
   

 

 

 

Nota técnica 02/2018-CRS - Concurso n. 1417 – Processo Seletivo Interno para o Curso de Especialização em Gestão 
Estratégica de Segurança Pública da Polícia Militar para o ano de 2018 (CEGESP/2018) – TURMAS I E II.     

 Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do Processo Seletivo Interno para o Curso de 
Especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública da Polícia Militar para o ano de 2018 (CEGESP/2018) – TURMAS I E 
II, Edital DRH/CRS n.º 14/2017, de 14 de novembro de 2017, apresentamos o embasamento legal para as questões das provas, 
conforme quadro abaixo: 
 
 

Curso de Especialização em Gestão Estratégica de Segurança Pública da Polícia Militar para o ano de 2018 (CEGESP/2018)  

QUESTÃO 
PARECER DA 

COMISSÃO 

JUSTIFICATIVA 
EMBASAMENTO LEGAL 

 
01ª QUESTÃO – Em relação à competência para aplicação das 
sanções disciplinares, prevista na Lei Estadual 14.310/02 (dispõe 
sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de 
Minas Gerais - CEDM), analise as assertivas abaixo:  
 
I. O Governador do Estado tem competência para aplicar sanção 
disciplinar em relação àqueles que estiverem sujeitos ao CEDM, 
independente se o militar for da Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG) ou do Corpo de Bombeiros de Militar de Minas Gerais 
(CBMMG); 
II. O Corregedor tem competência para aplicar sanção disciplinar em 
relação aos militares da respectiva Instituição Militar Estadual (IME) 
sujeitos ao CEDM, ainda que mais antigos, exceto o Comandante-
Geral, o Chefe do Estado-Maior (Subcomandante-Geral) e o Chefe 
do Gabinete Militar;  
III. No caso de ocorrência disciplinar na qual se envolvam militar das 
Forças Armadas e militares estaduais, a autoridade competente das 
IMEs deverá tomar as medidas disciplinares referentes àqueles que 
lhe são subordinados.  
IV. Quando duas autoridades de postos diferentes, ambas com ação 
disciplinar sobre o militar, conhecerem da falta, competirá sempre à 
de posto mais elevado punir.  
 

INDEFERIDO 

 
O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que consta como resposta 
correta a alternativa “B” no gabarito oficial, contudo 
verifica-se que a assertiva II não é verdadeira, 
tornando assim a alternativa “B” incorreta, pois esta 
não pode ser considerada de forma isolada, haja 
vista que está disposto no artigo 45, § 1º do mesmo 
artigo, que a competência para aplicar sanção aos 
militares inativos lotados no interior do Estado é dos 
Comandantes de Comandos Intermediários e de 
Unidades na respectiva região ou área, excluindo 
assim a competência do Corregedor. 
 
Razão não assiste ao recorrente, pois conforme se 
depreende do artigo 45 do CEDM, a competência 
para aplicar sanção disciplinar, no âmbito da 
respectiva IME, é atribuição inerente ao cargo e 
não ao grau hierárquico, sendo deferida ao 
Corregedor da IME, em relação aos militares 
sujeitos a este Código, exceto o Comandante-geral, 
o Chefe do Estado-Maior e o Chefe do Gabinete 
Militar.   
 

     
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 



 
Estão CORRETAS as assertivas:  
 
A. (   ) Todas estão corretas.  
B. (   ) I, II e III apenas.  
C. (   ) I, II, e IV apenas.  
D. (   ) III e IV apenas. 

De forma concorrente com as autoridades 
mencionadas nos incisos I, II e III do artigo 45, os 
Comandantes de Comandos Intermediários e de 
Unidades, no âmbito da respectiva região ou área, 
fora da Capital, poderão aplicar sanções 
disciplinares aos militares inativos, exceto quanto 
aos oficiais inativos do último posto das IMEs. 
 
A possibilidade de aplicação de sanção disciplinar a 
militar inativo, fora da área da Capital Mineira, por 
parte dos Comandantes de Comandos 
Intermediários e de Unidades, na respectiva região 
ou área, exceto, em ambos os casos, quando se 
tratar de casos de oficiais inativos do último posto 
das IMEs, não retira do Corregedor a competência 
para aplicar sanção disciplinar a todos os militares 
sujeitos ao CEDM, exceto o Comandante-geral, o 
Chefe do Estado-Maior e o Chefe do Gabinete 
Militar. Neste sentido, temos que o Corregedor da 
IME é uma das autoridades competentes para 
aplicar sanção disciplinar a oficiais inativos do 
último posto. 

