
 
 

   

 

 
Nota técnica 10/2021-CRS - Concurso n. 0920 – PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO ESTRATÉGICA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2021 

(CEGESP/2021) - Edital DRH/CRS N. 09/2020, de 03 de dezembro de 2020. 
 

Para efeitos de esclarecimento aos candidatos do concurso interno supracitado, apresentam-se as sínteses dos recursos 
interpostos, justificativas e fundamentação das decisões exaradas, conforme quadro abaixo: 
 
 

QUESTÃO DECISÃO JUSTIFICATIVA 

2ª QUESTÃO - A Lei Estadual n. 14.310/2002 (Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais - CEDM), foi 
alterada pela Lei n. 22.504/2017, que acresceu o parágrafo único ao 
art. 64, que trata da submissão de militar a Processo Administrativo- 
Disciplinar (PAD), por ato atentatório à honra pessoal ou o decoro da 
classe. Nesse sentido, leia as assertivas abaixo e ao final marque a 
alternativa CORRETA em relação ao que se pede: 

I - O CEDM passou a elencar, expressamente, os atos considerados 
pelo referido código atentatórios à honra pessoal ou o decoro da 
classe que podem dar ensejo à submissão do militar a PAD. 

II - A submissão de militar a PAD, por ato atentatório à honra pessoal 
ou o decoro da classe, será possível apenas quando da prática dos 
seguintes atos: concorrer para o desprestígio da respectiva IME, por 
meio da prática de crime doloso, devidamente comprovado em 
procedimento apuratório, que, por sua natureza, amplitude e 
repercussão, afete gravemente a credibilidade e a imagem dos 
militares; faltar publicamente, fardado, de folga ou em serviço, com o 
decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a 
honra pessoal e o decoro da classe; fazer uso do posto ou da 
graduação para obter ou permitir que terceiros obtenham vantagem 
pecuniária indevida; deserção. 

III - Cada um dos atos considerados atentatórios à honra pessoal ou 
ao decoro da classe elencados no CEDM encontram correspondência 
em cinco tipos transgressionais distintos dispostos no art. 13, CEDM, 
que contém as transgressões de natureza grave. 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Candidato pleiteia anulação da questão, sob o 
argumento de que o gabarito apontou a alternativa 
“D” (apenas duas assertivas são verdadeiras) como 
correta, sendo que ao analisar a questão havia 
apenas uma verdadeira. 
Analisando os argumentos apresentados pelo 
candidato verifica-se que são verdadeiros os 
enunciados I e III. O primeiro, pela descrição 
objetiva que a Lei 22504/2017 trouxe para 
conceituar os atos que se consideram atentatórios 
à honra pessoal ou o decoro da classe, sendo que 
o próprio recorrente também assim o entende. O 
enunciado III, uma vez que os incisos do parágrafo 
único do artigo 64 do CEDM tem correspondentes 
“em” cinco tipos transgressivos do Art. 13, também 
da mesma normativa. No caso em tela, os incisos I, 
II, III, IV e XIX. Como o próprio recorrente indica, as 
assertivas II e IV são falsas e, desta feita, tem-se 
como resposta correta a alternativa trazida pelo 
gabarito em que apenas duas assertivas são 
verdadeiras. 
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IV - A referida lei produziu substanciais alterações no que tange à 
submissão dos militares estaduais a PAD, estabelecendo que a prática 
de qualquer transgressão disciplinar de natureza grave, descrita no 
art. 13 do CEDM, poderá dar ensejo a um PAD, desde que venha a 
atentar contra a honra pessoal ou o decoro da classe. 

A. ( ) Apenas uma assertiva é falsa. 

B. ( ) Apenas uma assertiva é verdadeira. 

C. ( ) Todas as assertivas são verdadeiras. 

D. ( ) Apenas duas assertivas são verdadeiras. 

20ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA. Considerando o 
previsto no Decreto-Lei n. 1.002/1969 - Código de Processo Penal 
Militar – Livro I: Título III: Capítulo Único: Do Inquérito Policial Militar, o 
inquérito policial militar é iniciado mediante portaria: 

 

( ) Por determinação da autoridade de polícia judiciaria do local 
onde haja ocorrido a infração penal. 

( ) A requerimento da parte ofendida. 

( ) Mediante requisição da autoridade judiciária. 

