
 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 66/13-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 a candidata ao CFO/2013 – MARINA FARIAS SILVA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
03 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações da candidata não procedem, pois o art. 21, XXIII, d, da Lei 
Fundamental, segundo o qual compete a União Federal explorar os serviços e 
instalações nucleares de qualquer tipo, exercendo monopólio sobre pesquisa, lavra, 
enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comercialização de minérios 
nucleares e derivados, assevera que “a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa”; 

 
1.3 a norma reforça a sujeição do Poder Público à 

responsabilidade objetiva, tem como fundamento a teoria do risco administrativo, de 
modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo 
de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever 
de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer 
em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade.” 
Carvalho Filho, 25ª edição, pag. 549; 
 

 1.4 segundo Meirelles, 
 

“A teoria do risco integral é a modalidade extremada da 
doutrina do risco administrativo, abandonada na pratica 
por conduzir ao abuso e a iniqüidade social. (...) Essa 
teoria jamais foi acolhida entre nós, embora haja quem 
tenha sustentado sua admissibilidade no texto das 
Constituições da república. Contestamos formalmente 
esse entender, que se desgarra da doutrina acolhida pelo 
nosso Direito e se divorcia da jurisprudência que se 
formou acerca do citado dispositivo constitucional, 
consagrador da teoria objetiva, mas sob a modalidade 
do risco administrativo, e não do risco integral.” 
Meirelles, 38ª edição, pag. 715. 

 
 

  1.5 segundo Melo,  
 

“(...) deve-se incluir também entre as hipóteses de 



responsabilidade objetiva a responsabilidade por 
quaisquer eventos lesivos que resultam do “fato das 
coisas”, isto é, em que o dano proceda de coisas 
administrativas ou que se encontrem sob sua custódia. 
De resto, e como dissemos, no caso de danos 
decorrentes de serviços e instalações nucleares, a 
responsabilidade independe de culpa, conforme 
estabelece o art. 21, XXIII, “d”  da CF/88.” Melo, 29ª 
edição, pag. 1049; 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 67/13-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 – WILSON FERREIRA DE 

MOURA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 03 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações do candidato não procedem, pois o art. 21, XXIII, d, da Lei 
Fundamental, segundo o qual compete a União Federal explorar os serviços e 
instalações nucleares de qualquer tipo, exercendo monopólio sobre pesquisa, lavra, 
enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comercialização de minérios 
nucleares e derivados, assevera que “a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa”; 

 
1.3 a norma reforça a sujeição do Poder Público à 

responsabilidade objetiva, tem como fundamento a teoria do risco administrativo, de 
modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo 
de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever 
de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer 
em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade.” 
Carvalho Filho, 25ª edição, pag. 549; 
 

 1.4 segundo Meirelles, 
 

“A teoria do risco integral é a modalidade extremada da 
doutrina do risco administrativo, abandonada na pratica 
por conduzir ao abuso e a iniqüidade social. (...) Essa 
teoria jamais foi acolhida entre nós, embora haja quem 
tenha sustentado sua admissibilidade no texto das 
Constituições da república. Contestamos formalmente 
esse entender, que se desgarra da doutrina acolhida 
pelo nosso Direito e se divorcia da jurisprudência que 
se formou acerca do citado dispositivo constitucional, 
consagrador da teoria objetiva, mas sob a modalidade 
do risco administrativo, e não do risco integral.” 
Meirelles, 38ª edição, pag. 715. 

 
 

  1.5 segundo Melo,  
 



“(...) deve-se incluir também entre as hipóteses de 
responsabilidade objetiva a responsabilidade por 
quaisquer eventos lesivos que resultam do “fato das 
coisas”, isto é, em que o dano proceda de coisas 
administrativas ou que se encontrem sob sua custódia. 
De resto, e como dissemos, no caso de danos 
decorrentes de serviços e instalações nucleares, a 
responsabilidade independe de culpa, conforme 
estabelece o art. 21, XXIII, “d”  da CF/88.” Melo, 29ª 
edição, pag. 1049; 

 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 68/13-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 – WANDERSON AUGUSTO 

DOS SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 03 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, 
ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações do candidato não procedem, pois o art. 21, XXIII, d, da Lei 
Fundamental, segundo o qual compete a União Federal explorar os serviços e 
instalações nucleares de qualquer tipo, exercendo monopólio sobre pesquisa, lavra, 
enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comercialização de minérios 
nucleares e derivados, assevera que “a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa”; 

 
1.3 a norma reforça a sujeição do Poder Público à 

responsabilidade objetiva, tem como fundamento a teoria do risco administrativo, de 
modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo 
de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever 
de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer 
em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade.” 
Carvalho Filho, 25ª edição, pag. 549; 
 

 1.4 segundo Meirelles, 
 

“A teoria do risco integral é a modalidade extremada da 
doutrina do risco administrativo, abandonada na pratica 
por conduzir ao abuso e a iniqüidade social. (...) Essa 
teoria jamais foi acolhida entre nós, embora haja quem 
tenha sustentado sua admissibilidade no texto das 
Constituições da república. Contestamos formalmente 
esse entender, que se desgarra da doutrina acolhida 
pelo nosso Direito e se divorcia da jurisprudência que 
se formou acerca do citado dispositivo constitucional, 
consagrador da teoria objetiva, mas sob a modalidade 
do risco administrativo, e não do risco integral.” 
Meirelles, 38ª edição, pag. 715. 

 
 

  1.5 segundo Melo,  
 



“(...) deve-se incluir também entre as hipóteses de 
responsabilidade objetiva a responsabilidade por 
quaisquer eventos lesivos que resultam do “fato das 
coisas”, isto é, em que o dano proceda de coisas 
administrativas ou que se encontrem sob sua custódia. 
De resto, e como dissemos, no caso de danos 
decorrentes de serviços e instalações nucleares, a 
responsabilidade independe de culpa, conforme 
estabelece o art. 21, XXIII, “d”  da CF/88.” Melo, 29ª 
edição, pag. 1049; 

 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 69/13-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 – BRUNO HENRIQUE DE 

SOUZA E SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 03 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, 
ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações do candidato não procedem, pois o art. 21, XXIII, d, da Lei 
Fundamental, segundo o qual compete a União Federal explorar os serviços e 
instalações nucleares de qualquer tipo, exercendo monopólio sobre pesquisa, lavra, 
enriquecimento e reprocessamento, industrialização e comercialização de minérios 
nucleares e derivados, assevera que “a responsabilidade civil por danos nucleares 
independe da existência de culpa”; 

