EVALDO SANCHES MEDEIROS, SD PM FÁBIO ALEX 
NUNES FIGUEIREDO, SD PM WAGNER RONEY ALVES ROSA, SD PM WARLEY 
GONÇALVES  DE  ASSIS  E  SD  PM  WENDEL  VINÍCIUS  TEODORO  DA  SILVA 
interpuseram recursos administrativo por não concordarem com o gabarito oficial da 
questão 31, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1  a seção IV do Manual de Processos e Procedimentos 
Administrativos  das  Instituições  Militares  de  Minas  Gerais  (MAPPA)  trata 
especificamente  sobre  Relatório  Reservado.  Das  quatro  alternativas  da  questão 
apenas a letra “A” está correta, pois traz textualmente o contido no art. 64, in verbis:

“Art.  64.  O  militar  que  presenciar  ou  tomar 
conhecimento  de  ato  ou  fato  contrário  à  moralidade 
(atos  de  improbidade administrativa)  ou à legalidade 
(infrações  penais  comuns  e  militares),  praticado  por 
outro  militar  possuidor  de  precedência  hierárquica 
encaminhará o RR à autoridade imediatamente superior 
ou à Corregedoria da IME.”

1.2.2. a assertiva da letra “D” traz a seguinte redação: “Ao 
relator é assegurada a não retaliação por parte do denunciado ou outra autoridade”, 
mesmo que não seja confirmada a veracidade do fato denunciado; 

1.2.3 os requerentes alegam que a redação do art. 69 do 
MAPPA, é a mesma da referida assertiva, e que a  não retaliação é assegurada pelo 
MAPPA, independente de se confirmada ou não a veracidade dos fatos;

1.2.4 a interpretação dada pelos requerentes é equivocada, 
pois, retaliação para o legislador do nosso ordenamento jurídico significa responder ao 
agravo,  ou  seja,  caso  a  denúncia  não  seja  verídica  o  denunciando  poderá  tomar 



medidas em desfavor do denunciante, podendo este responder nas esferas penal, cível 
e administrativa, conforme conta no art. 69 do referido manual, in verbis: 

“Art. 69. Ao relator é assegurada a não retaliação 
por  parte  do  denunciado  ou  outra  autoridade, 
entretanto,  a  tomada  de  medidas  administrativas 
em desfavor do denunciante estará condicionada à 
veracidade do fato denunciado. Não sendo verídica, 
poderá responder o denunciante nas esferas penal, 
cível e administrativa”. (g.n)

2 RESOLVE: 

2.1  conhecer  dos  recursos,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir os pedidos, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG,  15  de maio de 2013.

 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 509/13-DRH/CRS

        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06 e considerando as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

             1.1  a  candidata  ao CFS/2013 – SD PM THAMUZA 
KATHLEEN  LOPES  LIMA  DE  CASTRO interpôs  recurso  administrativo  por  não 
concordar com o gabarito oficial da questão 31, solicitando, ao final, sua anulação;

1.2  a  candidata  deixou  de  anexar  bibliografia  pesquisada 
para sustentar suas alegações, conforme previsto no subitem 9.2 do edital que regula 
o certame, in verbis: 

“9.2  O  recurso  deverá  ser  digitado  e  conter 
fundamentação  com  argumentação  lógica  e 
consistente,  devendo ser anexada fotocópia da 
bibliografia pesquisada e  apresentado conforme 
modelo constante no anexo "C" do Edital DRH/CRS 
n.  12/2012,  de  10dez12”  e,  em  relação  ao 
conteúdo, não é consistente.

2 RESOLVE: 

               2.1 não conhecer do recurso, por falta de amparo legal.

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

               Belo Horizonte-MG,  15 de maio de 2013

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 510/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2013  –  SD  PM  EMERSON 
INÁCIO  ROCHA,  SD  PM  DENIVALDO  GONÇALVES  DA  SILVA  E  SD  PM 
PETRÔNIO  OLIVEIRA  CORREA  interpuseram  recurso  administrativo  por  não 
concordar  com o gabarito  oficial  da  questão  34  solicitando,  ao  final,  anulação  da 
questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.2.1 o  parágrafo 2º, art. 6º da Lei 14.310/02 (Código de 
Ética)  apresenta  duas  informações,  o  que  é a  disciplina  militar  e como  ela  se 
manifesta, in verbis:

“§ 2° – A disciplina militar é a exteriorização da ética 
profissional dos militares do Estado  e manifesta-se 
pelo  exato  cumprimento  de  deveres,  em  todos  os 
escalões e em todos os graus da hierarquia, quanto 
aos seguintes aspectos:”

 1.3  o  enunciado  da  questão  solicita  marcar  a  alternativa 
correta em relação ao Código de Ética, deste modo a simples supressão de parte do 
texto legal,  não o torna incorreto.