( ) Em virtude de requisição da Defensoria Pública. 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Candidatos pleiteiam a anulação da questão, sob o 

argumento de haver mais de uma alternativa 

correta. 

Em análise aos argumentos apresentados, verifica-

se que a questão é clara quanto à fonte a ser 

considerada. Nas disposições apontadas no 

enunciado, deve ser considerado as previsões do 

“Código de Processo Penal Militar – Livro I: Título 

III: Capítulo Único: Do Inquérito Policial Militar” e, 

nas possibilidades desse diploma, não há a 

possibilidade aventada pelos recorrentes, que 

utilizaram em sua argumentação o Código de 

Processo Penal comum. A questão foi construída 

com a literalidade da lei processual militar. Desta 

feita, não assiste razão aos recorrentes. 

25ª QUESTÃO - Sobre o Decreto n. 9.847/2019 – que regulamenta a 
Lei n. 10.826/2003, para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o 
registro, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição e 
sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento 
Militar de Armas, observe a figura e analise as assertivas abaixo: 

RECURSOS 
DEFERIDOS 

Candidatos pleiteiam a anulação da questão 25, 

sob o argumento de que o enunciado desta trouxe 

legislação diversa da prevista no Edital. 

Alegam os recorrentes que o programa de 
disciplinas prevê como matéria de estudo de 
legislação jurídica, em conformidade com o edital 
09/2020, de 03 de dezembro de 2020, dentre 
outras, o decreto n. 9.847, de 25/06/2019 que 
regulamenta a Lei n. 10.826/2003, atinente à 
aquisição, cadastro, registro, porte e 
comercialização de armas de fogo e de munição e, 
além disso, sobre o Sistema Nacional de Armas e 
Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. 



 
 

 
Fonte: O Decreto 9.785/19 e as armas de fogo de uso restrito. Disponível em Armas de 
fogo de uso restrito |O Decreto 9.785/19 e as armas de fogo... 
(canalcienciascriminais.combr). Acessado em: 15 Jan. 2021. 

 

I - Segundo o novo Decreto Regulamentador do Estatuto do 
Desarmamento é possível que as armas de fogo de uso permitido, 
semiautomáticas ou de repetição, sejam portáteis de alma raiada, cujo 
calibre nominal, com a utilização de munição comum, não atinja, na 
saída do cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas 
libras-pé ou mil seiscentos e vinte joules. 

II - Segundo o novo Decreto Regulamentador do Estatuto do 
Desarmamento é possível que as armas de fogo de uso permitido, 
semiautomáticas ou de repetição, sejam de porte, cujo calibre nominal, 
com a utilização de munição comum, não  atinja,  na  saída  do 
cano de prova, energia cinética superior a mil e duzentas libras-pé ou 
mil seiscentos e vinte joules. 

III - Segundo o novo Decreto Regulamentador do Estatuto do 
Desarmamento as armas de fogo dissimuladas, com aparência de 
objetos inofensivos são armas de fogo de uso proibido. 

IV - Segundo o novo Decreto Regulamentador do Estatuto do 
Desarmamento é munição de uso restrito a que seja traçante, 
perfurante ou fumígena. 

Discorrem que a questão 25 trouxe, em seu 
enunciado, conteúdo não previsto no edital, quando 
citam como fonte de uma figura, o decreto n. 
9.785/19 que não está no rol de normas previstas 
no edital que regulou o concurso. Acrescem ainda 
que, as normas, em algum aspecto conceitual, são 
conflitantes. 
 
Ao analisar os argumentos recursais, tem-se que 

assiste razão aos recorrentes, pelos motivos 

expostos. Realmente há citação de normativa não 

prevista no edital, a ser apreciada no 

desenvolvimento do raciocínio de solução da 

questão, sendo que esta, pelo motivo indicado, 

deve ser anulada. 

https://canalcienciascriminais.com.br/armas-de-fogo-de-uso-restrito/
https://canalcienciascriminais.com.br/armas-de-fogo-de-uso-restrito/
https://canalcienciascriminais.com.br/armas-de-fogo-de-uso-restrito/
https://canalcienciascriminais.com.br/armas-de-fogo-de-uso-restrito/


 
 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

( ) Apenas uma assertiva está incorreta. 

( ) Apenas duas assertivas estão corretas. 

( ) Todas as assertivas estão corretas. 

( ) Apenas uma assertiva está correta. 
 

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

(a) CLÁUDIO APARECIDO DA SILVA, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


