
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  803 /13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFO/2013  –  THIAGO MORAIS  DE 
ALMEIDA LEMES interpôs recurso administrativo por não concordar com o resultado 
obtido na 1ª Etapa da 4ª Fase - Prova de Títulos, solicitando, ao final, revisão do 
resultado;

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

1.2.1 a declaração de conclusão do curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu em Direito Constitucional, realizado na Central de Cursos de Extensão e 
Pós-graduação  Lato  Sensu  –  da  Universidade  Gama  Filho,  apresentado  pelo 
recorrente, não atendeu ao exigido no item 5.30.1 do Edital DRH/CRS n. 07/2012;

1.2.2 a comprovação do curso deveria ter sido feita, dentro 
do  prazo,  por  meio  de  Certificado (nos  termos  da  Resolução  n.  01  do  Conselho 
Nacional de Educação) e não através de Declaração de conclusão de curso de Pós-
Graduação Lato Sensu, como ocorreu.

2 RESOLVE: 

2.1  indeferir o pedido, mantendo a nota inalterada.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  804/13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

2 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao  CFO/2013 – RAFAEL MENEGHIN DE 
SOUZA interpôs recurso administrativo por não concordar com o resultado obtido na 
1ª Etapa da 4ª Fase - Prova de Títulos, solicitando, ao final, revisão do resultado;

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

1.2.1  o  certificado  de  Pós-Graduação  “lato 
sensu”/Especialização  em Direito  de  Empresa,  emitido  pela  Pontifícia  Universidade 
Católica de Minas Gerais e entregue pelo recorrente, não atende ao disposto no artigo 
7º, §1º, incisos I, II, III, da Resolução n. 01/2007 do Conselho Nacional de Educação 
(CNE);

1.2.2 o próprio candidato, em seu recurso, reconhece que 
entregou a documentação referente à prova de títulos de forma incompleta. 

2 RESOLVE: 

2.1  indeferir o pedido, mantendo a nota inalterada.

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

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 805/13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

3 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFO/2013  –  GEOVANE  GARCIA 
MUNIZ interpôs recurso administrativo por não concordar com o resultado obtido na 
1ª Etapa da 4ª Fase - Prova de Títulos, solicitando, ao final, revisão do resultado;

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

1.2.1 alega o recorrente que o Edital do concurso ao CFO 
2013 prevê em seus itens 5.30.1; 5.30.2; 5.30.3; 5.30.4 a regulamentação quanto à 
apresentação dos títulos, o que foi por ele cumprido. Alega ainda, que o referido Edital 
não citou a Resolução n. 01/2007 – CNE (Conselho Nacional de Educação);

1.2.2 o  Edital  do  concurso,  nos  itens  relacionados  pelo 
recorrente,  estabelece  a  apresentação  de  titulo  oficialmente  reconhecido,  o  que 
pressupõe o enquadramento nas normas do CNE, para que tenha validade em todo 
território nacional;

1.2.3  a  comprovação  da  validade  do  título  requer  sua 
adequação  ao  contido  na  Resolução  supramencionada,  do  Conselho  Nacional  de 
Educação e que não é matéria do certame, pelo que não poderia de fato ter sido 
citada. 

2 RESOLVE: 

2.1  indeferir o pedido, mantendo a nota inalterada.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 806 /13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

4 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato ao CFO/2013 – LEANDRO CUSTÓDIO DA 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o resultado obtido na 
1ª Etapa da 4ª Fase - Prova de Títulos, solicitando, ao final, revisão do resultado;

1.2 após análise  restou  comprovado que a documentação 
apresentada  pelo  recorrente,  encontra-se  alinhada  com  a  Resolução  nº  01  de 
08/06/2007, do Conselho Nacional de Educação (CNE).