 
1.3 a norma reforça a sujeição do Poder Público à 

responsabilidade objetiva, tem como fundamento a teoria do risco administrativo, de 
modo que, se a União ou outra pessoa de sua administração causarem qualquer tipo 
de dano no desempenho de tais atividades, estarão inevitavelmente sujeitas ao dever 
de reparar os respectivos prejuízos através de indenização, sem que possam trazer 
em sua defesa o argumento de que não houve culpa no exercício da atividade.” 
Carvalho Filho, 25ª edição, pag. 549; 
 

 1.4 segundo Meirelles, 
 

“A teoria do risco integral é a modalidade extremada da 
doutrina do risco administrativo, abandonada na pratica 
por conduzir ao abuso e a iniqüidade social. (...) Essa 
teoria jamais foi acolhida entre nós, embora haja quem 
tenha sustentado sua admissibilidade no texto das 
Constituições da república. Contestamos formalmente 
esse entender, que se desgarra da doutrina acolhida 
pelo nosso Direito e se divorcia da jurisprudência que 
se formou acerca do citado dispositivo constitucional, 
consagrador da teoria objetiva, mas sob a modalidade 
do risco administrativo, e não do risco integral.” 
Meirelles, 38ª edição, pag. 715. 

 
 

  1.5 segundo Melo,  
 



“(...) deve-se incluir também entre as hipóteses de 
responsabilidade objetiva a responsabilidade por 
quaisquer eventos lesivos que resultam do “fato das 
coisas”, isto é, em que o dano proceda de coisas 
administrativas ou que se encontrem sob sua custódia. 
De resto, e como dissemos, no caso de danos 
decorrentes de serviços e instalações nucleares, a 
responsabilidade independe de culpa, conforme 
estabelece o art. 21, XXIII, “d”  da CF/88.” Melo, 29ª 
edição, pag. 1049; 
 

 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 87/13-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 – MATHEUS MENEZES 

ROCHA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição); 
 

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
    (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 88/13-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 – LEANDRO RODRIGUES 

SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição); 
 

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 98/13-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 – WILSON FERREIRA DE 

MOURA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição); 

 
“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  99/13-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 – VINÍCIUS VIEIRA 

GOMES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens imóveis 
e na concessão de direito real de uso, justificando-se tal 
exigência pelo interesse de convocar o maior número possível 
de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 100 /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 – MAXWELL DE ANDRADE 

GOMES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real de 
uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de convocar 
o maior número possível de interessados.” Meirelles, pag. 
350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 101/13-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 – PAULO RICARDO 

DRUMMOND FERREIRA CALDEIRA interpôs recurso administrativo por não 
concordar com o gabarito oficial da questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO 
ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  102/13-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 – RAFAEL JANNUZZI 

BERNARDES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-se 
tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 103/13-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 – RENATO ALVES DOS 

SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real de 
uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de convocar 
o maior número possível de interessados.” Meirelles, pag. 
350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 104/13-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 – RONALDO DA SILVEIRA 

SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-se 
tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 105/13-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 – TIAGO NASSER SANTOS 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-se 
tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 107/13-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 a candidata ao CFO/2013 – MARINA FARIAS SILVA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, independentemente 
do valor do contrato, na compra ou alienação de bens 
imóveis e na concessão de direito real de uso, justificando-se 
tal exigência pelo interesse de convocar o maior número 
possível de interessados.” Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 108/13-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 a candidata ao CFO/2013 – JANAÍNA ALVES DOS 

SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 
 

 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 109/13-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 a candidata ao CFO/2013 – RUBIANE ALVES 

RODRIGUES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial 
da questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 110/13-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 – BRUNO HENRIQUE DE 

SOUZA E SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, 
ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  111/13-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 – GABRIEL GIBSON DE 

ALMEIDA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 112/13-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 – JOSÉ MIGUEL 

NASCIMENTO NETO interpôs recurso administrativo por não concordar com o 
gabarito oficial da questão 05 da prova “D”, da matéria DIREITO ADMINISTRATIVO, 
solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão recorrida não tratou de exceções ou dos casos especiais, mas da regra 
geral e nesse sentido, a concorrência é a modalidade obrigatória para a compra e a 
venda de bens imóveis. Segundo Carvalho Filho, a Concorrência é a modalidade de 
licitação adequada a contratações de grande vulto. Exatamente porque os recursos 
financeiros a serem empregados pela administração são mais elevados, essa 
modalidade é a que apresenta em seu procedimento, maior rigor formal e exige mais 
ampla divulgação. No entanto, a lei exige a concorrência em algumas situações em 
que não se considera o valor mas a natureza do contrato a ser celebrado. É o caso em 
que a Administração pretende adquirir ou alienar bens imóveis. (Carvalho Filho pag. 
271, 25ª edição). 
 

“É também obrigatória a concorrência, 
independentemente do valor do contrato, na compra ou 
alienação de bens imóveis e na concessão de direito real 
de uso, justificando-se tal exigência pelo interesse de 
convocar o maior número possível de interessados.” 
Meirelles, pag. 350, 38ª edição. 

 
 
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  147/13-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 – RENATO ALVES DOS 

SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 10 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as condições de admissibilidade da individualização da pena como princípio de 
fixação da sanção criminal existente no sistema jurídico nacional decorrem do rol de 
condições estabelecidas pelo art. 5º, XLVI, da Constituição da República, porquanto o 
dispositivo citado é iniciado da seguinte forma: “XLVI -  a lei regulará a 
individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:”; 

 
1.3 dentre os padrões norteadores que orientam o art. 59 do 

Código Penal Brasileiro (CPB) estão os inseridos no enunciado da questão hostilizada, 
que embora possuam relação com outros princípios, são os que orientam, 
constitucionalmente, a doutrina e jurisprudência no reconhecimento inequívoco do 
princípio da individualização da pena; 

 
1.4 assinale-se que a bibliografia apresentada pelo 

recorrente coincide com o mesmo autor do qual decorre o enunciado da questão, isto 
é, in GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª ed. Rio de Janeiro: 
Impetrus, 2012. pg. 69. 
  
