
 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 01 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 os candidatos ao CHO/2013 – 2º SGT PM  ALEX SANDRO 
COELHO COBUCI, 2º SGT PM DIMAS NASCIMENTO LIMA,  2º SGT PM MARCO 
ROBSON SIMÕES PEREIRA, 2º SGT PM REGINALDO GUEDES, 2º SGT PM 
ROBERTO REVELINO RIBEIRO  interpuseram recursos administrativos por não 
concordarem com o gabarito oficial da questão 14 da prova objetiva, solicitando, ao 
final, sua revisão/anulação; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
verificou que os recursos apresentados estavam em desacordo com o item 8.3 do 
edital, in verbis: “8.3 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".” 
 
 
     2 RESOLVE: 

 
 2.1 não conhecer dos recursos por falta de amparo legal. 

 
                  

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

 
          Belo Horizonte-MG, 18 de janeiro de 2013. 

  
 

 
 
 

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

 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 02 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 2º SGT PM RICARDO 
BATISTA DE SOUZA  interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 10 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua 
revisão/anulação; 
  
 1.2 o candidato não cumpriu o previsto no item 8.3 do edital, in 
verbis: “8.3 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".” 
 
 
     2 RESOLVE: 

 
 2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal. 

 
                  

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

 
          Belo Horizonte-MG, 18 de janeiro de 2013. 

  
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 03 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – 1º SGT PM RANIERE SANTOS 
DE FREITAS  interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 13 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua revisão/anulação; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
o recurso apresentado não estava digitado conforme item 8.3 do edital, in verbis: “8.3 
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".” 
 
 
     2 RESOLVE: 

 
 2.1 não conhecer do recurso por falta de amparo legal. 

 
                  

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

 
          Belo Horizonte-MG, 18 de janeiro de 2013. 

  
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 04 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 a candidata ao CHO/2013 CATEGORIA SAÚDE – 1° SGT  QPE  
SIBELLY FERREIRA DOS PASSOS SILVA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o gabarito oficial da questão 26 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua 
anulação; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que o 
questionamento foi considerado procedente, uma vez que a redação do texto da questão  
26, letra “a” eleva a carga horária prevista na legislação para 12 horas, contrariando a 
Res. 3.542, em seu § 3º, Art 5º,  
 
 
     2 RESOLVE:   

 
 2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade; 

 
             2.2 deferir o pedido, devendo a questão ser anulada. 
   

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

                  
 

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

 
        Belo Horizonte-MG, 18 de janeiro de 2013. 

  
 
 
 

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

 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 05 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais,contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 os candidatos ao CHO/2013 –1° SGT PM CLÁUDIO 
MARCOS SANTOS OLIVEIRA, 1º SGT PM EDSON CARLOS OLIVEIRA DE DEUS, 
1º SGT PM FÁBIO VALENZI, 1º SGT PM JOÃO APOLINÁRIO DOS SANTOS, 1º 
SGT PM JORGE RIBEIRO DE SOUZA, 1º SGT PM JOSÉ MARCOS DE FÁRIA, 1º 
SGT PM RANIERE SANTOS DE FREITAS, 1º SGT PM SANDER ALVES RAMOS, 1º 
SGT PM WENDEL RÔMULO SOARES, 2º SGT PM ALEXANDRE VIGORITO, 2º 
SGT PM CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, 2º SGT PM CEZÁRIO JOSÉ DE 
ARAÚJO, 2º SGT PM DAVI MESSIAS DE ARAÚJO HILÁRIO, 2º SGT PM EDGARD 
COSME APARECIDO DE PAULA, 2º SGT PM EDGARD RODRIGUES DOS ANJOS, 
2º SGT PM EDIMAR MENDES SOBRINHO, 2º SGT PM FÁBIO CAIRES ALVES, 2º 
SGT PM FÁBIO DA COSTA, 2º SGT PM GLEISON CARLOS ROCHA, 2º SGT PM 
HELIOMAR JOSÉ ALVES, 2º SGT PM JACQUES CHAVES SIQUEIRA, 2º SGT PM 
JOSÉ NILSON DA FONSECA, 2º SGT PM MARCELO WILLIAN ARAÚJO, 2º SGT 
PM MÁRCIO PEREIRA DOS SANTOS, 2º SGT PM NILTON CESAR MARQUES, 2º 
SGT PM NILTON JOSÉ SILVANO, 2º SGT PM PAULO HENRIQUE CAETANO, 2º 
SGT PM PAULO LUCIANO VARGAS, 2º SGT PM PAULO MOISÉS DE SOUZA 
MACEDO, 2º SGT PM ROBERTO REVELINO RIBEIRO, 2º SGT PM RONILSON 
ALVINO DE MAGALHÃES, 2º SGT PM ROSELI COELHO ALVES, 2º SGT PM 
SÉRGIO WALLACE JANUÁRIO, 2º SGT PM VALTAIR LUIZ DA SILVA, 2º SGT PM 
VILSON MOREIRA CARVALHO, 2º SGT PM WANDER JOSÉ PATRÍCIO, 2º SGT 
PM WARLEY MARQUESINI E 3º SGT PM GILCÉLIO RAMOS FERREIRA 
interpuseram recursos administrativos por não concordarem com o gabarito oficial da 
questão 14 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua revisão/anulação; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
o teor da alternativa “b”, da questão em análise, encontra-se previsto no art. 26 da 
Lei n. 10.826/03 que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de 
fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas. O programa de matérias da 
prova de conhecimento do CHO/CSTGSP-2013 – Administrativo (anexo E), no 
parágrafo 2 que apresenta a legislação para a prova de conhecimentos profissionais 
para o candidato do QPPM estabelece o seguinte: 
 