04ª QUESTÃO – Nos termos do Estatuto dos Militares do Estado de 
Minas Gerais (EMEMG), serão organizados anualmente 
"almanaques" da Polícia Militar, contendo a relação nominal de 
oficiais, aspirantes a oficial e graduados da ativa, distribuídos pelos 
respectivos quadros, de acordo com a antiguidade dos postos e 
graduações. Observado o EMEMG, marque a alternativa 
CORRETA:  
 
A.(  ) São quadros da Polícia Militar: QO-PM, QOA-PM, QOC-PM, 
QOE-PM, QOSPM, QOCPL-PM, QP-PM, QPE-PM.  
B.(  ) Poderão concorrer ao CHO os Subtenentes, os 1ºs-Sargentos 
e os 2ºsSargentos com CASP que tenham, no mínimo, quinze anos 
e, no máximo, vinte e quatro anos de efetivo serviço na instituição 
militar estadual até a data da matrícula.  
C.(  ) Os militares pertencentes ao QOS-PM, ao QOE-PM e ao 
QPE-PM poderão ser aproveitados na atividade-fim da Polícia 
Militar em circunstâncias especiais ou extraordinárias.  
D.(  ) O QOC-PM será preenchido por militares pertencentes tanto 
QP-PM, quanto pelo QPE-PM, mediante aprovação no Curso de 

INDEFERIDO 

O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que a assertiva: “O QOC-PM 
será preenchido por militares pertencentes tanto 
QP-PM, quanto pelo QPE-PM, mediante aprovação 
no Curso de Habilitação de Oficiais – CHO” contida 
na letra “D” do gabarito também se encontra 
correta, e não somente a alternativa da letra “C”, 
conforme divulgado no gabarito oficial. 
 
Conforme consta no §6º do artigo 13 do EMEMG, 
Lei 5.301/69, somente o quadro QP-PM pode 
preencher o quadro QOC-PM, mediante aprovação 
no Curso de Habilitação de Oficiais; e o quadro 
QPE – PM poderão preencher o quadro QOE-PM, 
mediante aprovação no Curso de Habilitação de 
Oficiais.  Assim, verifica-se que a alternativa “D”  
esta incorreta, pelo que a questão deve ser 
mantida. 



Habilitação de Oficiais - CHO. 

 
05ª QUESTÃO – Com base na Instrução Conjunta de Corregedorias 
n. 01 (ICCPM/BM n. 01/14), que padroniza as atividades 
administrativas e disciplinares, marque a alternativa CORRETA:  
 
A.(  ) Por uma única conduta ilícita, o militar poderá ser 
responsabilizado na esfera penal militar, penal comum, cível e 
administrativa disciplinar, sem que uma interfira noutra, salvo 
quando na penal decidir-se pela inexistência do fato ou pela 
negativa de autoria. 
B.( ) Na apresentação às Unidades Militares, o militar 
notificado/requisitado como testemunha ou vítima, 
investigado/acusado, preso ou não, poderá comparecer com o 
uniforme da atividade ou em trajes civis, se solicitado anteriormente, 
mas deverá desarmar-se antes do início de sua oitiva. 
C.(   ) A coação constitui uma forma de constrangimento e de 
violência, praticada física (material) ou moralmente pelo superior 
estritamente em face do subordinado. 
D.(   ) A transgressão do art. 15, III, do CEDM (deixar de observar 
princípios de boa educação e correção de atitudes) é configurada 
tanto em situação de serviço, quanto nas situações da vida 
particular do militar, independentemente dos reflexos para a PMMG. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANULADA 

A candidata solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que na quinta questão da 
prova a resposta correta segundo o gabarito oficial 
seria a letra “A”, contudo, a questão esta incorreta. 
O texto contido na Instrução Conjunta de 
Corregedorias n. 01 e reproduzido na alínea “A” da 
questão n. 05, perdeu a validade, uma vez que não 
se pode haver crime comum simultâneo ao crime 
militar, tendo em vista que quando o militar estadual 
cometer um crime previsto na legislação penal 
comum, em uma das hipóteses do inciso II do art. 
9º, do Código Penal Militar, o crime será militar. 

