
 
 

   

 

 

 
Nota técnica 01/2021-CRS - Concurso nº 0720 – CONCURSO INTERNO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 

ESPECIALIZAÇÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR PARA O ANO DE 2021 (CESP/2021) - Edital DRH/CRS 
Nº 07/2020, de 27 de outubro 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 

14ª QUESTÃO - Considerando conteúdo previsto no Edital que regula o 
certame (CESP), marque a opção CORRETA. 

A. (    ) Em se tratando de crime militar, é possível sustentar a prisão 
preventiva na exigência da manutenção das normas e princípios de 
hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos 
com a liberdade do militar que realizou a conduta típica, desde que referida 
conduta se amolde ao conceito de crime militar próprio. 

B. (    ) Constitui pena restritiva de direitos substitutiva da privativa de 
liberdade, em se tratando de crime de abuso de autoridade, a suspensão do 
exercício do cargo ou da função, pelo prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, sem 
prejuízo dos vencimentos e das vantagens. 

C. (    ) Em se tratando de crime militar, é possível sustentar a prisão 

RECURSO 
INDEFERIDO 

Candidato solicita anulação da questão 
alegando, em síntese, que há um duplo 
sentido equivocadamente causado pela 
construção do texto da alternativa indicada 
como correta e por tal motivo a alternativa 
estaria incorreta. 
Analisando a alternativa C, a intenção do 

elaborador foi questionar o conhecimento do 

candidato a cerca da possibilidade de 

manutenção da prisão preventiva com ênfase 

ao militar, independendo de sua condição de 
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preventiva na exigência da manutenção das normas ou princípios de 
hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos 
com a liberdade do militar que realizou a conduta típica. 

D. (    ) Constitui-se efeito da condenação, em se tratando de crime de 
abuso de autoridade, a suspensão do exercício do cargo ou da função, pelo 
prazo de 1 (um) a 6 (seis) meses, sem prejuízo dos vencimentos e das 
vantagens. 

indiciado ou acusado. 

19ª QUESTÃO - De acordo com a Lei n. 14.310/2002 (Código de Ética e 
Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais – CEDM) e a norma 
administrativa expedida pela PMMG aplicável à matéria, marque a 
alternativa CORRETA:  

A. ( ) A conexão e a simultaneidade são circunstâncias agravantes a serem 
apuradas quando do julgamento das transgressões disciplinares, contudo, 
sem conceituação no CEDM. Assim, coube à Instrução Conjunta de 
Corregedorias n. 01/2014 (ICCPM/BM 01/2014) conceituar os referidos 
institutos que, no que tange à conexão, estabeleceu que haverá a 
coincidência de tempo e lugar e, para a simultaneidade, a sua incidência se 
dará quando a existência de uma transgressão requerer a ocorrência de 
outra.  

B. ( ) O julgamento da transgressão será precedido de análise que considere 
os antecedentes do transgressor, as causas que a determinaram, a natureza 
dos fatos ou dos atos que a envolveram e as consequências que dela 
possam advir. Ao sopesar todas essas circunstâncias, a autoridade militar 
poderá, a depender da maior ou menor ofensividade da conduta do militar, 
reclassificar a gravidade da transgressão, para que então, a partir daí, serem 
computadas as circunstâncias agravantes e atenuantes.  

C. ( ) O CEDM prevê as espécies de sanções disciplinares e as medidas que 

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Candidatos solicitam anulação da questão 

alegando, em síntese, que a alternativa ”C”, 

assinalada como incorreta no Gabarito Oficial, 

na verdade, deve ser considerada também 

uma assertiva correta, conforme artigos 24 e 

25 do CEDM. 

Analisando os argumentos apresentados pelo 

candidato e confrontando-os com o CEDM, 

especialmente os artigos 24 e 25, constata-se 

que o pedido de anulação da questão não 

merece prosperar. O art. 25 está contido no 

Capítulo I, do Título III (Das Sanções 

Disciplinares), que segue ao julgamento das 

transgressões disciplinares. Assim, as 

medidas nele elencadas, incluindo a 

movimentação de unidade ou fração, requer, 

necessariamente, o reconhecimento da 

transgressão pela autoridade competente, 

independentemente de aplicação da sanção 



 
 

podem ser aplicadas independentemente das demais sanções ou 
cumulativamente com elas. Dentre essas medidas está a “movimentação de 
unidade ou fração”. Assim, a imposição desta medida prescinde do 
reconhecimento pela autoridade militar da prática de transgressão disciplinar 
por parte do militar.  

D. ( ) Ao militar enquadrado disciplinarmente pelo cometimento, em 
conexão, de duas transgressões disciplinares de natureza leve, mesmo que 
as cinco circunstâncias agravantes lhe sejam desfavoráveis e 
independentemente de possuir ou não atenuantes e pontuação positiva 
decorrente de recompensas, ser-lhe-á aplicada, no máximo, a sanção 
disciplinar de repreensão. 

disciplinar, o que torna a assertiva “C” 

incorreta. 