“2.3.8  Lei n. 10.826, de 22/12/03 – Dispõe sobre registro, posse 
e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema 



Nacional de Armas - SINARM, define crimes e dá outras 
providências: arts. 6º a 21.” 

 
Deste modo verifica-se que a assertiva apresentada como correta tem como origem 
conteúdo não previsto para o concurso.       
 
 
     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, 18 de janeiro de 2013. 

  
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 06 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 - 3º SGT PM RENATO ANTÔNIO 
DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 24 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua anulação; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que, o 
requerente alega que foram omitidas as expressões “consiste em identificar, consiste em 
avaliar e consiste em analisar” tornando a grafia das expressões diferente do texto 
constante do caderno doutrinário, no entanto, destaca-se que estas expressões atuavam 
na frase fazendo a ligação do conceito com seu conteúdo. Caso na 1ª coluna consta-se 
identificação de direitos e na 2ª coluna consta-se consiste em identificar; ou avaliação das 
ameaças e na 2ª coluna consiste em avaliar; ou análise das vulnerabilidades e na 2ª 
coluna consiste em avaliar já estariam apresentadas as respostas. A redação dada aos 
parágrafos da 2ª coluna em nada foi acrescido que pudesse alterar o significado dos 
conceitos.   
 
 
                      2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, devendo o gabarito ser mantido inalterado. 
 

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

 Belo Horizonte-MG, 18 de janeiro de 2013. 
 

 
 

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

 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 07/13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – CATEGORIA MÚSICO - 2º 
SGT QPE RODRIGO MEDEIROS INÁCIO interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o gabarito oficial da questão 25 da prova objetiva, solicitando, ao final, 
sua revisão; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, resolveu 
manter como correta a alternativa “D” do gabarito oficial, pois no encadeamento V-I 
não existe quinta direta porque a quinta do último acorde “ré” no baixo e “lá” no tenor 
foi atingida por movimento obliquo: “o baixo desce e o tenor se repete”, de acordo 
com a explicação do livro de Harmonia da Concepção Básica à Expressão 
Contemporânea de Maria Luiza de Matos Priolli, pg. 19; 
 
     2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, devendo o gabarito ser mantido inalterado. 
 