Razão assiste a recorrente, pois conforme ressai da 
Instrução de Corregedoria PM/BM n. 01/2014, art. 
17, “por uma única conduta ilícita, o militar poderá 
ser responsabilizado na esfera penal militar, penal 
comum, cível e administrativa disciplinar, sem que 
uma interfira noutra, salvo quando na penal decidir-
se pela inexistência do fato ou pela negativa de 
autoria”. 

O Edital da DRH/CRS Nº 14/2017, de 14 de 
novembro de 2017, Concurso n. 1417, referente ao 
processo seletivo interno para o curso de 
Especialização em Gestão Estratégica de 
Segurança Pública da Polícia Militar para o ano de 
2018 (CEGESP/2018) – Turmas I e II foi publicado 
depois da edição da Lei 13.491, de 16 de outubro 
de 2017, que modificou o artigo 9º do CPM e 
ampliou a competência da Justiça Militar, desta 
forma, o conteúdo do artigo 17 da Instrução de 
Corregedoria PM/BM n. 01/2014 foi alterado pelo 
conteúdo da Lei 13.491, de 16 de outubro de 2017. 

Com base na análise, a questão não apresenta 
questão correta. 

Desta forma, o recurso ora analisado deve 
prosperar com a consequente anulação da questão. 



 
Nos termos do item 6.4 do edital, havendo anulação 
pela administração de questão da prova, os pontos 
a ela atribuídos serão revertidos para todos os 
candidatos, sendo, portanto, computados apenas 
aos candidatos que tenham errado a referida 
questão. 

 
12ª QUESTÃO – Em relação à Resolução n. 4.320, de 16 de julho 
de 2014, que regulamenta o direito de acesso à informação no 
âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais, analise as assertivas 
abaixo: 
 
I. Cabe ao Comandante, Diretor ou Chefe da Unidade competente 
para tratamento da informação solicitada conceder o acesso a ela; 
II. Não serão atendidos, dentre outras situações, pedidos de acesso 
à informação genéricos, desproporcionais ou desarrazoados ou que 
recebam classificação sigilosa;  
III. Não será autorizada, salvo expressa previsão legal ou ordem 
judicial, dentre outras hipóteses, a divulgação ou acesso às 
informações sobre intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas, proteção de sigilo fiscal ou bancário, propriedade 
intelectual, segurança de informática, prontuário médico e imagem 
de pertencimento privado, de pessoa protegida por lei; 
IV. Não será autorizada a divulgação ou acesso às informações 
consideradas imprescindíveis ao cumprimento da missão 
constitucional da Polícia Militar, especialmente aquelas que possam 
frustrar o planejamento ou a execução de ações e operações, 
comprometer a eficiência do emprego operacional ou colocar em 
risco a segurança do policial militar.  
 
Estão CORRETAS as assertivas:  
 
A. (  ) I, II e IV apenas.  
B. (  ) I, II, e III apenas.  
C. (  ) III e IV apenas.  
D. (  ) Todas estão corretas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEFERIDO 

O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que o item III, apresentado 
no enunciado não guarda conformidade com o 
artigo 27 da Resolução n. 4320, de 16 de julho de 
2014, que regulamenta o direito de acesso à 
informação no âmbito da Polícia Militar de Minas 
Gerais, pois não houve no enunciado o tratamento 
para “consentimento expresso da pessoa a que se 
referir”, portanto, Há a possibilidade de ordem 
judicial, casos de previsão legal e consentimento 
expresso da pessoa. A situação de outras 
hipóteses é muito abrangente e denota 
insegurança, pois não esta na previsão legal. 
Dessa forma, a alternativa “A” do enunciado 
também está correta, motivo pelo qual a questão 
deve ser anulada. 

Contudo, percebe-se que o enunciado do item III 
não deixa de considerar outras opções, inclusive a 
do “consentimento expresso da pessoa a que se 
referir” ao narrar que “não será autorizada, salvo 
expressa previsão legal ou ordem judicial, dentre 
outras hipóteses, a divulgação ou acesso às 
informações sobre...”. 