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  148/13-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 – TIAGO NASSER SANTOS 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
10 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, revisão/anulação da 
questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as contra-razões em relação ao postulado pelo recorrente encontram sustentação 
nas suas próprias citações doutrinárias. Em uma delas, o autor escolhido sustentaria 
que o princípio penal da proporcionalidade encontra amparo em diversos incisos do 
art. 5º, dentre os quais os dos incisos XLII, XLIII, XLIV, XLVI e XLVII, todos da 
Constituição da República;  

  
  1.3 o enunciado apenas trouxe na assertiva o inciso XLVI, 

exatamente o que dá sustentação ao princípio da individualização da pena, cuja fonte 
constitucional não está adstrita a outros incisos do art. 5º. Neste sentido, a alternativa 
“B” continua sendo a 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   154/13-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 – SANDOVAL MOREIRA 

PACHECO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 14 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

 
“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de 
qualquer meio que reduza a vítima à impossibilidade de 
resistência. Exemplo mais visto na prática é o de colocar 
sonífero na bebida da vítima para subtrair seus pertences 
quando ela estiver dormindo. Esse caso é conhecido como 
o “boa noite cinderela”. O outro exemplo muito citado nos 
livros é o de deixar a vítima inconsciente pele emprego de 
hipnose. É mais teórico, não é muito visto na prática, mas 
pode ser perguntado em concurso. É caso de roubo e 
não furto.   Essa cláusula genérica é também 
conhecida como “violência imprópria”. O roubo 
próprio admite violência imprópria. De acordo com o 
texto legal, só existe violência imprópria se o 
agente emprega sobre a vítima algum meio que 
torna impossível a defesa do seu patrimônio. Por 
isso, se ele coloca sonífero na bebida dela o crime é 
o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do sono 
espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
    1.3 a citação supracitada coincide com parte dos 

argumentos do postulante, no entanto, estes só foram admitidos pessoalmente pelo 
recorrente sob a alegação de que a violência imprópria só poderia ser admitidas na 
modalidade de ter “reduzido a impossibilidade de resistência” na hipótese do art. 157, 
§ 1º do Código Penal Brasileiro (CPB – Roubo impróprio); 

   
      1.4 ocorre que além de não se vislumbrar sustentação 

doutrinária neste sentido, o enunciado fez prever a modalidade do roubo como 
previsto no seu art. 157, caput, com a nuance da violência imprópria assinalada na 
conduta criminal descrita para a empregada doméstica; 



 
  
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  156/13-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 – FLÁVIO CAETANO DA 

SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 10 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o candidato limitou-se a negar a possibilidade da alternativa “B” ser admitida 
como apta sob a alegação de que o princípio ali assinalado decorresse tão-somente do 
CPB, e como tal, não defluiria das prescrições constitucionais apontadas (art. 5º, 
inciso XLVI – CF); 

   
  1.3 o recorrente aventou em sua peça recursal excertos de 

apelação criminal, datada de 27nov12, proveniente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, cujo teor da ementa assim apresentou: [...] I – é nula a sentença que não 
empreende qualquer análise das circunstâncias judiciais do caput do art. 59 do CP, 
por infringir frontalmente o princípio da individualização das penas (art. 5º, XLVI, da 
Constituição da República) [...]; 

  
  1.4 vê-se, portanto, que o requerente reconhece que o 

princípio aludido na alternativa “B” decorre da Constituição Federal, porquanto 
assinalou trecho jurisprudencial consentâneo com o gabarito oficial; 

 
  
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  180/13-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 – VINÍCIUS VIEIRA 

GOMES interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 25 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que a questão combativa não afirma que somente o militar comete crime militar, ao 
contrário, no próprio cabeçalho assevera que o civil ainda é submetido, 
excepcionalmente, à lei penal militar. A Letra “D” apontada pelo gabarito oficial como 
correta aborda o cotejo dos conceitos doutrinários e prefala no tocante aos crimes 
militares próprios, sendo que em relação ao crime do art. 183 (Insubmissão), do CPM, 
segundo Jorge César de Assis, no livro Comentários ao Código Penal Militar, 6ª ed. 
revista e atualizada, Editora Juruá, página 371, é um crime acidentalmente militar, 
não podendo ser considerado propriamente militar porque neste é condição essencial 
a qualidade de militar de quem o comete. As expressões usadas na prova devem ser 
interpretadas de acordo como conhecimento de cada candidato e precisam ser 
aplicada em consonância com as respostas corretas. Ressaltando que a questão não 
mitiga os tipos penais que refletem em crimes militares próprios, sendo uma ilação 
errônea do candidato. Não se vislumbrou reparos a serem feitos na questão, 

 
  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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 181/13-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 – SANDOVAL MOREIRA 

PACHECO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 25 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que quanto ao crime do art. 183 (Insubmissão), do CPM, Jorge Cesar de Assis, no 
livro Comentários ao Código Penal Militar, 6ª ed. revista e atualizada, Editora Juruá, 
página 371, afirma que este “é um crime acidentalmente militar, não podendo ser 
considerado propriamente militar porque neste é condição essencial a qualidade de 
militar de quem o comete.” Deste modo não há reparos a serem feitos na questão. 

 
  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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  190/13-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 – RONALDO DA SILVEIRA 

SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
14 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL, solicitando, ao final, revisão/anulação da 
questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que a 
marcação da alternativa “A” como roubo tem plena sustentação, a saber: 

“Qualquer meio que impossibilite a resistência (não há um 
conceito específico) Trata-se de fórmula genérica porque 
permite a configuração do roubo pelo emprego de qualquer 
meio que reduza a vítima à impossibilidade de resistência. 
Exemplo mais visto na prática é o de colocar sonífero na bebida 
da vítima para subtrair seus pertences quando ela estiver 
dormindo. Esse caso é conhecido como o “boa noite 
cinderela”. O outro exemplo muito citado nos livros é o de 
deixar a vítima inconsciente pele emprego de hipnose. É mais 
teórico, não é muito visto na prática, mas pode ser perguntado 
em concurso. É caso de roubo e não furto.   Essa cláusula 
genérica é também conhecida como “violência 
imprópria”. O roubo próprio admite violência 
imprópria. De acordo com o texto legal, só existe 
violência imprópria se o agente emprega sobre a vítima 
algum meio que torna impossível a defesa do seu 
patrimônio. Por isso, se ele coloca sonífero na bebida 
dela o crime é o de roubo, mas se ele apenas se aproveita do 
sono espontâneo da vítima o crime é o de furto. (Disponível 
em: < http://www.procurados.org.br/page.php?id=27>).” 