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

 Belo Horizonte-MG, 18 de janeiro de 2013. 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 08 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – CATEGORIA SAÚDE - 2º SGT 
QPE ELI DA SILVA PESSOA  interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 33 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua anulação/ 
revisão; 
             
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
questão 33 diz, no preâmbulo, que “a Resolução Conjunta de Saúde nº 66/2009 DEFINE 
OS CRITÉRIOS para o fornecimento de lentes e óculos ao público logístico, ou seja, para 
que o fornecimento ocorra deverão ser obedecidos os critérios traçados na dita Resolução 
e para elaboração da questão não há que se citar todos os critérios, sendo que nesta 
questão o que se avalia são os tempos para a concessão da primeira unidade de óculos e 
lentes de contato e aquisição de novas lentes. Portanto ao dizer “sobre esta Resolução”, é 
correto dizer que nos termos do § 3º do Art. 5º que o tempo necessário para o militar ter 
direito à concessão da primeira unidade de óculos ou lentes de contato é de 03 anos; 
 

 1.3 no segundo enunciado da referida questão que cita o tempo para 
a concessão de novas lentes de 12 meses também vai de encontro ao  § 2º do Art.6º da 
referida Resolução que informa que poderão ser concedidas novas lentes após 01 (um) 
ano se houver alteração de 0,5 (meio) grau do último exame. Diante do exposto a letra A 
da questão 33 encontra-se em consenso com a Resolução nº 66/2009, estando pois 
correta; 
 
 1.4 na letra “B” possui um erro, de acordo com o Art. 2º da referida 
Resolução, portanto não poderá ser considerada a resposta ao quesito. 
 

 1.5 as informações contidas na letra “C” também estão incorretas, 
pois a Resolução menciona critérios apenas para as cirurgias de catarata, conforme Art. 
5º, § 1; 
 
 1.6 a letra “D” também é incorreta, conforme o Art. 8º, item I, que 
prevê “I – óculos completos (armação e lentes): 20% (vinte por cento) da remuneração 
básica de Soldado de 1ª Classe.” Pela análise dos quesitos “A” a “D” da referida questão 
percebe-se que só existe uma alternativa correta, que é a letra “A”,                                                   
 
    

 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, 18 de janeiro de 2013. 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 09 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 - 2º SGT PM REINALDO JOSÉ 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 21 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua revisão, devendo o gabarito 
ser alterado de “B” para “C”; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
a quantidade de armamento e o número de pessoas envolvidas são números 
objetivos, mas conforme assevera o Caderno Doutrinário n. 1 em “2.1 Estados de 
prontidão”, destaca-se que os estados de prontidão dependem de fatores objetivos, 
tais como experiências anteriores, domínio técnico e relacionamento com a equipe de 
trabalho … Deste modo a assertiva I está incorreta, pois constou que dependem de 
fatores objetivos quando na realidade dependem de fatores subjetivos. Sendo apenas 
a assertiva II correta a letra B é que atende ao enunciado. 
 
 
     2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, devendo o gabarito ser mantido inalterado. 
 

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

 Belo Horizonte-MG, 18  de janeiro de 2013. 
 

 
 

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

 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 10 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 - 3º SGT PM RENATO ANTÔNIO 
DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 26 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua anulação; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise verificou que, 
as informações que o requerente alega faltar à questão encontram-se descritas no 
enunciado onde consta “ao tratar da identificação dos ocupantes armados, descreve 
que, depois de posicionados na área de aproximação, caso os policiais verifiquem que 
os ocupantes dos veículos estão portando armas, deverá ser adotada a tática policial 
complementar, cuja a posição final esta descrita na figura a seguir ” (gn). Conforme o 
texto em destaque verifica-se que os policiais constataram o armamento, que a 
resposta deveria ter como parâmetro a figura apresentada e que se tratava de 
abordagem a veículos, não havendo motivos para ilações. 
 
 
                      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, 18 de janeiro de 2013. 
 

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

 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 11 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 - 2º SGT PM RICARDO 
BATISTA DE SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 17 da prova objetiva, alegando  haver mais de uma 
alternativa correta, solicitando, ao final, sua anulação; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que, 
as alegações apresentadas pelo requerente não devem prosperar, pois utilizar analise 
estatística para planejamento dos locais de atuação é conduta diferente de catalogar e 
acompanhar as ações dos infratores. A Instrução n. 3.03.07/2010-CG, consta em 
“2.1.2 a) que as atividades serão executadas conforme planejamento feito pela Seção 
de Emprego Operacional (P3)”. 
 
 
     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, 18 de janeiro de 2013. 
 