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-MG,  15  de maio de 2013.
 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 511/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  os  candidatos  ao  CFS/2013 –  SD PM FÁBIO ALEX 
NUNES FIGUEIREDO, SD PM HELENO GONÇALVES BARROSO MEDINA, SD PM 
LUDMILA MARIA SANTOS E SANTOS, SD PM NOLAN COSTA GOMES E SD PM 
RODRIGO QUINTILIANO DOS SANTOS interpuseram recursos administrativos por 
não concordarem com o gabarito oficial da questão 35 solicitando, ao final, anulação 
da questão;

1.2 foi alegado, em síntese, pelos candidatos, que a restrição 
de  ingresso  na  Corporação  referente  a  brasileiros  naturalizados  para  oficiais  é 
inconstitucional, citando doutrina a respeito, o que tornaria a assertiva ‘B’ da questão 
35 também correta. Os recursos analisados são de idêntico teor.

1.3 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que:

1.3.1  a  assertiva  “B”  da  questão  35  apresenta  erro  nas 
expressões “brasileiros natos ou naturalizados para oficiais e praças” e “condições de 
cidadania”, esta não constante do art. 5º da Lei nº 5.301, de 16/10/1969, que define 
as condições de ingresso na Corporação;

1.3.2  em  relação  à  expressão  “brasileiros  natos  ou 
naturalizados”,  a assertiva “B” da questão 35 estende a restrição às praças, o que a 
torna incorreta, de acordo com o art. 4º do EMEM, in verbis:

“Art. 4º - A carreira na Polícia Militar é privativa de 
brasileiros  natos,  para  oficiais  e  natos  ou 
naturalizados para praças, observadas as condições 
de  cidadania,  idade,  capacidade  física,  moral  e 
intelectual, previstas em leis e regulamentos.”

1.3.3 conforme § 2º do art. 12 da Constituição da República, 
de  1988,  a  “a  lei  não  poderá  estabelecer  distinção  entre  brasileiros  natos  e 
naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição”;



1.3.4 segundo os art. 42 e 142 da Constituição da República, 
de  1988  a  lei  disporá  sobre  o  ingresso  nas  instituições  militares,  observadas  as 
situações especiais dos militares;

1.3.5  sendo  assim,  verifica-se  que  a  própria  Constituição 
remete  o  assunto  para  a  previsão  em  lei  e  não  existe  ação  judicial  de 
inconstitucionalidade contra o art. 4º do EMEMG, tornando a assertiva “B” incorreta.

2 RESOLVE: 

2.1 indeferir o pedido, mantendo-se o gabarito inalterado.

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

Belo Horizonte-MG,  15  de maio de 2013.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 512/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2013  –  SD  PM  SALOMÃO 
LADEIRA LEONHARDT  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com o 
gabarito oficial da questão 40, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2  a  comissão  de  recursos,  após  criteriosa  análise, 
constatou  um vício  material  na  digitação  do  enunciado  da  questão,  ao  constar  o 
Decreto n. 44.557/04 quando o correto seria  Decreto n. 44.557/07, mas esta grafia 
não  trouxe  prejuízo  para  entendimento  do  texto,  pois  o  que  foi  perguntado  diz 
respeito  ao  conteúdo  da  norma  e  não  a  seu  número.  Destaca-se  ainda  que  no 
enunciado  da  questão  além  do  número,  apresenta-se  o  que  trata  a  norma,  não 
gerando deste modo dúvidas:

“40ª  –QUESTÃO  -  Com  fundamento  no 
Decreto  nº  44.557/04,  que  contém  o 
Regulamento  de  Promoção  de  Praças  das 
Instituições  Militares  do  Estado  de  Minas 
Gerais, marque a alternativa CORRETA:”

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-MG,  15  de maio de 2013.

 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 513/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2013 – SD PM PHILIPE STEFANI 
DO PRADO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 28, solicitando, ao final, revisão da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o requerente baseia seu pleito alegando que “o Comandante da viatura de apoio 
tão logo desembarque, deverá se posicionar junto ao PM verbalizador, conforme prevê 
a alínea “C” do item 4.2.1.5”. Porém, o Caderno Doutrinário n. 04, Seção 3 que trata 
dos procedimentos para a abordagem a veículos traz em seu item 3.2.2.5 Dispositivo 
Tático – duas viaturas com dois policiais  na viatura principal  e quatro policiais  na 
viatura de apoio o seguinte, in verbis:

“A  viatura  de  apoio  irá  parar  atrás  da  viatura 
principal, na direção do fluxo da via, mantendo 
uma  distância  de  aproximadamente  de  3  a  5 
metros da viatura que iniciou a abordagem e os 
policiais assumirão o seguinte dispositivo tático:

• O comandante da viatura de apoio, tão logo 
desembarque,  deverá  se  posicionar  junto  ao 
comandante  da  viatura  principal,  ficando 
responsável  por  sua  segurança  durante  a 
verbalização.”