21ª QUESTÃO - De acordo o art. 60 da Instrução Conjunta de 
Corregedorias n. 01/2014 (ICCPM/BM 01/2014), “Após a edição do MAPPA, 
foi verificada a necessidade de se proceder ao esclarecimento de alguns 
dispositivos, cuja aplicabilidade ou interpretação tem gerado dúvidas”. Nesse 
sentido, considerando os esclarecimentos trazidos pela ICCPM/BM 01/2014, 
marque a alternativa INCORRETA:  
A. ( ) Em uma SAD com mais de um sindicado, o sindicado não poderá 
acompanhar o interrogatório do outro, sendo permitido apenas a presença 
dos seus respectivos defensores. Da forma como dispôs o MAPPA, 
conduziu ao entendimento de que não é dever do sindicante a nomeação de 
defensor ad hoc caso o sindicado não apresente defensor constituído para 
acompanhar o interrogatório do outro sindicado. Assim, a ICCPM/BM 
01/2014 esclareceu que, de forma a não haver afronta aos princípios da 
ampla defesa e do contraditório, caso um sindicado esteja realizando 
autodefesa e não constitua defensor para estar presente no interrogatório do 
outro sindicado, deverá o sindicante proceder à nomeação de defensor ad 
hoc para esse ato.  

RECURSOS 
INDEFERIDOS 

Candidatos solicitam anulação da questão 

alegando, em síntese, que a alternativa ”D” 

possui em seu conteúdo uma afirmativa que a 

torna incorreta, pois a regra imposta para a 

remessa de autos para o CEDMU é a 

existência de RED final. Ao omitir o termo 

“final” na assertiva analisada, a torna incorreta. 

Analisando os argumentos apresentados pelo 

candidato e confrontando-os com a própria 

nota de rodapé de nº 6 (citado abaixo), que 

vem a esclarecer/complementar o art. 68 da 

ICCPM/BM 01/2014, constata-se que o pedido 

de anulação da questão não merece 

prosperar. Parágrafo único do art. 41 do 

Decreto n. 42.843/02: “Mesmo que o 

Processo/Procedimento Administrativo-



 
 

B. ( ) O MAPPA estabeleceu que os documentos de inteligência, tais como 
Informação, Apreciação, Informe, Pedido de Busca, Ordem de Busca, 
Relatório de Agente e Memória, não poderão ser juntados aos autos de 
processos disciplinares. Ocorre que, ICCPM/BM 01/2014 esclareceu que 
diante do conflito aparente entre o art. 23 do MAPPA com a doutrina de 
inteligência, deve prevalecer esta que, por exemplo, não veda a inserção de 
Memória em processos e procedimentos administrativos.  

C. ( ) No que tange ao PCD, a ICCPM/BM 01/2014 trouxe três 
esclarecimentos. O primeiro concernente ao encarregado que, 
diferentemente da SAD, poderá ser até mesmo um Soldado. O segundo 
refere-se ao encaminhamento dos autos do PCD para o CEDMU, restando 
esclarecido que, recebidas as alegações de defesa e ocorrendo na 
sequência a oitiva de testemunhas, caso o encarregado conclua pelo 
arquivamento dos autos sem, contudo, proceder à abertura de vista ao 
comunicado, os autos não seguirão para o CEDMU. A terceira diz respeito à 
autoridade competente para instaurar PCD, já que o MAPPA estabelece que 
é competente até o nível mínimo de Comandante de Pelotão ou equivalente, 
ficando assim esclarecido que o Subcomandante da Unidade integra esse 
rol.  

D. ( ) Pode ocorrer que, em uma SAD, após o recebimento das razões 
escritas de defesa (RED), o sindicante vislumbre a necessidade de 
realização de novas diligências. Realizadas tais diligências, nada obsta que 
o sindicante decida por produzir o relatório sugerindo o arquivamento dos 
autos, sem, contudo, proceder a nova abertura de vista de RED. A regra 
imposta para remessa de autos para o CEDMU é a existência de RED. 
Ocorre que, conforme esclareceu a ICCPM 01/2014, nesse caso narrado 
dispensa-se a remessa dos autos ao CEDMU, podendo a autoridade 
delegante proceder ao arquivamento direito dos autos, caso concorde com o 

Disciplinar, após a apresentação das razões 

escritas de defesa, conclua que não há 

transgressão disciplinar a punir, a 

documentação referida neste artigo deverá ser 

analisada pelo CEDMU.” A assertiva “D” da 

questão 21, diz respeito à necessidade ou não 

de encaminhamento de uma SAD ao CEDMU. 

Nesse viés, a banca examinadora apresentou 

uma hipótese de exceção à regra, ou seja, 

havendo a necessidade de novas diligências 

após as RED o processo poderá ser arquivado 

sem análise do CEDMU. Nesta mesma 

assertiva, a banca trouxe informações sobre a 

regra imposta pelas normas legais, qual seja, 

havendo RED - remessa de autos para o 

CEDMU. 



 
 

sindicante.  