 
 
 

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

 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 12 /13-DRH/CRS 
                        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                  
                            1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 - 2º SGT PM REINALDO JOSÉ 
PEREIRA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 13 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua revisão/anulação; 
   
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que, na 
página 511, letras a, b e c, da gramática sugerida no Edital: CEGALLA, Domingos 
Paschoal. Novíssima Gramática da língua Portuguesa. 48º Ed. São Paulo: IBEP-Nacional, 
2009, apresentada o sentido em que o verbo “tocar” pode ser empregado em uma oração;  
  
 1.3 na letra “b”, o autor explica que o verbo “tocar” quando 
empregado no sentido de comover, sensibilizar, usa-se como objeto direto, como ocorreu 
na oração “A noticia do homicídio o tocou demasiadamente”, logo, o fundamento teórico 
para considerar o pedido não serve para uma argumentação válida, sólida e consistente 
para acatar a solicitação do candidato, desta forma, o gabarito deve ser mantido; 
   
  
     2 RESOLVE: 

 
 2.1 conhecer do recurso posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
  
 2.2 indeferir o pedido, devendo o gabarito ser mantido inalterado. 
 

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

 Belo Horizonte-MG, 18 de janeiro de 2013. 
 
 
 

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

 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 13 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 - 1º SGT PM LÁZARO HELITON 
SANTOS CORTES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 22 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua anulação; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que, 
conforme o próprio requerente afirma a figura 2 da questão foi retirada do Caderno 
Doutrinário n.2,  mais especificamente na página 23 identificada como “figura 3 – 
abrigo”. Prevê ainda em 2.1.1 b) que os abrigos são usados como proteções, e são 
anteparos que, por suas características e dimensões, são capazes de proteger o 
policial contra disparos de arma  de fogo e arremesso de objetos. Deste modo a “letra 
b” esta CORRETA ao afirmar que na figura 2 ( a mesma do caderno doutrinário) o 
policial está abrigado, pois o anteparo é capaz de protegê-lo contra disparos de armas 
de fogo. Destaca-se ainda que tronco de arvore é citado como exemplo de abrigos,  
 
     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, 18 de janeiro de 2013. 
 

 
 

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

 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 14 /13-DRH/CRS 
                        O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                  
                            1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 os candidatos ao CHO/2013 - 2º SGT PM EDIMAR MENDES 
SOBRINHO, 2º SGT PM REGINALDO GUEDES E  2º SGT QPE RODRIGO MEDEIROS 
INÁCIO  interpuseram recursos administrativos por não concordarem com o gabarito 
oficial da questão 10 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua revisão/anulação; 
   
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise do pedido, 
verificou que, na página 99, da gramática sugerida no Edital: CEGALLA, Domingos 
Paschoal. Novíssima Gramática da língua Portuguesa. 48º Ed. São Paulo: IBEP-Nacional, 
2009, apresentada as principais vozes imitativas, em que o vocábulo “estridular” significa 
reprodução da voz da cigarra;  
  
 1.3 quanto a alternativa “D”, na gramática referenciada, 
(CEGALLA,2009:96), é clara a explicação do autor sobre a formação de vocábulos por 
prefixação e sufixação o vocábulo por um prefixo “des” e um sufixo “mento”, ao contrário 
de um vocábulo formado por derivação parassintética, em que seria anexado, ao mesmo 
tempo, um prefixo e um sufixo a um radical: a (prefixo) + chata (radical) + mento 
(sufixo), porém o vocábulo em questão é “desatachamento”, e não “achatamento”. Logo, 
o fundamento teórico para considerar o pedido não serve para uma argumentação válida, 
sólida e consistente para acatar a solicitação do candidato, desta forma, o gabarito deve 
ser mantido; 
 
     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, 18 de janeiro de 2013. 
 
 

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

 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 15 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                  
                            1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – CATEGORIA SAÚDE - 2º SGT 
QPE ELI DA SILVA PESSOA  interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 21 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua anulação/ 
revisão; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise verificou que,  a  
alegação do candidato não procede visto que , na Constituição do Estado de Minas Gerais 
a redação do parágrafo único do art. 111(previsto no edital), consta claramente a 
informação de que o conselho de justiça será presidido pelo Juiz de Direito, conforme se 
vê na transcrição abaixo: 
                                                                                                                                                                

“Art.111 – Compete à Justiça Militar processar e julgar os militares do 
Estado, nos crimes militares definidos em lei, e as ações contra atos 
administrativos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri 
quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de Justiça Militar decidir 
sobre a perda do posto e da patente de oficial e da graduação de praça. 