 
  
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  194/13-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 – ALAN ANTÔNIO DA 

COSTA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 15 da prova “D”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, inicialmente tem-se que o gabarito oficial divulgou como única alternativa 
correta, alusiva à questão 15 da prova D, a opção da letra “a”, e a julgamos como 
correta, sendo que seu texto afirma que “apenas as alternativas I e III são corretas”; 

  
 1.3 as alegações do recorrente não prosperam porque o 

enunciado da questão é bem claro em afirmar “sobre a prisão temporária prevista na 
Lei nº 7.960/89, considere as seguintes assertivas”, por fim determina: “marque a 
alternativa correta”. Como se vê o recorrente juntou bibliografia diversa da 
determinada para a questão; 

  
 1.4 para fundamentar que a alternativa I está errada ela 

juntou o artigo 283 do CPP, fugindo do propósito da questão que exigiu a 
fundamentação na Lei nº 7.960/89; 

  
 1.5 assim temos que o item I está correto conforme artigo 

1º, inciso I da Lei 7.960/89. 
   
 1.5.1 o item II está errado conforme artigo 1º, inciso I da 

Lei 7.960/89; 
  
 1.5.2 o item III está correto conforme artigo 2º caput da Lei 

7.960/89; 
  
 1.5.3 o item IV está errado conforme artigo 2º, § 7º da Lei 

7.960/89, 
 
 

  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, 25 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  212 /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 a candidata ao CFO/2013 – RENATA MADUREIRA 

CÂNDIDO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 20 da prova “D”, da matéria DIREITO CONSTITUCIONAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não há procedência na alegação da candidata. Não há equívoco do examinador, 
as funções Institucionais do Ministério Público encontram-se elencadas na Constituição 
da República, em seu Art. 129. O tema está relacionado no programa de matérias 
previsto no edital do concurso. O examinador optou pela literalidade do texto 
Constitucional e elencou, dentre as atribuições ministeriais, quatro atribuições, in 
litteris: 

“I – requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais. 
II – defender judicialmente os direitos e interesses os direitos 
e interesses das populações indígenas. 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos. 
IV – exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior.” 
 
Marque a alternativa correta: 
A (  ) Apenas a alternativa II é falsa. 
B (  ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
C (  ) A alternativa II e IV são falsas. 
D (  ) Apenas a alternativa III é falsa. 

 
1.2.3 o gabarito oficial traz como resposta correta a letra D 

(todas as alternativas são verdadeiras). Todas as assertivas constam do art. 129 da 
Constituição da República e a questão não deixou dúvidas quanto às atribuições do 
Ministério Público, bastando que o candidato soubesse que o controle externo da 
atividade policial fosse atribuição do Ministério Público.  Outrossim, não afeta a 
compreensão do texto a transcrição do artigo anterior, tampouco foi exigido do 
candidato, a forma como será regulamentado esse controle, qual seja: “mediante Lei 
Complementar”; 

    
 
 

  
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 220/13-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 – RONALDO DA SILVEIRA 

SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 20 da prova “D”, da matéria DIREITO CONSTITUCIONAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não há procedência na alegação do candidato. Não há equívoco do examinador, 
as funções Institucionais do Ministério Público encontram-se elencadas na Constituição 
da República, em seu Art. 129. O tema está relacionado no programa de matérias 
previsto no edital do concurso. O examinador optou pela literalidade do texto 
Constitucional e elencou, dentre as atribuições ministeriais, quatro atribuições, in 
litteris: 
 

“I – requisitar diligências investigatórias e a instauração 
de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos 
de suas manifestações processuais. 
II – defender judicialmente os direitos e interesses os 
direitos e interesses das populações indígenas. 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para 
a proteção do patrimônio público e social, do meio 
ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. 
IV – exercer o controle externo da atividade policial, na 
forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. 
 
Marque a alternativa correta: 
A (  ) Apenas a alternativa II é falsa. 
B (  ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
C (  ) A alternativa II e IV são falsas. 
D (  ) Apenas a alternativa III é falsa. 
 

1.2.3 o gabarito oficial traz como resposta correta a letra D 
(todas as alternativas são verdadeiras). Todas as assertivas constam do art. 129 da 
Constituição da República e a questão não deixou dúvidas quanto às atribuições do 
Ministério Público, bastando que o candidato soubesse que o controle externo da 
atividade policial fosse atribuição do Ministério Público.  Outrossim, não afeta a 
compreensão do texto a transcrição do artigo anterior, tampouco foi exigido do 
candidato, a forma como será regulamentado esse controle, qual seja: “mediante Lei 
Complementar”. Não há razoabilidade em alegar que, ao responder a questão n. 20 
da prova de Direito Constitucional, fosse o candidato remetido à questão n. 10 da 
prova de Direito Penal; 

    



 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 221/13-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 – SANDOVAL MOREIRA 

PACHECO interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 20 da prova “D”, da matéria DIREITO CONSTITUCIONAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não há procedência na alegação do candidato. Não há equívoco do examinador, 
as funções Institucionais do Ministério Público encontram-se elencadas na Constituição 
da República, em seu Art. 129. O tema está relacionado no programa de matérias 
previsto no edital do concurso. O examinador optou pela literalidade do texto 
Constitucional e elencou, dentre as atribuições ministeriais, quatro atribuições, in 
litteris: 
 

“I – requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais. 
II – defender judicialmente os direitos e interesses os direitos e 
interesses das populações indígenas. 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos. 
IV – exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior. 
 
Marque a alternativa correta: 
A (  ) Apenas a alternativa II é falsa. 
B (  ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
C (  ) A alternativa II e IV são falsas. 
D (  ) Apenas a alternativa III é falsa. 