Como se vê das quatro alternativas da questão apenas a letra “C” está correta, pois 
transcreve  integralmente  o  texto  acima,  atendendo  completa  e  perfeitamente  ao 
enunciado da questão.  Outrossim, deve-se frisar que no Caderno Doutrinário n. 04 
não consta o item 4.2.1.5, bibliografia citada como base pelo militar em seu recurso.

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-MG,  15  de maio de 2013.

 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 514/13-DRH/CRS

 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06 e considerando as Resoluções nº 
4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 
12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do 
QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2013 – SD PM LUCAS TEIXEIRA 
BRANDÃO  interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 36, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que  a assertiva “B” está correta de acordo com a Instrução n. 3.03.05/2010 que em seu 
Quadro  2  –  conhecimento  básicos  e  atitudes  tradicionais,  que  ajudam  a  prevenir  a  
criminalidade no município” apresenta a seguinte redação:

Conhecimento Básico – Prevenção a assalto a 
estabelecimentos bancários.

Atitudes  Decorrentes  dos  Conhecimentos 
Básicos –  sabem  os  dias  em  que  há  maior 
circulação  de  valores  (dinheiro)  entre  os 
residentes  da  cidade  ou  distrito  e  usam  essa 
informação  para  planejar  horários  e  turnos  de 
policiamento,  ou  mesmo  de  reforço  policial 
externo.”

A atitude descrita na assertiva “D” diz respeito à “prevenção à violência nas escolas” e não 
“prevenção à criminalidade em geral” conforme enunciado.

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-MG,  15  de maio de 2013.

 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 515/13-DRH/CRS

 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas no 
R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06 e considerando as Resoluções nº 
4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 
12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao  Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do 
QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1  o  candidato  ao  CFS/2013  –  SD  PM JOÃO EDUARDO 
BATISTA  DE  OLIVEIRA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com  o 
gabarito oficial da questão 16, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos,  após criteriosa análise,  verificou 
que: 

1.2.1 não obstante a assertiva da letra “D”, ser a redação do 
Parágrafo Único do art. 152 do CPM, a assertiva está correta, pois o art. 152 do CPM nos 
remete ao crime de MOTIM, senão vejamos:

“Art  152  -  Concertarem-se  militares  ou 
assemelhados para a prática do crime previsto no 
art. 149.”

1.2.2  o  art.  152  nada  mais  é  do  que  uma  hipótese  para  a 
conduta enunciada no crime de Motim, encerrando em seu parágrafo único a possibilidade 
de ausência de pena, caso haja delação por parte de um dos participantes do crime de 
Motim;

1.2.3  por  outro  lado,  a  assertiva  da  letra  “D”  atende  ao 
enunciado da questão, que exige que o candidato conheça não só o crime do art. 149, 
mas todo o conteúdo do capítulo I do Título II do Código Penal Militar – DOS CRIMES 
CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR.

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-MG,  15  de maio de 2013.

 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 517/13-DRH/CRS
 
 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS,  no uso de suas  atribuições regulamentares contidas 
no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de  08Ago06 e  considerando  as 
Resoluções nº 4.223, de 18jul12 e nº 4.223, de 06dez12, as condições previstas no 
Edital DRH/CRS nº 12, de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para 
admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso  Superior  de  Tecnologia  em 
Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato ao CFS/2013 – SD PM LUCIANO ADEMIR 
DA SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 29, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão;

1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o candidato fundamenta seu recurso alegando que na assertiva contida na letra 
“A”,  que  trata  da  escolta  de  torcidas  organizadas,  o  quesito  rapidez deve  ser 
determinante para a escolha do itinerário. Contudo, o Caderno Doutrinário n.º 5, item 
4.5 Escoltas de Torcidas Organizadas, subitem 4.5.2 Conhecimento do itinerário traz 
textualmente no segundo parágrafo que: 

“Normalmente a tendência é escolher o itinerário 
mais  curto  e  mais  rápido,  porém,  o  quesito 
segurança é que deve ser determinante.”