 
Parágrafo único – Compete aos Juízes de Direito do Juízo Militar processar 
e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis, e as 
ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho 
de Justiça, sob a presidência de Juiz de Direito, processar e julgar os 
demais crimes militares.(Artigo com redação dada pelo art.31 da Emenda 
à Constituição no 84, de 22/12/2010.)” 

 
                              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, 18 de janeiro de 2013. 
 

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

 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 16 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas 
no R-103, aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a 
Resolução nº 4223, de 18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 
2012, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação 
de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Segurança Pública 
(CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para 
os quadros de Oficiais Complementares e Especialistas (categorias de 
Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  Músico) para o ano de 2013 
(CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – CATEGORIA SAÚDE - 2º SGT 
QPE ELI DA SILVA PESSOA  interpôs recurso administrativo por não concordar com 
o gabarito oficial da questão 38 da prova objetiva, solicitando, ao final, sua anulação/ 
revisão; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise verificou que o 
gramático e dicionarista Prof. Luiz Antônio Sacconi, informa que “a expressão 
rigorosamente lógica, racional, é risco de morte (o elemento final deve denotar 
sempre algo ruim), assim como se corre risco de infecção num ambiente infecto; 
assim como se corre risco de contágio, se tem contato com alguém que sofre de mal 
contagioso, etc. Nem sempre, porém, o que é racional, lógico, acaba a braços com a 
língua, que também agasalha risco de vida. Aliás, consta dos mais antigos (e bons) 
dicionários.” (SACCONI, L.A. Não erre mais! Editora Harbra, 28 Ed. 2005. p. 123-124). 
Em obra mais recente o mesmo autor enfatiza que os dois termos estão corretos o 
primeiro, “risco de vida”, tradicional na língua, o segundo “risco de morte”, mais lógico 
e racional. Segundo Sacconi (2008) “É preciso nunca esquecer, todavia, que a língua 
não é um instrumento lógico; os incipientes nos estudos linguísticos ou os que pouco 
proveito retiraram do seu aprendizado, insistem em querer vê-la assim, incorrendo 
em equívoco tão risível quanto aqueles que cometem os recrutas no quartel.” 
(SACCONI, L.A. Corrija-se! De A a Z. Editora Nova Geração, 1ª Ed., 2008. p. 383). 
Apesar das palavras terem sentidos opostos, a literatura consultada considera que as 
duas expressões podem ser utilizadas. Por se considerar que a alteração dos 
vocábulos não modificou o sentido do que foi perguntado no quesito; por se 
considerar que não existem outras alternativas corretas na questão e por não ser 
possível rever o gabarito da prova, uma vez que não existe nenhuma outra opção 
certa, define-se que a letra “a” deve permanecer como correta e o gabarito 
não deve ser modificado, 
 
 
                                     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, 18 de janeiro de 2013. 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 17 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 o candidato ao CHO/2013 – CATEGORIA MÚSICO - 2º SGT 
QPE RODRIGO MEDEIROS INÁCIO  interpôs recurso administrativo por não concordar 
com o gabarito oficial da questão 31 da prova objetiva, alegando não haver questão 
correta, solicitando, ao final, sua anulação; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que,          
na alternativa “A” não existem 8ª consecutivas nos encadeamentos Vl-lV6 formadas pelas 
vozes do baixo e o soprano porque as vozes do baixo e soprano não se movimentam, 
portanto não existe erro nesta questão como alega o candidato; o candidato argumenta 
que o gabarito oficial aponta a alternativa “B” como correta. Porém o gabarito oficial 
indica a opção “A” como correta. A alternativa “B” está errada pois há entre o baixo e o 
soprano uma oitava direta consecutiva; Na alternativa “C” a alegação do candidato 
procede porque existe 5ª consecutiva no encadeamento V7-l entre as vozes do baixo e 
tenor, portanto a alternativa “C” está errada; Na alternativa “D” a alegação do candidato 
procede porque existe 5ª consecutiva no encadeamento V7-l entre as vozes do baixo e 
tenor, portanto a alternativa “D” está errada. Após análise da comissão a mesma 
reconhece, a alternativa “A” como correta, 
 

     2 RESOLVE: 
 

 2.1 conhecer do recurso posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade; 
 
 2.2 indeferir o pedido, devendo o gabarito ser mantido inalterado. 
 