 
1.2.3 o gabarito oficial traz como resposta correta a letra D 

(todas as alternativas são verdadeiras). Todas as assertivas constam do art. 129 da 
Constituição da República e a questão não deixou dúvidas quanto às atribuições do 
Ministério Público, bastando que o candidato soubesse que o controle externo da 
atividade policial fosse atribuição do Ministério Público.  Outrossim, não afeta a 
compreensão do texto a transcrição do artigo anterior, tampouco foi exigido do 
candidato, a forma como será regulamentado esse controle, qual seja: “mediante Lei 
Complementar”; 

    
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 222 /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 a candidata ao CFO/2013 – MARINA FARIAS SILVA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
20 da prova “D”, da matéria DIREITO CONSTITUCIONAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não há procedência na alegação da candidata. Não há equívoco do examinador, 
as funções Institucionais do Ministério Público encontram-se elencadas na Constituição 
da República, em seu Art. 129. O tema está relacionado no programa de matérias 
previsto no edital do concurso. O examinador optou pela literalidade do texto 
Constitucional e elencou, dentre as atribuições ministeriais, quatro atribuições, in 
litteris: 
 

“I – requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais. 
II – defender judicialmente os direitos e interesses os direitos 
e interesses das populações indígenas. 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e 
de outros interesses difusos e coletivos. 
IV – exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior. 
 
Marque a alternativa correta: 
A (  ) Apenas a alternativa II é falsa. 
B (  ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
C (  ) A alternativa II e IV são falsas. 
D (  ) Apenas a alternativa III é falsa. 

 
1.2.3 o gabarito oficial traz como resposta correta a letra D 

(todas as alternativas são verdadeiras). Todas as assertivas constam do art. 129 da 
Constituição da República e a questão não deixou dúvidas quanto às atribuições do 
Ministério Público, bastando que o candidato soubesse que o controle externo da 
atividade policial fosse atribuição do Ministério Público.  Outrossim, não afeta a 
compreensão do texto a transcrição do artigo anterior, tampouco foi exigido do 
candidato, a forma como será regulamentado esse controle, qual seja: “mediante Lei 
Complementar”. Não há razoabilidade em alegar que, ao responder a questão n. 20 
da prova de Direito Constitucional, fosse o candidato remetido à questão n. 10 da 
prova de Direito Penal; 

    
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  230/13-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 – LEANDRO RODRIGUES 

SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 20 da prova “D”, da matéria DIREITO CONSTITUCIONAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não há procedência na alegação do candidato. Não há equívoco do examinador, 
as funções Institucionais do Ministério Público encontram-se elencadas na Constituição 
da República, em seu Art. 129. O tema está relacionado no programa de matérias 
previsto no edital do concurso. O examinador optou pela literalidade do texto 
Constitucional e elencou, dentre as atribuições ministeriais, quatro atribuições, in 
litteris: 
 

“I – requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais. 
II – defender judicialmente os direitos e interesses os direitos e 
interesses das populações indígenas. 
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos. 
IV – exercer o controle externo da atividade policial, na forma 
da lei complementar mencionada no artigo anterior. 
 
Marque a alternativa correta: 
A (  ) Apenas a alternativa II é falsa. 
B (  ) Todas as alternativas são verdadeiras. 
C (  ) A alternativa II e IV são falsas. 
D (  ) Apenas a alternativa III é falsa. 

 
1.2.3 o gabarito oficial traz como resposta correta a letra D (todas as 

alternativas são verdadeiras). Todas as assertivas constam do art. 129 da 
Constituição da República e a questão não deixou dúvidas quanto às atribuições do 
Ministério Público, bastando que o candidato soubesse que o controle externo da 
atividade policial fosse atribuição do Ministério Público.  Outrossim, não afeta a 
compreensão do texto a transcrição do artigo anterior, tampouco foi exigido do 
candidato, a forma como será regulamentado esse controle, qual seja: “mediante Lei 
Complementar”;   
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 238/13-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 – RODRIGO FERNANDES 

MORAES LUZ interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito 
oficial da questão 07 da prova “D”, da matéria LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE E 
INSTITUCIONAL, solicitando, ao final, revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que não assiste razão ao recorrente, a questão pede que sejam identificados os 
princípios da ética militar, os quais são elencados no capítulo III, Ética Militar,  artigo 
9º  da Lei n. 14.310/2002 e foram relacionados nos itens I e IV da questão. Os itens 
II e III encontram assento no capítulo II, Princípios de Hierarquia e Disciplina, art. 6º 
da Lei n. 14.310/2002; 

   
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 240/13-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 a candidata ao CFO/2013 – MARINA FARIAS SILVA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 33 da 
prova “D”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou que, 
o recorrente traz afirmações equivocadas ao tentar considerar alternativa “a” como errada e 
portanto a única alternativa a ser marcada. Ele não juntou provas que justificassem as suas 
alegações. Quanto às alegações referentes à assertiva da letra “d”, qual seja: “qualquer pessoa 
poderá ser testemunha, à exceção da testemunha proibida de depor”, não há como prosperar 
porque de acordo como os artigos 351 e 355 do CPPM, a proibida de depor poderá depor desde 
que atendido ao que vem disposto na parte final do artigo 355 do CPPM; 

  
 1.3 ainda, o artigo 353 do CPPM trata da inquirição de 

testemunhas e é claro em afirmar que tanto no inquérito policial-militar como em juízo, as 
testemunhas serão inquiridas cada uma de per si, de modo que uma não possa ouvir o 
depoimento da outra. A questão retrata a expressão literal da lei. DECRETO-LEI Nº 1.002, 
Código de Processo Penal Militar: 

 
 “Inquirição separada  
 Art. 353. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si , 

 de modo que uma não possa ouvir o depoimento da outra.” 
 (BRASIL, 1969) 

 
 1.4 o gabarito oficial está correto ao considerar a alternativa “d” 

como a única a ser marcada por possuir uma conceituação errada, enquanto que a alternativa 
“a”, alegada pelo recorrente possui conceituação correta e não poderia ser marcada porque o 
enunciado da questão determina marcar a alternativa incorreta, 

 
  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,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 241/13-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 – MATHEUS MENEZES ROCHA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 34 da 
prova “D”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, a questão 34 da prova D possui a alternativa “d” errada, sendo esta a alternativa 
fornecida pelo gabarito oficial, razão pela qual a questão foi formulada corretamente; 

  
 1.3 o recorrente demonstrou não conhecer a diferença entre 

requisitar e mediante representação. O artigo 254, caput, do CPPM, traz inserto que “a 
prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de Justiça [...] 
mediante representação da autoridade encarregada do inquérito policial-militar [...]”; 

  
 1.4 a alternativa “d” afirma que compete à Polícia Judiciária 

Militar: “requisitar da autoridade judiciária militar a prisão preventiva do indiciado”. A 
questão retrata a expressão literal da lei. DECRETO-LEI Nº 1.002, Código de Processo 
Penal Militar: 

