
   

 

 

Nota técnica 02/2020 - CRS - Concurso nº 07/19 – Processo seletivo interno para o Curso de Especialização em Segurança 
Pública da Polícia Militar para o ano de 2020 (CESP/2020). 

 
Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos, apresentamos o embasamento legal, conforme 

quadro abaixo: 
  

QUESTÃO 
PARECER DA 

COMISSÃO 
JUSTIFICATIVA / EMBASAMENTO LEGAL 

1ª QUESTÃO – Analise as assertivas e marque a alternativa 
CORRETA. 
A. (    ) Por decisão fundamentada do Governador do 

Estado, o comando da PMMG poderá ser exercido por 
Oficial da reserva, desde que tenha chegado à 
reserva no posto de Coronel, tendo exercido ou não 
função típica do posto. 

B. (    ) Embora não haja previsão expressa na lei, o 
Código de Processo Penal Militar é aplicado quando 
da prática de crime militar por integrantes das polícias 
militares. 

C. (    ) A hierarquia e a disciplina são pilares que 
sustentam as instituições militares e, nesse sentido, 
quando da instauração de investigação de crime 
militar (IPM), independente da condição do 
investigado/indiciado ser da ativa, da reserva ou 
reformado, há de se considerar, para fins de 
delegação das atribuições de polícia judiciária militar, 
a antiguidade de posto. 

D. (    ) A Constituição do Estado de Minas Gerais 
de 1989 define, de forma taxativa, caber à PMMG 
as atribuições de Polícia Judiciária Militar, nos 
termos da lei federal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

O termo “taxativo” utilizado na assertiva e frequentemente 
empregado é sinônimo de expresso, claro, categórico, 
indiscutível. O termo reforça a competência da PMMG, mas 
não exclui a do Corpo de Bombeiros. Não cabe a 
interpretação da restrição de competência como pretende o 
recorrente, pois caso fosse essa a intenção o termo correto 
a ser utilizado seria “exclusivamente”, o que então excluiria 
o Corpo de Bombeiros. 
 
Constituição Estadual MG - Art. 142 – A Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros Militar, forças públicas estaduais, são 
órgãos permanentes, organizados com base na hierarquia 
e na disciplina militares e comandados, preferencialmente, 
por oficial da ativa do último posto, competindo: 
... 
III – à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, a 
função de polícia judiciária militar, nos termos da lei federal. 
... 

4ª QUESTÃO – Nos termos da legislação processual penal 
(CPPM e CPP), marque a alternativa CORRETA. 
  
A. (    ) Em se tratando do comparecimento de militar 

da ativa para oitiva, a legislação processual penal 
militar (CPPM) diverge da legislação processual penal 
comum (CPP) no sentido de que aquela não admite 
que a requisição seja feita diretamente ao militar, 
enquanto que esta admite tal procedimento. 

B. (    ) Policial Militar que pratica crime comum, em 
sendo autuado em flagrante delito pela Polícia Civil, 
será encaminhado para quartel da Polícia Militar. Tal 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

A solução da questão está claramente explicitada no 
parágrafo único do art. 300 do CPP, não sendo necessário 
o estudo de nenhum outro artigo para concluir o raciocínio. 
Ressalta-se ainda que este artigo se encontra incluso no 
programa de matérias do CESP/20, conforme anexo do 
recorrente. 

Código de Processo Penal, art. 300.  As pessoas 
presas provisoriamente ficarão separadas das que já 
estiverem definitivamente condenadas, nos termos da lei de 
execução penal.  

Parágrafo único.  O militar preso em flagrante delito, após a 
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procedimento advém da hermenêutica jurídica tendo-
se por referência o que prevê o Código de Processo 
Penal Militar (CPPM) para os crimes militares uma vez 
que na legislação processual penal comum (CPP) não 
há determinação nesse sentido. 

C. (    ) Tanto em relação ao crime militar quanto 
ao crime comum, o recolhimento à prisão daquele 
que fora preso em flagrante delito está 
condicionado às respostas que a autoridade 
obtiver da lavratura do auto de prisão em flagrante 
delito.  

D. (    ) Ninguém está obrigado a produzir prova que o 
incrimine, ou ao seu cônjuge, descendente, 
ascendente ou irmão, cabendo à acusação o ônus da 

prova, independente de quem alegar o fato. 

lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel 
da instituição a que pertencer, onde ficará preso à 
disposição das autoridades competentes. 