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

 Belo Horizonte-MG, 18 de janeiro de 2013. 
 

 
 

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

 



 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 18 /13-DRH/CRS 
                       
                         O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA 
MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, contidas no R-103, 
aprovado pela Resolução nº 3.875, de 08ago06, e considerando a Resolução nº 4223, de 
18jul12, tendo em vista o Edital nº 06, de 10 de setembro de 2012, que regula o processo 
seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de 
Tecnologia de Gestão em Segurança Pública (CHO/CSTGSP-) – Área de Defesa Social, da 
Polícia Militar de Minas Gerais, vagas para os quadros de Oficiais Complementares e 
Especialistas (categorias de Motomecanização, Comunicações, Auxiliar de Saúde e  
Músico) para o ano de 2013 (CHO/CSTGSP-2013), e 

                     
                            
  1 CONSIDERANDO QUE: 

 
 1.1 os candidatos ao CHO/2013 - 1º SGT PM CLÁUDIO 
MARCOS SANTOS OLIVEIRA, 1º SGT PM CLÁUDIO PEREIRA DA SILVA, 1º SGT 
PM FABIO VALENZI, 1º SGT PM JOÃO APOLINÁRIO DOS SANTOS, 1º SGT PM 
SANDER ALVES RAMOS, 2º SGT PM ALEX SANDRO COELHO COBUCI, 2º SGT 
PM CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, 2º SGT PM EDGARD COSME APARECIDO 
DE PAULA, 2º SGT PM EDGARD RODRIGUES DOS ANJOS, 2º SGT PM FÁBIO 
CAIRES ALVES, 2º SGT PM HEBERT MÁRCIO SIMÕES BERTOLINO, 2º SGT PM 
HELIOMAR JOSÉ ALVES, 2º SGT PM JACQUES CHAVES SIQUEIRA, 2º SGT PM 
JOSÉ NILSON DA FONSECA, 2º SGT PM MARCELO WILLIAN ARAUJO, 2º SGT 
PM MARCO ROBSON SIMÕES PEREIRA, 2º SGT PM NILTON JOSÉ SILVANO, 2º 
SGT PM PAULO HENRIQUE CAETANO, 2º SGT PM ROSELI COELHO ALVES, 2º 
SGT PM SÉRGIO WALLACE JANUÁRIO E 3º SGT PM RENATO ANTÔNIO DE 
SOUZA  interpuseram recursos administrativos por não concordarem com o gabarito 
oficial da questão 32 da prova objetiva, alegando não haver questão correta, 
solicitando, ao final, sua anulação; 
  
 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que 
as alegações dos requerentes não procedem pois a falta da expressão “...se o fato não 
constitui crime mais grave” que consta ao final do parágrafo único do art. 218 do CPM 
não modifica em nada entendimento da questão. A assertiva constante da questão 
deve ser lida da seguinte forma: “De acordo com o Código Penal Militar, nos crimes de 
calúnia, difamação e injúria, aplica-se a pena em dobro, se qualquer dos crimes é 
cometido:  mediante paga ou promessa de recompensa.” De fato é o que está 
explícito no mandamento legal, não cabendo outra interpretação. Se o fato constituir 
crime mais grave, ou seja, for crime diverso da calúnia, difamação ou injúria cuja 
pena seja superior (crime mais grave) aplicar-se-á outra regra. Uma vez que o 
enunciado refere-se apenas aos crimes de calúnia, difamação e injúria, conclui-se que 
a ausência da expressão “...se o fato não constitui crime mais grave” não prejudica o 
entendimento da questão e, por esta, razão não há qualquer incoerência entre a 
questão elaborada e a resposta apresentada pelo examinador, 
 
 
     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, 18 de janeiro de 2013. 
 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 