 “Inquirição separada  
 Art. 353. As testemunhas serão inquiridas cada uma de per si , 

 de modo que uma não possa ouvir o depoimento da outra.” 
 (BRASIL, 1969) 

 
 1.5 está claro que esta é a única alternativa incorreta porque a 

Polícia Judiciária Militar não tem competência para requisitar nada da autoridade judiciária 
militar. Assim o recorrente demonstra não conhecer a diferença jurídica entre “requisitar” 
e “mediante representação” e juntou provas que comprovam que a aludida alternativa 
está incorreta conforme demonstrado no gabarito oficial e não está correta conforme 
tentou alegar, mas provou o contrário ao juntar cópia do próprio CPPM, 

 
  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,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 

 DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  244/13-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 – RODRIGO FERNANDES 

MORAES LUZ interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 17 da prova “D”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, é importante ressaltar que existem diferenças entre o ofendido e a testemunha. 
Podemos citar pelo menos cinco diferenças, quais sejam: o ofendido não pode ser 
contraditado, ele ainda não presta compromisso, possui um tratamento legal diferenciado, 
ofendido só presta declarações enquanto que a testemunha oferece testemunho através 
de depoimento, não cabe a testemunha fazer suposições e já ao ofendido é permitido falar 
em suposições ou teses. Assim temos que a questão 15 da prova A foi formulada 
corretamente. E a alegação do recorrente: “que na realidade o ofendido não presta 
compromisso algum, então esta alternativa está errada”, juntou justificativas que 
corroboram o que foi escrito no item IV da aludida questão que estabelece que o ofendido 
não é obrigado a prestar compromisso, portanto, não há erro no aludido item e trata-se 
de uma informação correta; 

 
 1.3 a alegação do recorrente não prospera haja vista que o 

item IV está correto conforme o disposto no artigo 201 e 203 do CPP, 
 

  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, 25 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  247/13-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 – RAFAEL FERNANDES PINTO 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 16 da 
prova “D”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, a questão 16 da prova D, segundo o gabarito oficial, apresenta como única resposta 
correta a alternativa da letra “c”. Realmente é única correta conforme artigo 244 do CPP; 

  
 1.2.1 a alternativa da letra “a” está errada conforme dispõe o 

artigo 241 c/c 244 do CPP; 
  
 1.2.2 a alternativa da letra “b” está errada conforme dispõe os 

parágrafos 3º e 4º do artigo 245 do CPP. A alternativa da letra “d” está errada conforme 
dispõe o artigo 244 do CPP; 

  
 1.3 quanto à alegação do recorrente que à intimidade é 

garantia constitucional e, portanto, inviolável, não prospera porque há várias garantias 
constitucionais, como a intimidade e até mesmo a vida, que em algumas circunstâncias 
legais, não serão consideradas como crime por quem as viola. Assim, o artigo 244 do CPP 
autoriza a busca pessoal embora possa ser constrangimento ou atingir a intimidade da 
pessoa abordada porque tal constrangimento será legal e não crime de constrangimento 
ilegal. Também não é abuso de poder tipificado na Lei 4.898 de 9 de dezembro de 1965. 
Podemos elencar várias circunstâncias que são excludentes de ilicitude conforme artigo 23 
do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever 
legal, exercício regular do direito), razão pela qual conclui-se que tais garantias 
constitucionais não são absolutas, sendo que a alternativa da letra “c” possui respaldo 
legal e, portanto, está 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, 25 de fevereiro de 2013. 

 
 

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



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  248/13-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 – TIAGO NASSER SANTOS 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 16 da 
prova “D”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, a questão 16 da prova D, segundo o gabarito oficial, apresenta como única resposta 
correta a alternativa da letra “c”. Realmente é única correta conforme artigo 244 do CPP. 

     
 1.2.1 a alternativa da letra “a” está errada conforme dispõe o 

artigo 241 c/c 244 do CPP; 
     
 1.2.2 a alternativa da letra “b” está errada conforme dispõe os 

parágrafos 3º e 4º do artigo 245 do CPP. A alternativa da letra “d” está errada conforme 
dispõe o artigo 244 do CPP; 

  
 1.2.3 quanto à alegação do recorrente que à intimidade é 

garantia constitucional e, portanto, inviolável, não prospera porque há várias garantias 
constitucionais, como a intimidade e até mesmo a vida, que em algumas circunstâncias 
legais, não serão consideradas como crime por quem as viola. Assim, o artigo 244 do CPP 
autoriza a busca pessoal embora possa ser constrangimento ou atingir a intimidade da 
pessoa abordada porque tal constrangimento será legal e não crime de constrangimento 
ilegal. Também não é abuso de poder tipificado na Lei 4.898 de 9 de dezembro de 1965. 
Podemos elencar várias circunstâncias que são excludentes de ilicitude conforme artigo 23 
do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever 
legal, exercício regular do direito), razão pela qual conclui-se que tais garantias 
constitucionais não são absolutas, sendo que a alternativa da letra “c” possui respaldo 
legal e, portanto, está 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, 25 de fevereiro de 2013. 

 
   (a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 

  DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 249/13-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 – LEANDRO RODRIGUES 

SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 15 da prova “D”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, inicialmente tem-se que o gabarito oficial divulgou como única alternativa 
correta, alusiva à questão 15 da prova D, a opção da letra “a”, e a julgamos como 
correta, sendo que seu texto afirma que “apenas as alternativas I e III são corretas”; 

  
 1.3 as alegações do recorrente não prosperam porque o 

enunciado da questão é bem claro em afirmar “sobre a prisão temporária prevista na 
Lei nº 7.960/89, considere as seguintes assertivas”, por fim determina: “marque a 
alternativa correta”. Como se vê o recorrente juntou bibliografia diversa da 
determinada para a questão.  

  
 1.4 para fundamentar que a alternativa I está errada ele 

juntou o artigo 283 do CPP, fugindo do propósito da questão que exigiu a 
fundamentação na Lei nº 7.960/89. 

  
 1.5 posteriormente alega que a alternativa IV está correta 

acrescentando que caso não libere o preso, poderá incorrer em abuso de autoridade, 
conforme artigo 4º, alínea “i” da Lei 4895/65, ocorre que além de ser uma lei que 
também extrapola o objetivo da questão, ainda a Lei 4895/65 “autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito especial de 
Cr$30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros), para o fim que especifica” e só possui 
três artigos, não existindo nela o artigo 4º, alínea “i”, razão pela qual a lei citada pelo 
recorrente não possui nexo com a questão; 

  
 1.6 assim temos que o item I está correto conforme artigo 

1º, inciso I da Lei 7.960/89. 
  