28ª QUESTÃO - O Plano Estratégico 2020-2023, aprovado pela Resolução 
n. 4.877/2020, serve de base para a definição prospectiva dos rumos da 
Instituição, considerando as potencialidades, fraquezas e variáveis 
contextuais da PMMG, bem como as diretrizes dispostas Plano Mineiro de 
Desenvolvimento Integrado (PMDI) para o período de 2019-2030. 
Considerando o disposto no Plano Estratégico 2020-2023 da PMMG, 
marque a alternativa CORRETA:  
A. ( ) O Plano Estratégico 2020-2023, ao definir a identidade organizacional, 
estabelece como Visão da PMMG: sermos reconhecidos como referência na 
produção de segurança pública, contribuindo para a construção de um 
ambiente seguro em Minas Gerais.  

B. ( ) O Plano Estratégico 2020-2023 estabeleceu como indicador 
estratégico vinculado à gestão do desempenho operacional (GDO) a Taxa 
de Reação Imediata (TRI), que visa aferir a relação entre o total de autores 
de crimes violentos presos ou apreendidos pela PMMG e o total de crimes 
violentos registrados.  

C. ( ) A missão da PMMG, definida na identidade organizacional do Plano 
Estratégico 2020-2023, consiste em promover segurança pública por 
intermédio da polícia ostensiva, com respeito aos direitos humanos e 
participação social em Minas Gerais.  

D. ( ) Trata-se de Objetivo Estratégico para o período de 2020-2023: 
aprimorar as ações de prevenção e apuração das ocorrências de desvio de 
conduta dos servidores da PMMG.  

RECURSO 
INDEFERIDO 

Candidato solicita anulação da questão 
alegando, em síntese, que que a alternativa ”B”, 
assinalada como correta no Gabarito Oficial, na 
verdade, deve ser considerada incorreta, 
conforme Apêndice A do Plano Estratégico 
2020 – 2023, pois do total de crimes violentos 
registrados pela PMMG somente serão 
considerados aqueles registros cuja 
comunicação do fato à PMMG ocorrer em até 
12 horas. 
Analisando os argumentos apresentados pelo 

candidato e confrontando-os com o Plano 

Estratégico 2020 – 2023, especialmente o 

“Apêndice A”, constata-se que o pedido de 

anulação da questão não merece prosperar. 

Verifica-se que a assertiva de letra “B”, 

considerada correta, buscou explorar do 

candidato tão somente a relação das variantes 

para se obter o indicador da Taxa de Reação 

Imediata (TRI), nos termos do item 04, do 

Apêndice A, do Plano Estratégico 2020 – 

2023, com fórmula definida, sendo: (Total de 

autores de crimes violentos presos ou 

apreendidos pela PMMG/Total de crimes 

violentos registrados pela PMMG) x 100.  

31ª QUESTÃO - Sobre o Manual Técnico-Profissional 3.04.02/2020, RECURSOS Candidatos solicitam anulação da questão 



 
 

Caderno Doutrinário 2, no que tange a Posturas de abordagem com as 
mãos livres, marque a alternativa INCORRETA:  
A. ( ) Na postura aberta, os braços do policial militar permanecerão 
naturalmente abaixados, com as palmas das mãos voltadas para frente, 
manifestando gestualmente uma mensagem de receptividade.  
B. ( ) São técnicas em que o policial militar faz a intervenção sem recorrer a 
quaisquer armamentos e instrumentos, podendo, entretanto, utilizar seus 
equipamentos. São estabelecidas para cada nível de risco, orientando a 
distância e a angulação de aproximação, bem como a posição de mãos e 
braços do policial militar.  
C. ( ) Na postura defensiva o policial militar manterá a cabeça ereta na 
posição natural, com as mãos abertas próximas ao rosto, e os cotovelos 
projetados na linha das costelas, a fim de protegê-las, permanecendo assim 
em melhores condições de emprego das técnicas de controle físico e com 
maiores chances de defesa contra golpes.  
D. ( ) Na postura de prontidão o policial militar utiliza-se dos braços elevados 
e mãos abertas, o que permite ao militar o emprego mais eficiente das 
técnicas de controle de contato, além de transmitir uma mensagem gestual 
de contenção do conflito, não agressividade e intenção de resolução 
pacífica. 

DEFERIDOS alegando, em síntese, que a questão possui 
duas alternativas incorretas e contrariando o 
que prevê o item 6.3 EDITAL DRH/CRS Nº 
07/2020, DE 27 DE OUTUBRO DE 2020. 
Analisando a alternativa D, há uma 
contradição em relação a posição dos braços, 
onde alega que: Na postura de prontidão o 
policial militar utiliza-se dos braços elevados e 
mãos abertas, o que permite ao militar o 
emprego mais eficiente das técnicas de 
controle de contato, além de transmitir uma 
mensagem gestual de contenção do conflito, 
não agressividade e intenção de resolução 
pacífica. De acordo com o Manual Técnico 
Profissional 02, a postura de prontidão o 
policial militar utiliza-se de um dos braços 
elevado, e mãos abertas. 

 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021. 

 

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

 


