
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 99.10/2020-DRH/CRS 

 
 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, 

aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, em observância às 

previsões do Edital DRH/CRS nº 03/2020, de 09 de março de 2020, que regula o 

Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE e 

QOS e 1º e 3º Sargentos do QPPM e do QPE, para o ano de 2020 e: 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 em sede recursal alguns candidatos solicitaram a anulação da questão 12 da 

prova de conhecimentos profissionais – 3º SGT QPPM/QPE (EAP/2020), alegando, 

em síntese, que não haveria uma alternativa capaz de responder adequadamente o 

seu enunciado. 

 

1.2 a referida questão diz respeito à reforma disciplinar compulsória, tratando-se de 

uma das sanções previstas no art. 24 da Lei 14.310 de 19 de junho de 2002, que 

dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais 

(CEDM), cuja execução encontra fundamento no art. 32 do mesmo dispositivo legal; 

 

1.3 após análise dos recursos, a Comissão de Análise respectiva emitiu parecer no 

sentido de alteração de alternativa de resposta, o que resultou na publicação do 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
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gabarito oficial definitivo em 16 de outubro de 2020; 

 

1.4 em auditoria realizada pela DRH/CRS constatou-se que a alternativa indicada no 

gabarito oficial definitivo não responde adequadamente ao enunciado da questão, 

que encontra fundamento no art. 32, parágrafo único c/c art. 64, ambos do CEDM; 

 

1.5 a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal define que: 

 

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, 
por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

 

2 RESOLVE: 

 

2.1 anular a questão 12 da prova de conhecimentos profissionais – 3º SGT 

QPPM/QPE (EAP/2020), em observância ao contido no subitem 4.3 do edital;  

 

2.2 determinar à Chefe do CRS retificar o gabarito oficial definitivo específico e, 

consequentemente, o ato de resultado final. 

 

 

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2020. 

 
 
 

RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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	Senhor Comandante, bom dia.

Fiz as correções no despacho de anulação da questão 12 do EAP/2020. Aguardo vossa apreciação e assinatura para proceder a republicação do resultado. 
Respeitosamente, 

Ten Cel Ivana
Chefe do CRS