 1.6.1 o item II está errado conforme artigo 1º, inciso I da 

Lei 7.960/89; 
  
 1.6.2 o item III está correto conforme artigo 2º caput da Lei 

7.960/89; 
  
 1.6.3 o item IV está errado conforme artigo 2º, § 7º da Lei 

7.960/89, 



 
 

  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, 25 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 250/13-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 a candidata ao CFO/2013 – MARINA FARIAS SILVA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
15 da prova “D”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, inicialmente tem-se que o gabarito oficial divulgou como única alternativa 
correta, alusiva à questão 15 da prova D, a opção da letra “a”, e a julgamos como 
correta, sendo que seu texto afirma que “apenas as alternativas I e III são corretas”; 

  
 1.3 as alegações da recorrente não prosperam porque o 

enunciado da questão é bem claro em afirmar “sobre a prisão temporária prevista na 
Lei nº 7.960/89, considere as seguintes assertivas”, por fim determina: “marque a 
alternativa correta”. Como se vê o recorrente juntou bibliografia diversa da 
determinada para a questão; 

  
 1.4 para fundamentar que a alternativa I está errada ela 

juntou o artigo 283 do CPP, fugindo do propósito da questão que exigiu a 
fundamentação na Lei nº 7.960/89; 

  
 1.5 assim temos que o item I está correto conforme artigo 

1º, inciso I da Lei 7.960/89. 
  
 1.5.1 o item II está errado conforme artigo 1º, inciso I da 

Lei 7.960/89; 
  
 1.5.2 o item III está correto conforme artigo 2º caput da Lei 

7.960/89; 
  
 1.5.3 o item IV está errado conforme artigo 2º, § 7º da Lei 

7.960/89, 
 
 
 
 

  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,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 251/13-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 – RONALDO DA SILVEIRA 

SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 15 da prova “D”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao 
final, revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, inicialmente tem-se que o gabarito oficial divulgou como única alternativa 
correta, alusiva à questão 15 da prova D, a opção da letra “a”, e a julgamos como 
correta, sendo que seu texto afirma que “apenas as alternativas I e III são corretas”; 

  
 1.3 as alegações do recorrente não prosperam porque o 

enunciado da questão é bem claro em afirmar “sobre a prisão temporária prevista na 
Lei nº 7.960/89, considere as seguintes assertivas”, por fim determina: “marque a 
alternativa correta”. Como se vê o recorrente juntou bibliografia diversa da 
determinada para a questão.  

  
 1.4 para fundamentar que a alternativa I está errada ele 

juntou o artigo 283 do CPP, fugindo do propósito da questão que exigiu a 
fundamentação na Lei nº 7.960/89. 

  
 1.5 posteriormente alega que a alternativa IV está correta 

acrescentando que caso não libere o preso, poderá incorrer em abuso de autoridade, 
conforme artigo 4º, alínea “i” da Lei 4895/65, ocorre que além de ser uma lei que 
também extrapola o objetivo da questão, ainda a Lei 4895/65 “autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito especial de 
Cr$30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros), para o fim que especifica” e só possui 
três artigos, não existindo nela o artigo 4º, alínea “i”, razão pela qual a lei citada pelo 
recorrente não possui nexo com a questão; 

  
 1.6 assim temos que o item I está correto conforme artigo 

1º, inciso I da Lei 7.960/89. 
  
 1.6.1 o item II está errado conforme artigo 1º, inciso I da 

Lei 7.960/89; 
  
 1.6.2 o item III está correto conforme artigo 2º caput da Lei 

7.960/89; 
  
 1.6.3 o item IV está errado conforme artigo 2º, § 7º da Lei 

7.960/89, 



 
 

  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, 25 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 252/13-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 – TIAGO NASSER SANTOS 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
15 da prova “D”, da matéria DIREITO PROCESSUAL PENAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

 1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que, inicialmente tem-se que o gabarito oficial divulgou como única alternativa 
correta, alusiva à questão 15 da prova D, a opção da letra “a”, e a julgamos como 
correta, sendo que seu texto afirma que “apenas as alternativas I e III são corretas”; 

  
 1.3 as alegações do recorrente não prosperam porque o 

enunciado da questão é bem claro em afirmar “sobre a prisão temporária prevista na 
Lei nº 7.960/89, considere as seguintes assertivas”, por fim determina: “marque a 
alternativa correta”. Como se vê o recorrente juntou bibliografia diversa da 
determinada para a questão.  

  
 1.4 para fundamentar que a alternativa I está errada ele 

juntou o artigo 283 do CPP, fugindo do propósito da questão que exigiu a 
fundamentação na Lei nº 7.960/89. 

  
 1.5 posteriormente alega que a alternativa IV está correta 

acrescentando que caso não libere o preso, poderá incorrer em abuso de autoridade, 
conforme artigo 4º, alínea “i” da Lei 4895/65, ocorre que além de ser uma lei que 
também extrapola o objetivo da questão, ainda a Lei 4895/65 “autoriza o Poder 
Executivo a abrir, pelo Ministério das Relações Exteriores, o crédito especial de 
Cr$30.000.000 (trinta milhões de cruzeiros), para o fim que especifica” e só possui 
três artigos, não existindo nela o artigo 4º, alínea “i”, razão pela qual a lei citada pelo 
recorrente não possui nexo com a questão; 

  
 1.6 assim temos que o item I está correto conforme artigo 

1º, inciso I da Lei 7.960/89. 
  
 1.6.1 o item II está errado conforme artigo 1º, inciso I da 

Lei 7.960/89; 
  
 1.6.2 o item III está correto conforme artigo 2º caput da Lei 

7.960/89; 
  
 1.6.3 o item IV está errado conforme artigo 2º, § 7º da Lei 

7.960/89, 



 
  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, 25 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 265/13-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 os candidatos ao CFO/2013 – RENATA MADUREIRA 

CÂNDIDO E WANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS interpuseram recursos 
administrativos por não concordarem com o gabarito oficial da questão 38 da prova 
“D”, da matéria LÍNGUA PORTUGUESA, solicitando, ao final, revisão/anulação da 
questão; 

 
 1.2 a comissão de recursos após criteriosa análise, verificou 

que o Decreto nº 7.875, de 27 de dezembro de 2012, alterou o Decreto nº 6.583, de 
29 de setembro de 2008 que promulga o Acordo Ortográfico da língua Portuguesa, 
apresentando em seu art. 2º, o seguinte: “Parágrafo único. A implementação do 
Acordo obedecerá ao período de transição de 1º de janeiro de 2009 a 31 de dezembro 
de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente em vigor e a nova 
norma estabelecida.”; 

 
 1.3 as duas normas estão em uso e foi prorrogado o prazo  

da exigência da nova norma como única, pelo que esta Comissão Revisora apresenta 
o parecer favorável à anulação da questão em pauta, 

  
  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,  25 de fevereiro de 2012. 