Desta forma, o item III da questão esta correto nos 
termos do artigo 19 da Resolução 4320/16: 

“Art. 19 - Não será autorizada, salvo expressa 
previsão legal ou ordem judicial, a divulgação ou 
acesso às informações sobre: 
a) intimidade, vida privada, honra e imagem das 
pessoas;“ 
 



 
19ª QUESTÃO – Em relação ao Código Penal Militar (CPM) leia as 
assertivas abaixo e ao final marque a alternativa CORRETA em 
relação ao que se pede: 
 
 I. O que diferencia o crime militar de motim do crime militar de 
revolta é o número de militares armados que se negam cumprir 
ordem recebida de superior; 
 II. Estar diante de outro militar é condição elementar do tipo de 
desrespeito a superior, mas não em relação ao crime de desacato a 
superior;  
III. O militar que deixa de praticar ato de ofício, em decorrência da 
promessa de recebimento de vantagem indevida, comete o crime 
militar de corrupção passiva, e não o de prevaricação;  
IV. Os crimes militares de receptação, omissão de providências para 
salvar comandados e descumprimento de missão, admitem a 
modalidade culposa. 
 

A. (  ) A assertiva “II” não é verdadeira.  

B. (  ) A assertiva “IV” não é verdadeira.  

C. (  ) A assertiva “I” não é verdadeira.  

D. (  ) A assertiva “III” não é verdadeira.  
 

 
INDEFERIDO 

 

O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que consta como resposta 
correta a alternativa “C” no gabarito oficial, contudo, 
verifica-se que a alternativa indicada como correta 
está errada, pois, a assertiva “I” da questão 19 está 
correta, pois a diferença entre o crime de revolta e 
o crime de motim é exatamente o número de 
militares armados, posto que a tipificação de cada 
crime esta relacionado aos militares estarem 
armados. Que se nenhum militar estiver armado, 
está configurado o crime de motim, se dois ou três 
ou mais militares estiverem armados configura-se o 
crime de revolta. Percebe-se que a diferenciação 
está exatamente ligada ao número de militares 
armados para a configuração de cada crime. 
 

Razão não assiste ao recorrente, pois conforme 
ressai do CPM, artigo 149, para que ocorra o crime 
de motim, primeiramente é necessário que o militar 
reúna-se com outros militares e adote uma ou mais 
conduta das descritas nos incisos I a IV. 
 
Somente após o cometimento das ações previstas 
no Caput e em uma ou mais das condutas previstas 
nos incisos I a IV, mais a conduta do parágrafo 
único, ou seja, dois ou mais agentes estarem 
armados, é que se configurará o crime militar da 
revolta. 

 
24ª QUESTÃO - Tendo como fundamento a Lei n. 13.497, de 26 de 
outubro de 2017, que altera a Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 
(crimes hediondos), marque a alternativa CORRETA:  
 
A.(   ) A nova Lei incluiu o crime de posse ou porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito, tentado ou consumado, como 
crime hediondo.  
B.(   ) A nova Lei incluiu o crime de comércio ilegal de arma de 
fogo, apenas na modalidade consumada, como crime hediondo 
C.(   ) A nova Lei incluiu o crime de tráfico internacional de arma de 
fogo, tentado ou consumado, como crime hediondo. 

INDEFERIDO 

 

O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que o texto de lei em que o 
assunto em questão é apresentado não faz menção 
à figura tentada ou consumada. Que, em 
conformidade com o texto legal, a questão deve ser 
anulada, pois tanto na opção A como na opção D, 
são preenchidos os requisitos de arma de fogo de 
uso restrito, ambas as opções estão corretas, não 
havendo uma única alternativa correta como opção 
de resposta. 
 



D.(   ) A nova Lei incluiu o crime de posse ou porte o porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito, apenas na modalidade consumada, 
como crime hediondo. 
 

Razão não assiste ao recorrente, pois com 
fundamento na Lei n. 13.497, de 26 de outubro de 
2017, que alterou a Lei n. 8.072, de 25 de julho de 
1990 (crimes hediondos), em especial o seu artigo 
1º, parágrafo único, verifica-se que: 

“Consideram-se também hediondos o crime de 
genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 
2.889, de 1º de outubro de 1956, e o de posse ou 
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, previsto 
no art. 16 da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, todos tentados ou consumados.” 

 
28ª QUESTÃO - O Caderno Doutrinário 1, 2ª edição 2013 (Manual 
Técnico Profissional nº 3.04.02/2013 – CG), voltou a instituir, em 
relação à edição que substituiu, os chamados “requisitos básicos 
para atuação e intervenção policial militar”, revivendo as mesmas 
conceituações constantes no Manual Básico de Policiamento 
Ostensivo1. Constituem esses requisitos:  
 
A.(  ) Segurança; surpresa; rapidez; ação vigorosa; unidade de 
comando.  
B.(   ) Legalidade; necessidade; proporcionalidade e conveniência.  
C.(  ) Conhecimento da missão; conhecimento do local de 
atuação; relacionamento; postura e compostura; 
comportamento na ocorrência.  
D.(   ) Preparo mental; avaliação de riscos; pensamento tático.  
 