7ª QUESTÃO – Sobre o conceito de crime militar descrito no 
art. 9º do Código Penal Militar (CPM) analise as assertivas e, 
a seguir, marque a alternativa CORRETA. 
I Todos os crimes dolosos contra a vida de civil praticados por 
militar estadual de serviço serão da competência do Tribunal 
do Júri. Agora, serão de competência da Justiça Militar da 
União, quando esses crimes forem praticados por militares 
das Forças Armadas no contexto de ação que envolva a 
segurança de instituição militar. 
II Poderão ser militares os crimes previstos na legislação 
penal comum quando praticados por militares da ativa, em 
determinadas circunstâncias descritas no art. 9º do CPM. Já o 
mesmo não se pode afirmar em relação aos militares da 
reserva ou reformados.  
III Será militar o crime praticado por militar da reserva ou 
reformado contra outro militar na mesma situação, quando o 
fato se der em lugar sujeito à administração militar. 
IV Os crimes previstos no CPM e os previstos na legislação 
penal comum, quando praticados por militares da ativa serão 
considerados crimes militares. 
V Para que o militar da ativa venha a cometer, por exemplo, o 
crime militar de desrespeito a superior, o fato deverá se dar 
em lugar sujeito à administração militar ou então ser praticado 
estando o militar (sujeito ativo) de serviço ou agindo em razão 
da função. 
A. (    ) As assertivas I, II, III, e IV são falsas. 
B. (    ) Apenas as assertivas III e IV são falsas. 
C. (    ) Apenas a assertiva I é verdadeira. 
D. (    ) Todas as assertivas são falsas. 

 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Na definição de crime militar vigente no país o legislador 
enumera as condutas tidas como crime militar além de, 
através do artigo 9º do CPM, estabelecer outros critérios 
como em razão da pessoa, em razão do local. 
Conhecendo-se bem o artigo 9º, cujo raciocínio é o 
solicitado no enunciado da questão, esta será resolvida, 
independente dos elementos do tipo penal do art. 160, até 
mesmo porque, como se vê abaixo, este artigo nada nos 
traz sobre o requisito “local” citado na questão 07, assertiva 
V, sendo necessário assim construir o raciocínio sobre a 
definição do artigo 9º realmente, conforme demandado pelo 
enunciado. 
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: I, 
II e III; 
Art. 160. Desrespeitar superior diante de outro militar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

9ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 213/15 – CNJ, 
que dispõe sobre a apresentação de toda pessoa presa 
à autoridade judicial no prazo de 24 horas, e a Resolução n. 
186/16 – TJMMG, que regulamenta a realização da audiência 
de custódia no âmbito da justiça militar de primeira instância 
de Minas Gerais, analise as assertivas e, a seguir, marque a 
alternativa CORRETA. 
I  Em regra não será permitida a presença dos policiais 
responsáveis pela prisão durante a audiência de custódia. 
Contudo, essa presença será admitida quando os policiais 
que realizaram a prisão forem também os responsáveis pela 
escolta do preso. 
II  Uma das considerações que justificaram a expedição da 
Resolução n. 213/15 – CNJ é o fato de que a condução 
imediata da pessoa presa à autoridade judicial é o meio mais 
eficaz para prevenir e reprimir a prática de tortura no momento 
da prisão, assegurando, portanto, o direito à integridade física 
e psicológica das pessoas submetidas à custódia estatal.  
III  O preso será obrigatoriamente apresentado, em até 24 
horas a contar da prisão em flagrante, à autoridade judicial 
competente para ser ouvida sobre as circunstâncias em que 
se realizou sua prisão. 
IV  A Resolução n. 213/15 – CNJ estabelece que, antes da 
apresentação da pessoa presa ao juiz, será assegurado seu 
atendimento prévio e reservado por advogado por ela 
constituído ou defensor público, sem a presença de agentes 
policiais. Já a Resolução 186/16 – TJMMG garante o mesmo 
direito, contudo, estabelece que esse atendimento prévio se 
dará sem a presença dos responsáveis por sua prisão. 
V  O juiz deve buscar garantir às pessoas presas em 
flagrante delito o direito à atenção médica e psicossocial que 
se fizerem necessárias, sendo que esse serviço é de natureza 
irrecusável.   
A. (    ) Apenas as assertivas I, III, IV e V são falsas. 
B. (    ) Apenas as assertivas II e IV são 

verdadeiras. 
C. (    ) Apenas a assertiva V é verdadeira. 