Com isto, independentemente do texto contido na letra “A” ter ou não empregado a 
conjunção  adversativa  alegada  pelo  requerente,  a  assertiva  está  incorreta  e  em 
desacordo com o caderno doutrinário n.º 5. Desta forma, a única assertiva correta 
para o enunciado da questão 29 e a contida na letra “B.

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-MG,  15  de maio de 2013.
 (a) EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS



CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  567 /2013 - DRH/CRS

          O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares 
contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08Ago06, e considerando a 
Resolução nº 4.223, de 18/07/2012, as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 12, 
de 10/12/2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 
Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM 
e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2013 (CFS/CSTSP-2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 após análise pela Comissão de Recursos, decidiu-se  pela 
anulação das questões n° 07, 09, 11, 12, 13 e 14 da matéria de Língua Portuguesa da 
prova ao CFS/CSTSP-2013 (QPPM e QPE), por considerarem as questões eivadas 
de vícios materiais;

2 RESOLVE:

2.1 anular as questões 07, 09, 11, 12, 13 e 14 da matéria de 
Língua Portuguesa da prova ao CFS/CSTSP-2013 (QPPM e QPE);

2.2 reconhecer a perda de objeto dos recursos interpostos 
pelos  candidatos  listados  abaixo,  nas  questões  n°  07,  09,  11  e  12  da  prova  ao 
CFS/CSTSP-2013 (QPPM e QPE): 

Graduação Nome candidato N° 
Questão

CB PM REGINALDA ROSA DO ESPÍRITO SANTO 07
CB PM SHEYLA CRISTINA DA SILVA 07
CB PM WAGNER DE JESUS BARBOSA 07
SD PM ABRÃO CARLOS RODRIGUES ROSA 07
SD PM ADRIANO SCHER DORNELAS 07
SD PM ALEXANDRE BARBOSA MARQUES 07
SD PM ALEXANDRE FÁBIO DA PURIFICAÇÃO 07
SD PM ALEXANDRE JUNIO DE OLIVEIRA MACHADO 07
SD PM ALYSSON RAFAEL DOS SANTOS NUNES 07
SD QPE ANDERSON SOARES RIBEIRO 07
SD QPE ANDRÉ TACIANO SOARES FERREIRA 07
SD PM ANDREIA OLIVEIRA ALVES 07
SD PM ANGELO RAFAEL FERREIRA DE SOUZA 07
SD PM BERNARDO HENRIQUE MOURA COSTA 07
SD PM BRENO MENCALHA PEREIRA HORSTS DA COSTA 07
SD PM BRUNO AUGUSTO BATISTA LOPES 07
SD PM BRUNO SILVA LAMAS 07
SD PM CARLOS ALBERTO PEREIRA FERREIRA 07
SD PM CARLOS ROBERTO DE ALMEIDA 07



SD PM CHRISTIANO APARECIDO FERREIRA DE SOUZA 07
SD PM DANIELA CRISTINA OLIVEIRA ANASTÁCIO 07
SD PM DAVID JUNEO SOARES NASCIMENTO 07
SD PM DAVID LIQUER GOMES 07
SD PM DAVID TOMÉ FRAGA 07
SD PM DÉBORA CRISTINA DA ASSUNÇÃO 07
SD PM EDSON DOS SANTOS 07
SD PM EMERSON INÁCIO ROCHA 07
SD PM EVALDO SANCHES MEDEIROS 07
SD PM FÁBIO ALEX NUNES FIGUEIREDO 07
SD PM FÁBIO FERNANDO DE OLIVEIRA 07
SD PM FAGUNDES CAMELO GONÇALVES 07
SD PM FELIPE CÉSAR CAMARGOS 07
SD PM FELIPE DÂNGELO DOS SANTOS LABANCA 07
SD PM GENIVALDO MAURÍCIO DA SILVA 07
SD PM GIVALDO DE SANTANA LIMA 07
SD PM GUILHERME BRUNO RIBEIRO 07
SD PM GUSTAVO HENRIQUE DE ANDRADE 07
SD PM HELENO GONÇALVES BARROSO MEDINA 07
SD PM ITAMAR ALVES MESQUITA 07
SD PM JEFFERSON LOPES BROLHIATO 07
SD PM JOÃO EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA 07
SD PM JOBSON DOS REIS CORREA 07
SD PM KLEBER ANDRADE DA SILVEIRA 07
SD PM LEANDRO GARABINI CUNHA AJEJE 07
SD PM LUCAS CÂNDIDO PRATES 07
SD PM MARCELO DE SOUZA PRATES 07
SD PM MARCOS HUMBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA 07
SD PM MICHEL OLIVEIRA VARGAS 07
SD PM MICHELE MAGALHÃES SILVA 07
SD PM NAIARA SILVA DAMASCENO DE OLIVEIRA 07
SD PM NATHÁLIA GOMES FERREIRA 07
SD PM NOLAN COSTA GOMES 07
SD PM RAFAEL ALVES PENA 07
SD PM RAIMUNDO RAMOS DOS SANTOS FILHO 07
SD PM RENATO CALDEIRA DA SILVA 07
SD PM RICARDO SOUSA DE PAIVA 07
SD PM RILDO AMARAL ROCHA 07
SD PM ROBERTO MARTINS SANTIAGO JÚNIOR 07
SD PM RODRIGO QUINTILIANO DOS SANTOS 07
SD PM RODRIGO SILVA RODRIGUES 07
SD PM RONALDO ALEXANDRE 07
SD PM ROSANA APARECIDA CARVALHO 07
SD PM SÍNTIQUE LARISSA BRAZ MACEDO 07
SD PM THAMUZA KATHLEEN LOPES LIMA DE CASTRO 07
SD PM TIAGO GONÇALVES RAMOS 07
SD PM TIAGO HENRIQUE ALCÂNTARA DE SOUZA 07
SD PM VANDO VIEIRA MENDES 07
SD PM WARLEY GONÇALVES DE ASSIS 07
SD PM WESLEY PASSOS MARTINS 07
SD PM WILLIAN BARRETO DE MORAIS RIBEIRO 07
SD PM WILLIAN RODRIGUES FERREIRA 07
SD PM LUCIANO ADEMIR DA SILVA 09