 
 
 

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

 
 
 
 



 
 
 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº  272/13-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 os candidatos ao CFO/2013 – ALAN ANTÔNIO DA 

COSTA, MARINA APARECIDA PIMENTA DA CRUZ CORREA, MARINA FARIAS 
SILVA, MATHEUS HENRIQUE MOREIRA ABREU, PATRÍCIA PEREIRA LOPES, 
RAFAEL JANNUZZI BERNARDES, RODRIGO FERNANDES MORAES LUZ E 
SANDOVAL MOREIRA PACHECO interpuseram recursos administrativos por não 
concordarem com o gabarito oficial da questão 06 da prova “D”, da matéria 
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE E INSTITUCIONAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
    1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que as alegações procedem, devendo a questão ser anulada, 
 

   
 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 278/13-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 a candidata ao CFO/2013 – MARINA FARIAS SILVA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
28 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 

  1.2 a comissão de recursos, após criteriosa análise, verificou 
que o artigo 61 do Código Penal Militar que trata da pena superior a dois anos, 
imposta a militar é claro ao afirmar que: “A pena privativa da liberdade por mais de 2 
(dois) anos, aplicada a militar, é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, 
em estabelecimento prisional civil, ficando o recluso ou detento sujeito ao regime 
conforme a legislação penal comum, de cujos benefícios e concessões, também, 
poderá gozar”. O artigo não condiciona o cumprimento da pena em estabelecimento 
civil à perda do posto e/ou patente do militar. Não há reparos a serem realizados, 
estando a alternativa “D” 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,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 281/13-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 a candidata ao CFO/2013 – MARINA FARIAS SILVA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
26 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 a candidata não anexou fotocópia da bibliografia 
pesquisada para fundamentar o pedido, deixando de cumprir o previsto no subitem 
8.3 e 8.9 do edital que regula o certame, 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 "E".” 

 
 8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
 prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos 
 subitens 8.2 a 8.5.” 
  

  
 2 RESOLVE:  

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

 
      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 282/13-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 – LEANDRO RODRIGUES 

SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 27 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato não anexou fotocópia da bibliografia 
pesquisada para fundamentar o pedido, deixando de cumprir o previsto no subitem 
8.3 e 8.9 do edital que regula o certame, 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 "E".” 

 
 8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
 prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos 
 subitens 8.2 a 8.5.” 
   

 
 2 RESOLVE:  

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

 
      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 283/13-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 – LEANDRO RODRIGUES 

SILVA interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 25 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato não anexou fotocópia da bibliografia 
pesquisada para fundamentar o pedido, deixando de cumprir o previsto no subitem 
8.3 e 8.9 do edital que regula o certame, 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 "E".” 

 
 8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
 prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos 
 subitens 8.2 a 8.5.” 

 
 2 RESOLVE:  

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

 
      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25 de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 284/13-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 – RENATO ALVES DOS 

SANTOS interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da 
questão 27 da prova “D”, da matéria DIREITO PENAL MILITAR, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato não anexou fotocópia da bibliografia 
pesquisada para fundamentar o pedido, deixando de cumprir o previsto no subitem 
8.3 e 8.9 do edital que regula o certame, 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 "E".” 

 
 8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora dos 
 prazos estabelecidos ou que descumpram o contido nos 
 subitens 8.2 a 8.5.” 
  
  
 2 RESOLVE:  

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

 
      Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 131/13-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 – ROMEU JÚNIO DE BESSA 

interpôs recurso administrativo por não concordar com o gabarito oficial da questão 
20 da prova “D”, da matéria DIREITO CONSTITUCIONAL, solicitando, ao final, 
revisão/anulação da questão; 
 
 1.2 o candidato deixou de cumprir o previsto nos subitens 
8.2 e 8.9 do edital que regula o certame, in verbis: 
  

“8.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor de 
Recursos Humanos, exceto para o previsto no subitem 
8.2.1, em única instância, e deverão ser 
protocolados pessoalmente pelo candidato ou seu 
procurador, legalmente nomeado, com firma 
reconhecida, contendo cópia da identidade do 
procurador, com documentação original, dentro do 
prazo previsto no subitem 8.1 deste edital, não se 
admitindo qualquer outra forma de encaminhamento.
  
8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora 
dos prazos estabelecidos ou que descumpram o contido 
nos subitens 8.2 a 8.5.” 
 

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

      
 Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 133/13-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 a candidata ao CFO/2013 – KARENN CAMPBELL DE 

SOUSA OLIVEIRA interpôs recursos administrativos por não concordar com o 
gabarito oficial das questões 5, 14, 24 e 26 da prova “D”, das matérias DIREITO 
PENAL MILITAR, DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL 
PENAL, respectivamente, solicitando, ao final, revisão/anulação das questões; 
 
 1.2 a candidata deixou de cumprir o previsto nos subitens 
8.2 e 8.9 do edital que regula o certame, in verbis: 
  

“8.2 Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor de 
Recursos Humanos, exceto para o previsto no subitem 
8.2.1, em única instância, e deverão ser 
protocolados pessoalmente pelo candidato ou seu 
procurador, legalmente nomeado, com firma 
reconhecida, contendo cópia da identidade do 
procurador, com documentação original, dentro do 
prazo previsto no subitem 8.1 deste edital, não se 
admitindo qualquer outra forma de encaminhamento.
  
8.9 Não serão conhecidos os recursos protocolados fora 
dos prazos estabelecidos ou que descumpram o contido 
nos subitens 8.2 a 8.5.” 
 

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

 
      Publique-se, registre-se e cumpra-se. 
 
 Belo Horizonte-MG,  25  de fevereiro de 2013. 

 
 

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

 