D. (    ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Ao compararmos o programa de matérias com a questão 
constata-se de fato que houve uma inversão na ordem dos 
números, ao invés de se digitar 168, digitou-se 186. Não 
obstante, o enunciado da questão aborda também a 
Resolução n. 213/15 – CNJ, sendo que ambas versam 
sobre o mesmo assunto, apenas distinguindo-se quanto a 
sua aplicabilidade, uma no âmbito da justiça comum e outra 
no âmbito na justiça militar. Avançando ainda o raciocínio, o 
enunciado da questão foi claro ao constar a ementa da 
resolução do TJMMG, qual seja – “...que regulamenta a 
realização da audiência de custódia no âmbito da justiça 
militar de primeira instância de Minas Gerais” o que conduz 
o raciocínio para este tema e deixa evidenciado sobre qual 
norma está sendo tratado, sem margem para interpretação 
diversa. 
 
ANEXO "C" PROGRAMA DE MATÉRIAS - Legislação 
Jurídica - ... 9 Resolução nº 168, de 05/05/2016 – Tribunal 
de Justiça Militar de Minas Gerais, que regulamenta a 
realização da Audiência de Custódia, no âmbito da 
Justiça Militar de primeira instância do Estado de Minas 
Gerais. 

12ª QUESTÃO – De acordo com a Lei Estadual n. 5.301, de 
16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares 
do Estado de Minas Gerais (EMEMG), a respeito do tempo de 
serviço e inatividade, analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA. 

 
 
 
 
 

Conforme se depreende do art. 163, inc. II, a licença para 
tratamento de doença em pessoa da família não é 
computada como tempo de efetivo serviço, o que torna a 
assertiva C errada. Quanto a assertiva “D”, está correta, 
tendo havido apenas adaptação do texto da norma, 



A. (    ) As férias-prêmio que não puderem ser gozadas 
acrescerão o tempo de serviço de componente da 
Polícia Militar, computado em dobro a pedido do 
interessado, para fins de inatividade, quinquênios, 
adicional de desempenho e incorporação de 
gratificações. 

B. (    ) A policial militar e a bombeiro militar poderão 
requerer sua transferência para a reserva 
remunerada aos vinte e cinco anos de efetivo 
serviço, com proventos integrais, sendo permitida 
para tal, a contagem em dobro das férias anuais e 
férias prêmio não gozadas e nem convertidas em 
espécie. 

C. (    ) Serão considerados de efetivo serviço, dentre 
outras hipóteses legais, os dias em que o militar 
estiver afastado por motivo de férias anuais, férias-
prêmio, licença núpcias e a licença para tratamento 
de doença em pessoa da família pelo prazo de até 
3 meses. 

D. (    ) Serão considerados de efetivo serviço, dentre 
outras hipóteses legais, os dias em que o militar 
estiver afastado por motivo de férias escolares, 
licença por luto e a licença do militar acidentado 
em serviço ou acometido de moléstia 
profissional, independente do tempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

acrescentando a expressão “independente do tempo”, 
referindo-se a licença do militar acidentado em serviço ou 
acometido de moléstia profissional, sendo que legislação 
citada no enunciado da questão (EMEMG) em seu art. 160, 
inc. VI, de fato não estabelece tempo limite. 
 
EMEMG – Art. 109 – As dispensas do serviço são 
concedidas aos militares por motivo de núpcias ou luto, 
dentro dos seguintes limites: 
I – por 8 (oito) dias, quando o militar contrair núpcias; 
II – por 8 (oito) dias, quando ocorrer falecimento de pessoa 
da família assim considerados os pais, esposa, filhos, 
irmãos e sogros. 
... 
Art. 122 – O Comandante Geral poderá conceder licença, 
pelo prazo máximo de 3 (três) meses ao militar por motivo 
de doença na pessoa de seu pai, mãe, filhos ou cônjuge de 
que não esteja legalmente separado, desde que prove ser 
indispensável sua assistência pessoal e esta não possa ser 
prestada simultaneamente com o exercício de suas 
funções. 
... 
Art. 160 – Serão considerados de efetivo serviço os dias em 
que o militar estiver afastado por motivo de: 
I – férias anuais, escolares e férias-prêmio; 
II – licenças especiais ou previstas no artigo 109 deste 
Estatuto; 
III – exercício de outro cargo público em comissões; 
IV – desempenho de mandato legislativo, federal ou 
estadual; 
V – tempo de serviço público federal, estadual e municipal, 
comprovado mediante certidão; 
VI – licença do militar acidentado em serviço ou acometido 
de moléstia profissional. 
... 
Art. 163 – Não se computará como tempo de serviço: 
I – o de licença para tratamento de saúde que exceda de 90 
(noventa) dias no decurso de 12 (doze) meses; 
II – o de licença concedida por qualquer outro motivo; 
III – o de deserção e o de ausência do quartel por mais de 
48 (quarenta) e oito horas; 
IV – prisão disciplinar, com prejuízo do serviço; 
V – o de prisão preventiva em processo de que resulte 
condenação, e o de cumprimento de pena criminal, 
transitada em julgado. 