2 RESOLVE: 

2.1 deferir o pedido, devendo a nota ser alterada;

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

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

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 807/13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

5 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFO/2013  –  LUCAS  DE  CASTRO 
TELES interpôs recurso administrativo por não concordar com o resultado obtido na 
1ª Etapa da 4ª Fase - Prova de Títulos, solicitando, ao final, revisão do resultado;

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

 
1.2.1  preliminarmente, cumpre salientar que o  recorrente 

entregou  cópia  do  título  de  pós-graduação  “latu  sensu” em  Ciências  Criminais, 
tempestivamente, conforme comprova através do protocolo de n. 688, de 12/06/2013 
– CRS/PMMG;

1.2.2 o mencionado título cumpriu os requisitos insertos no 
edital da DRH/CRS n. 07/2012, mais precisamente em seu item 5.30.3, razão pela 
qual  a  Comissão  Recursal,  por  unanimidade,  entende  ser  direito  do  recorrente  a 
obtenção de mais 05 (cinco) pontos em sua nota.

2 RESOLVE: 

2.1   deferir  o  pedido,  devendo  ser  acrescidos  05  (cinco) 
pontos em sua nota.

 

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

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  808/13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

6 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFO/2013  –  RODRIGO COSTA DA 
SILVA LIMA  interpôs  recurso  administrativo  por  não  concordar  com o  resultado 
obtido na 1ª Etapa da 4ª Fase - Prova de Títulos, solicitando, ao final, revisão do 
resultado;

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

1.2.1 o título de pós-graduação apresentado pelo recorrente 
(Especialista em Segurança Pública e Complexidade), promovido pela Escola Superior 
Dom Hélder Câmara – ESDHC em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública – SENASP, não preenche os requisitos de validade estabelecidos pelo art. 7º, § 
1º, inciso III e V, da Resolução nº 01/2007 – Conselho Nacional de Educação, motivo 
pelo qual não recebeu pontuação; 

1.2.2 o argumento do recorrente, de que o título em pauta 
fora  aceito  em concurso  pretérito,  CFO/2012,  promovido  pela  PMMG,  não  tem o 
condão de suprir a falta dos requisitos de validade acima mencionados.

2 RESOLVE: 

2.1  indeferir o pedido, mantendo-se o resultado inalterado.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 809/13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

7 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFO/2013  –  CARLOS  MURILO  DA 
SILVA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com a pontuação 
obtida na 2ª Etapa da 4ª Fase - Prova Oral – Direito Constitucional, solicitando, ao 
final, revisão da pontuação;

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

1.2.1 o candidato respondeu a questão proposta na área de 
concentração direito constitucional (O Estado exerce a segurança pública através de 
quais órgãos? Fale sobre a função de cada um deles.) de modo incompleto;

1.2.2 conforme consta no recurso interposto pelo recorrente, 
este teria respondido sobre a função do Corpo de Bombeiro Militar de forma completa, 
ao citar que: “compõe função da Corporação as atividades de Defesa Civil, combate a 
incêndio,  salvamento  e  resgate”.  Contudo,  não  é  isto  que  restou  registrado  na 
gravação (áudio e vídeo);

1.2.3 na filmagem percebe-se que o recorrente respondeu 
de maneira diversa da que alegou em seu recurso, ao citar que o  Estado também 
exerce a segurança pública através da “Defesa Civil”, tendo atribuído a este órgão 
algumas  funções,  tais  como  “fiscalização”  e  “vistorias”.   Esta  resposta  está  em 
dissonância com o estatuído na Constituição Federal de 1988;

1.2.4  ainda  em sede  recursal  alega  que  teria  respondido 
corretamente, na prova oral, a função da Polícia Militar, ao citar que esta realiza o 
“policiamento ostensivo”, “atua de maneira preventiva” e “repressiva”. Na filmagem 
vê-se  que  o  recorrente,  diferentemente  do  que  inseriu  em  seu  recurso,  utilizou 
expressões incompletas e dúbias, tais como: “responsável pela segurança ostensiva”, 
“prende e leva para o delegado”, “perseguir e capturar o infrator e levá-lo até à polícia 
judiciária, o delegado”, “faz patrulhamento”. Em suma, ele não respondeu, em sua 
plenitude, aquilo que está inserto na Carta Magna brasileira;  