INDEFERIDO 

 
O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que os elementos básicos do 
enunciado da questão extrapolaram os parâmetros 
previstos no edital do concurso, pois faz menção 
direta e expressa a um documento normativo que 
não consta no programa de matérias constante no 
anexo “C” do edital, qual seja, Manual Básico de 
Policiamento Ostensivo. 
 
Razão não assiste ao recorrente, pois conforme 
ressai do enunciado da questão, a referência feita 
ao Manual Básico de Policiamento Ostensivo1 foi 
somente para reforçar as conceituações previstas 
no O Caderno Doutrinário 1, 2ª edição 2013 
(Manual Técnico Profissional nº 3.04.02/2013 – 
CG).   
 
O enunciado da questão não cobra qualquer 
conhecimento referente ao Manual Básico de 
Policiamento Ostensivo e sim o conteúdo previsto 
no Caderno Doutrinário 1, 2ª edição 2013 constante 
no edital. 

 

31ª QUESTÃO - O Caderno Doutrinário 1 estabelece observação 
quanto ao princípio do uso da força “proporcionalidade”, envolvendo, 
assim, outro princípio doutrinário presente na Corporação, o que 
estabelece impacto no conjunto da concepção principiológica 
erigida. Neste sentido dispõe textualmente o Manual:  
 

INDEFERIDO 

 
O candidato solicita a anulação da questão 
alegando, em síntese, que o texto apresentado no 
enunciado não diz respeito ao conceito de 
proporcionalidade textualmente apresentado no 
manual. 
 



A.(   ) O princípio da proporcionalidade deve se vincular de modo 
indissociável ao princípio da conveniência ética para o uso da força. 
Não resta apenas uma atuação policial proporcional e isenta 
(também legal e necessária), mas que seja capaz de levar em 
consideração sólidos fundamentos éticos e a real conveniência de 
se utilizar a força conforme o caso concreto.  
B.(   ) O princípio da proporcionalidade não exclui a atuação policial 
levada a efeito consoante critérios de moderação e conveniência 
operacional para a decisão sobre a intervenção policial, e, assim, a 
ação e o nível de força adequados para controlar a ameaça e 
vencer a resistência.  
C.(   ) O princípio da proporcionalidade não exclui o princípio 
da supremacia de força que deverá imperar sempre que 
possível, nas ações ou operações policiais militares. A força é 
parte da natureza institucional da Polícia Militar de Minas 
Gerais.  
D.(  ) O princípio da proporcionalidade diz respeito também à 
oportunidade e legitimidade de uma ação policial em um 
determinado contexto, ainda que estejam ausentes os demais 
princípios. A força não deverá ser empregada quando houver 
possibilidades de ocasionar danos de maior relevância em relação 
aos objetivos legais pretendidos, à garantia da lei e da ordem 
pública.  
 

Razão não assiste ao recorrente, pois conforme 
ressai do enunciado da questão “O Caderno 
Doutrinário 1 estabelece observação quanto ao 
princípio do uso da força “proporcionalidade”, 
envolvendo, assim, outro princípio doutrinário 
presente na Corporação, o que estabelece impacto 
no conjunto da concepção principiológica erigida.  
 
Neste sentido dispõe textualmente o Manual:...” não 
se exige a literalidade do conceito de 
proporcionalidade, mas sim a literalidade do texto 
do Caderno Doutrinário 1 o qual narra observação 
quanto ao princípio do uso da força 
“proporcionalidade” e outro princípio doutrinário 
envolvido  que estabelece impacto no conjunto da 
concepção principiológica erigida, princípio este 
que é o da supremacia da força. 
 
Transcrição textual item 5.4 do Caderno Doutrinário 
1, 2ª edição 2013. “O princípio da proporcionalidade 
não exclui o princípio da supremacia de força que 
deverá imperar sempre que possível, nas ações ou 
operações policiais militares. A força é parte da 
natureza institucional da Polícia Militar de Minas 
Gerais.” Conforme página 78 do Caderno 
Doutrinário 1, 2ª edição (2013). 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2018. 

 

 

(a) CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN-CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