15ª QUESTÃO – Considerando as orientações relativas ao 
Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), previstas no 
Manual de Processos e Procedimentos Administrativos 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

A questão é clara ao explicitar quais as sanções deveriam 
ser consideradas para sua solução, como se vê no trecho 
extraído do final da assertiva “A”:“...o Comandante-Geral 



(MAPPA), aprovado pela Resolução Conjunta n. 4220, de 28 
de junho de 2012, marque a alternativa CORRETA. 
A. (    ) O PAD que tiver como acusado um oficial 

deverá ser encaminhado à Justiça Militar para 
decisão, já que, neste caso, o Comandante-
Geral não será competente para aplicação de 
sanção disciplinar de reforma disciplinar 
compulsória, demissão ou perda do posto e 
patente. 

B. (    ) O militar submetido ao PAD, com base no inciso I 
do art. 64 do CEDM, passando do Conceito 
Disciplinar “C”, para o Conceito “B”, no curso do 
processo (após a reunião de instalação), deverá ter, 
em seu favor, anulada a portaria de convocação, 
por perda do objeto. 

C. (    ) O militar submetido a PAD não poderá ter as férias 
anuais cassadas ou suspensas, durante a instrução 
do processo. 

D. (    ) O militar submetido a PAD poderá assistir à reunião 
de instalação sem estar acompanhado de defensor, 
não havendo necessidade de nomeação de 
defensor ad hoc ou remarcação da reunião para 
outra data, o que não poderá ocorrer nos atos 
subsequentes, para os quais a representação por 
defensor é obrigatória. 

não será competente para aplicação de sanção disciplinar 
de reforma disciplinar compulsória, demissão ou perda do 
posto e patente.” A questão não está vaga, não conduz o 
candidato à possibilidade de construir raciocínio diverso, ou 
seja, sobre aplicação de outra sanção que não as citadas. 
 
 
MAPPA, art. 371 - O PAD que tiver como acusado um 
oficial deverá ser encaminhado à Justiça Militar para 
decisão, via Comandante-Geral, no caso de possível 
aplicação de reforma disciplinar compulsória, demissão ou 
perda do posto e patente, nos termos do §3º do art. 74 do 
CEDM. 

 
21ª QUESTÃO – Nos termos da Resolução n. 4.787, de 09 de 
abril de 2019, que dispõe sobre uso do correio eletrônico 
institucional, do sistema de mensagens do Painel 
Administrativo e das publicações na página principal da 
Intranet PM, analise as assertivas abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
A. (    ) Os usuários que cumprem jornadas de trabalho 

operacionais deverão efetuar o acesso e leitura 
pelo menos 01 vez no dia em que estiver de 
serviço, preferencialmente no final do dia. 

B. (    ) Os usuários que cumprem jornadas de trabalho 
operacionais deverão efetuar o acesso e leitura pelo 
menos 01 vez ao dia nos dias úteis, 
preferencialmente no final do dia, não sendo 
obrigatório o acesso em finais de semana e feriados. 

C. (    ) Os usuários que cumprem jornadas de trabalho 
administrativas deverão efetuar o acesso e leitura do 
PA pelo menos 02 vezes por dia, obrigatoriamente 
no início e antes do término do expediente. 