1.2.5  conforme  consta  também  no  recurso,  o  recorrente 
afirma ter respondido a função da Polícia Civil de forma completa ao citar como função 
“a  apuração das infrações penais  e  o exercício  da polícia  judiciária".  Contudo,  na 
filmagem,  durante  a  sua  resposta  perante  a  Banca  Examinadora,  viu-se  que  o 
recorrente respondeu de maneira diversa da alegada no recurso. O recorrente, em 
nenhum momento, respondeu que o Estado exerce a segurança pública através da 
“Polícia  Civil”,  limitando-se  a  fazer  referência  ao  órgão  como  “Polícia  Judiciária”. 



Quanto às funções exercidas pela Polícia Civil narrou as atividades desenvolvidas pela 
instituição, tais como: “colher provas”, “ratificar a prisão em flagrante“, “levar provas 
para  o  Ministério  Público”,  entre  outras.  Enfim,  as  respostas  elaboradas  pelo 
recorrente não foram suficientes para que sua nota fosse alterada para maior;

1.2.6 é tarefa da Banca Examinadora avaliar as respostas do 
candidato,  se  completas  ou  incompletas,  se  bem fundamentadas  ou  não,  para  só 
então  formar  seu  convencimento  sobre  a  atribuição  da  nota  a  ser  dada  ao 
concorrente. No caso em comento  para que o candidato conseguisse a pontuação 
máxima de 25 (vinte e  cinco)  pontos  durante a avaliação da prova oral,  área de 
concentração  direito  constitucional,  deveria,  obrigatoriamente,  constar  em  sua 
resposta todos os órgãos do Estado que exercem a segurança pública e suas funções, 
conforme previsão constitucional (art. 144 da C.F. 88);

1.2.7 a nota do recorrente não deve ser alterada, vez que as 
respostas às questões apresentadas foram incompletas.

2 RESOLVE: 

2.1  indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  810 /13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

8 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CFO/2013  –  DAIANA  FRANCIELE 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com a pontuação obtida na 
2ª Etapa da 4ª Fase - Prova Oral – Direito Administrativo, solicitando, ao final, revisão 
da pontuação;

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

1.2.1 na prova oral  foi perguntado à candidata: “Defina o 
conceito típico de ato administrativo e cite quais são os seus elementos/requisitos de 
validade”. A candidata, ora recorrente, respondeu: “ato administrativo é tudo que é 
praticado na atividade da Administração Pública”;

1.2.2 doutrinariamente, como ensina Hely Lopes Meirelles, 
ato  administrativo  é  toda  manifestação  unilateral  da  Administração  Pública  que, 
agindo  nessa  qualidade,  tenha  por  fim  imediato  adquirir,  resguardar,  transferir, 
modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si 
própria.”;

1.2.3 a resposta ofertada pela recorrente, diante do conceito 
de ato administrativo e de tudo que o envolve, não é merecedora da avaliação com 
pontuação máxima, razão pela qual, por unanimidade a pontuação da recorrente será 
mantida.

2 RESOLVE: 

2.1  indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 811/13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais, para o 
ano de 2013 (CFO/2013), e

9 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFO/2013 – DAIANA FRANCIELE SILVA 
interpôs recurso administrativo por não concordar com a pontuação obtida na 2ª Etapa da 
4ª Fase - Prova Oral – Direito Penal/Direito Penal Militar, solicitando, ao final, revisão da 
pontuação;

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

1.2.1  na  prova  oral  foi  perguntado  à  candidata:  “Diferencie 
crime militar próprio de crime militar impróprio, apresentando um exemplo de cada um.” A 
recorrente  então  respondeu:  “Crime  militar  próprio  é  aquele  que  só  é  cometido  por 
militares. O crime militar impróprio, ele também está inserido no CPM, no entanto, pode 
ser cometido por civil também”;