SD PM ALEXANDRE FÁBIO DA PURIFICAÇÃO 11
SD PM ANNA CÉLIA ALVES DE SOUSA 11
SD PM LUCIANO DA SILVA FALCÃO 11
CB PM WAGNER DE JESUS BARBOSA 12
SD PM ABRÃO CARLOS RODRIGUES ROSA 12
SD PM ALYSSON RAFAEL DOS SANTOS NUNES 12
SD PM BRUNO AUGUSTO BATISTA LOPES 12
SD PM CARLOS ALBERTO PEREIRA FERREIRA 12
SD PM DANIELA CRISTINA OLIVEIRA ANASTÁCIO 12
SD PM DAVID LIQUER GOMES 12
SD PM DIVINO MOREIRA 12
SD PM EDSON DOS SANTOS 12
SD PM EDUARDO BARBOSA SOARES 12
SD PM EDUARDO BATISTA MOREIRA 12
SD PM EMERSON INÁCIO ROCHA 12
SD PM EVALDO SANCHES MEDEIROS 12
SD PM FÁBIO ALEX NUNES FIGUEIREDO 12
SD PM FELIPE CÉSAR CAMARGOS 12
SD PM FERNANDO LUIZ CAMPOS DE ALMEIDA 12
SD PM GUILHERME BRUNO RIBEIRO 12
SD PM JEFFERSON LOPES BROLHIATO 12
SD PM JOÃO EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA 12
SD PM LUCAS CÂNDIDO PRATES 12
SD PM LUCIANO ADEMIR DA SILVA 12
SD PM LUDMILLA MARIA SANTOS E SANTOS 12
SD QPE MARCOS HUMBERTO VIEIRA DE OLIVEIRA 12
SD PM NOLAN COSTA GOMES 12
SD PM PETRÔNIO OLIVEIRA CORREA 12
SD PM RAFAEL ALVES PENA 12
SD PM RAFAEL DE OLIVEIRA BENTO 12
SD PM RENATO CALDEIRA DA SILVA 12
SD PM RICARDO SOUSA DE PAIVA 12
SD PM RILDO AMARAL ROCHA 12
SD PM ROBERTO MARTINS SANTIAGO JÚNIOR 12
SD PM RODRIGO QUINTILIANO DOS SANTOS 12
SD PM ROSANA APARECIDA CARVALHO 12
SD PM THAMUZA KATHLEEN LOPES LIMA DE CASTRO 12
SD QPE TIAGO DA SILVA DOS SANTOS 12
SD QPE TIAGO GONÇALVES RAMOS 12
SD PM VINÍCIUS ALVES CINTRA 12
SD PM WESLEY PASSOS MARTINS 12

2.3  os  pontos  referentes  às  questões  anuladas  serão 
revertidos  a  todos  os  candidatos  participantes  do  certame,  conforme  disposto  no 
subitem 5.2.1.4 do edital,  in verbis:  “Havendo anulação de questão da prova I do 
concurso, os pontos a ela atribuídos serão revertidos para todos os candidatos.”

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

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

Belo Horizonte-MG,  15  de maio de 2013.

(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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