D. (    ) Os usuários que estiverem em gozo de férias 
regulamentares, licenciados ou em outras situações 

 
 
 
 
 
 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

A ausência da informação na assertiva da questão não 
inviabiliza o correto raciocínio por parte dos candidatos, 
pois a Resolução nº 4787/19 deve ser considerada por 
completo para os estudos e devida solução da prova, 
conforme dispõe o programa de matérias e assim sendo, 
constata-se facilmente que a obrigatoriedade de acesso e 
leitura, nos termos citados nas assertivas da questão, 
refere-se única e exclusivamente ao Painel Administrativo 
(PA), como pode ser confirmado pelos artigos abaixo 
transcritos. 
 
Res. nº 4787/19, art. 6° - As mensagens enviadas para 
caixas individuais são de leitura obrigatória para seus 
destinatários e as mensagens enviadas para caixas 
administrativas são de leitura obrigatória para usuários 
designados como administradores ou para quem for 
delegado por eles, observando o seguinte:  
I - usuários que cumprem jornadas de trabalho 
administrativas deverão efetuar o acesso e leitura pelo 
menos 02 (duas) vezes por dia, preferencialmente no início 
e antes do término do expediente;  
II - usuários que cumprem jornadas de trabalho 
operacionais deverão efetuar o acesso e leitura pelo 



de dispensa total do serviço, estão desobrigados de 
acessar o PA, sendo-lhes exigível tomar 
conhecimento dos conteúdos das mensagens 
constantes de sua caixa individual no primeiro dia 
após o retorno ao serviço. 

menos 01 (uma) vez no dia em que estiver de serviço, 
preferencialmente no final do dia;  
III - ficam obrigados a leitura das mensagens os usuários 
que não se enquadrem nos incisos I e II, no dia de seu 
serviço, desde que não estejam impedidos para tal, em 
razão da atividade executada. 
... 
Art. 8° - As mensagens trocadas e armazenadas no correio 
eletrônico institucional são de caráter oficial e seus 
destinatários ficam obrigados a tomar conhecimento de 
seus conteúdos, inclusive anexos, e adotar providências 
decorrentes na forma das normas em vigor. 
... 
Art. 12 - A ferramenta de que trata o artigo anterior não 
constitui meio válido para notificação aos usuários. 
Parágrafo único - Mensagens, textos, notícias, escalas e 
outras publicações que exijam obrigatoriedade de 
leitura deverão ser dirigidas, via PA, diretamente aos 
seus destinatários. 
... 

24ª QUESTÃO – A declaração de ação policial legítima, 
prevista no §4º do art. 203, da Lei Estadual n. 5.301/1969 
(EMEMG), e regulada pela Resolução Conjunta n. 
4.338/2014-PM/CBM, possui finalidade e procedimentos 
próprios. Sobre o assunto, marque a alternativa CORRETA. 
A. (    ) A legitimidade da ação de um determinado militar 

não poderá ser manifestada pelo Comandante de 
Batalhão ao qual este militar não estiver lotado. 

B. (    ) A declaração da ação legítima não impede o 
indiciamento do militar investigado, pelo mesmo 
fato, na homologação/avocação de IPM. 

C. (    ) No concurso de agentes, a declaração da 
legitimidade da ação para um militar produzirá o 
mesmo efeito para os demais agentes envolvidos. 

D. (    ) A ação policial legítima somente deve ser 
declarada quando relacionada a condutas 
penais típicas que caracterizam impedimentos 
para promoção do militar na carreira. 

RECURSO 
INDEFERIDO 

A questão é clara ao abordar o tema. Não há razão para 
descrever nenhuma situação mais específica, como 
pretende o recorrente. Vê-se que a assertiva “A” exclui por 
absoluto e não em situações específicas a competência do 
Comandante de Batalhão para se manifestar sobre a 
legitimidade da ação policial, o que a torna inverídica, de 
acordo com a legislação vigente e exposta abaixo. 
Res. nº 4.338/14, art. 4º A competência para declarar a 
ação legítima é da Autoridade Militar que detém o poder 
disciplinar, nos termos do art. 45 do CEDM, sobre o militar 
acusado da prática do crime. 
Lei nº 14.310/2002, art. 45 – A competência para aplicar 
sanção disciplinar, no âmbito da respectiva IME, é 
atribuição inerente ao cargo e não ao grau hierárquico, 
sendo deferida: 
... 
VI – aos Comandantes de Unidade, Chefes de Centro e 
Chefes de Seção do Estado-Maior, em relação aos que 
servirem sob seu comando ou chefia. 
... 

 

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2020. 

 

(a) IVANA FERREIRA QUINTÃO, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