1.2.2  em  uma  definição  bem  simples,  fruto  das  precisas 
palavras  do  doutrinador  Jorge  César  de  Assis,  pode-se  dizer  que  crime propriamente 
militar é aquele que só está previsto no Código Penal Militar (art. 9º), e que só poderá ser 
cometido por militar, como aqueles contra a autoridade ou disciplina militar ou contra o 
serviço militar e o dever militar. Já o crime impropriamente militar está previsto ao mesmo 
tempo, tanto no Código Penal Militar (art. 9º) como na legislação penal comum, ainda que 
de forma um pouco diversa (roubo, homicídio, estelionato, estupro, etc.) e via de regra, 
poderá ser cometido por civil; 

1.2.3  como  demonstrado,  a  diferenciação  entre  os  crimes 
militares, próprio e impróprio, passam necessariamente pela observância ao artigo 9º do 
Código Penal Militar – fato não observado pela recorrente quando da avaliação oral. Sua 
resposta ficou incompleta, sem condições de ser contemplada com a pontuação máxima.

2 RESOLVE: 

2.1  indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 812 /13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

10 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  a  candidata  ao  CFO/2013  –  DAIANA  FRANCIELE 
SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com a pontuação obtida na 
2ª Etapa da 4ª Fase - Prova Oral - Direito Constitucional, solicitando, ao final, revisão 
da pontuação;

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

1.2.1 na prova oral foi perguntado à candidata:  “O Estado 
exerce  a  segurança  pública  através  de  quais  órgãos?” A  recorrente  respondeu: 
“Polícia Militar,  Polícia Civil,  Polícia  Federal  e Forças Armadas”.  Quanto às funções 
desses órgãos a candidata respondeu: “a Polícia Militar possui função preventiva e a  
Polícia Civil possui função repressiva.”;

1.2.2 na análise da filmagem da resposta verificou-se que a 
recorrente não fez qualquer alusão acerca das atribuições constitucionais da Polícia 
Federal,  bem  como  citou  erradamente  as  Forças  Armadas  como  participante  da 
segurança pública. Outros órgãos participantes do Sistema: Polícia Rodoviária Federal 
e Polícia Ferroviária Federal, também não foram citados;

1.2.3  a  resposta  correta  da  questão  proposta  pela  Banca 
Examinadora encontra-se no artigo nº 144 da Constituição Federal de 1988;

1.2  a nota da recorrente não deve ser alterada, vez que a 
resposta por ela elaborada foi incompleta.

2 RESOLVE: 

2.1  indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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



DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 813 /13-DRH/CRS

  O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 07, de 05 de outubro de 2012, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2013 (CFO/2013), e

11 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  candidato  ao  CFO/2013  –  CARLOS  MURILO  DA 
SILVA JÚNIOR interpôs recurso administrativo por não concordar com a pontuação 
obtida na 2ª Etapa da 4ª Fase - Prova Oral – Direito Penal e Direito Penal Militar, 
solicitando, ao final, revisão da pontuação;

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

1.2.1 o recorrente alegou que no transcorrer da prova oral, 
não citou a previsão legal contida no Código Penal Militar para diferençar o crime 
militar próprio do crime militar impróprio, por entender que este quesito não lhe fora 
exigido; 

1.2.2 é tarefa da Banca Examinadora avaliar as respostas do 
candidato,  se  completas  ou  incompletas,  se  bem fundamentadas  ou  não,  para  só 
então  formar  seu  convencimento  sobre  a  atribuição  da  nota  a  ser  dada  ao 
concorrente. Para que o candidato alcançasse a pontuação máxima de 25 (vinte e 
cinco) pontos na questão, necessário é, obrigatoriamente, que tivesse externado, ao 
responder a  questão,  a previsão legal  do crime militar  próprio  e do crime militar 
impróprio no Código Penal Militar;

1.2.3 a nota do recorrente não deve ser alterada, vez que a 
resposta por ele elaborada foi incompleta.

 
2 RESOLVE: 

2.1  indeferir o pedido, mantendo-se a pontuação inalterada.
 
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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