
 

 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

                              DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  77/2021-DRH/CRS 

 
EXTRATO DO RECURSO DA PROVA OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO PARA 

ADMISSÃO AO CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS - CHO, PARA O ANO DE 2018 – EDITAL DRH/CRS Nº 16/2017, 

MEDIANTE LIMINAR JUDICIAL. 

 
A CORONEL PM RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE RECURSOS 

HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 

regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro 

de 2016, e, 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 O candidato ao CHO/2018, Roberto Ferreira de Souza, interpôs recurso 

administrativo por não concordar com sua nota na prova  objetiva; 

1.2 O candidato teve seu recurso não conhecido por não preencher requisitos de 

admissibilidade previstos no subitem 8.1.7 (não anexou fotocópia da bibliografia 

pesquisada e não enumerou as folhas do recurso); 

1.3 Inconformado com a decisão em âmbito da administração, o candidato ingressou em 

juízo, obtendo liminar que lhe assegurou a análise de seus recursos; 

1.4 Em cumprimento à referida liminar deferida, a comissão de análise de recursos e 

da administração do concurso, após criteriosa avaliação, emitiu o parecer com o 

resultado dessa análise. 

 

2. RESOLVE: 
 

2.1 Homologar o parecer da comissão de análise de recursos e da administração do 
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concurso; 

 

2.2 Publicar o extrato do resultado dos recursos interpostos pelo candidato ao CHO/2018: 

 

INSCRIÇÃO NOME 
QUESTÃO 

RECORRIDA 
RESULTADO DO RECURSO 

NOTA POS 
RECURSO 

1184274 
ROBERTO 

FERREIRA DE 
SOUZA 

01 

INDEFERIDO. Razão não assiste ao 

recorrente. A letra “A”, apontada pelo 
recorrente como correta, está incorreta. O 1º 
parágrafo cita que, na elaboração dos planos, 
o chefe consagra-se na meditação e esta não 
combina com as minúcias de segunda ordem. 
E o 4º parágrafo deixa claro que o chefe não 
se ocupa de pormenores, a que podem 
dedicar-se os agentes subordinados. Já a 
alternativa correta “D” mostra que irradiar é 
propagar em todas as direções. E o chefe 
irradia, enfim, está na elite.  

INALTERADA 

04 

INDEFERIDO. O enunciado pede que assinale 

a opção incorreta. A assertiva “B” sugerida 
pelo recorrente como incorreta não prospera. 
O 3º parágrafo do texto define que quem não 
sabe ensinar é o propenso chefe e o 
verdadeiro chefe, confome o 8º parágrafo, 

sabe ensinar, portanto é um educador. Já a 
assertiva “C” é a que corrresponde ao 
enunciado da questão, pois a pirâmide é 
formada por um chefe-geral que está no topo 
da pirâmide e transformou os demais em 
colaboradores que formam a base da 
pirâmide. 

INALTERADA 

26 

INDEFERIDO. O candidato requer a anulação 

da questão alegando, em síntese, que a 
alternativa apontada como correta estaria 
errada, pois o art. 252 do Decreto-Lei 
1002/1969 (CPPM) não faz referência à 
expressão “em flagrante”. Não há incorreção 
na mencionada alternativa, pois em momento 
algum há dubiedade de interpretação, haja 
vista que o referido Artigo 252, que diz 
“Devolução de Auto”, está inserido no Capítulo 
III – “Das Providencias que recaem sobre as 
pessoas”, na seção II, que diz “Da prisão em 
Flagrante”. Observada a posição topológica 

do artigo, depreende-se que o mesmo faz 
referência à prisão em flagrante e não que foi 
disposto de forma genérica, dando-se a 
entender que também se aplicaria ao IPM. 
Portanto, são improcedentes as alegações 
recursais. 

INALTERADA 

 
Belo Horizonte, 16 de setembro de 2021. 

 
 

SILMA REGINA GOMES DA ROCHA OLIVEIRA, CEL PM 
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