
 

ESTADO DE SANTA CATARINA Fpolis, 21NOV2016 
POLÍCIA MILITAR NBCG Nº 3141/DIE/2016 
DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO 
 
 

Divulgação do parecer dos recursos da Avaliação Intelectual e Gabarito Final ao 
Processo Seletivo para o CFC 2016 - Edital 025/DIE/PMSC/2016 

 
 
1. Publico o parecer dos recursos da Avaliação Intelectual ao Processo Seletivo para o 
CFC 2016 - Edital 025/DIE/PMSC/2016, conforme segue abaixo: 
 

 
POLÍCIA MILITAR DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE INSTRUÇÃO E ENSINO 

PROCESSO SELETIVO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS EDITAL Nº 025/DIE/PMSC/16 
AVALIAÇÃO INTELECTUAL – 06 DE NOVEMBRO DE 2016 

 
 PARACER DOS RECURSOS INTERPOSTOS 

 

QUESTÃO 1 
 

Recorrente: TIAGO BASTOS DE LIMA 
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 01 por entender que a questão não 
possui nenhuma resposta correta, uma vez que a alternativa considerada pelo gabarito 
também está correta. 
O enunciado da questão solicita para assinalar a alternativa que não corresponde a um 
dos itens em que a dimensão operacional é baseada. Observa-se que conforme o plano 
estratégico a dimensão operacional é baseada em seis eixos estruturantes: 
Ostensividade, Proximidade, Proatividade, Ações sobre as causas, Pronta-Resposta e 
Parcerias. Portanto, a alternativa C esta incorreta em conformidade ao enunciado da 
questão, pois viaturas e armamentos são variáveis do eixo estruturante. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
Quartel em Florianópolis, 16 de Novembro de 2016. 
 
 
    RICHARD WESTPHAL                 MARCO ANTÔNIO BRITO JUNIOR 
    Maj PM – Comissão  de Recursos                                            Maj PM – Comissão de Recursos 
 
 
    MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR                                    CRISTIANO JOSÉ SOARES 
       Cap PM – Comissão de Recursos                                        2° Ten PM – Comissão de Recursos 
 
 
LEONARDO RINCON STANKIEWICZ BACCIN 
      2° Ten PM – Comissão de Recursos 
 

QUESTÃO 3 
 

Recorrentes: DIEGO ALEXANDRE JULIO, FABRICIO DEWES, ALONSO SIGNOR, 
CRISTIANE LIGIA TEREZINHA RIBEIRO, TIAGO BASTOS LIMA, LUCIANO MANFREDI, 
JOSÉ LUCIANO RODRIGUES CORREIA, ANDREWS MATEUS DE SOUZA, EIVES 
JUNIOR DOS ANJOS, DIEGO VIANA DOS SANTOS, ELIZEU ANGIOLETI, ALEX 
BORGES DA SILVA, MOACYR RAMIRES DE GODOY, ALESSANDRA DA ROCHA 
MATILDE, RAFAEL RAFAELI DE OLIVEIRA, VALDENI MANOEL BERNARDO, 



 

JONATHAN DA COSTA MACHADO, BRUNO CÉSAR FONTANA, ALOISIO ROSA 
RAMOS,  
Parecer: Os Recorrentes solicitam anulação da questão 03 por entender que a questão 
não possui nenhuma resposta correta, uma vez que a alternativa considerada pelo 
gabarito também está correta. 
O enunciado da questão solicita para assinalar a alternativa incorreta sobre o plano 
estratégico. Os recorrentes alegam que a alternativa C, considerada incorreta pelo 
gabarito, está correta, pois a dimensão estratégica estaria delimitada em três 
perspectivas: processos internos, capital humano e organizacional, e finanças. Contudo, 
observa-se na página 11 do plano estratégico que a dimensão estratégica esta delimitada 
também pela sociedade e cidadãos sendo, inclusive, a principal perspectiva. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
 
Recorrentes: JULIO CESAR PEREIRA PIMENTEL, VINICIUS JOSÉ TAVARES, 
DIOMERO RAUPP DE SOUZA, FILIPE ROLDÃO ROSA, LÔUZAR SALENAVE SOARES 
JÚNIOR, ANDREI CARLOS CANCELIER DE MEDEIROS, ARILSON FORTES, 
REGINALDO JEREMIAS PLÁCIDO, RODRIGO FERRARI, FERNANDA GRAZIELE 
WANDENBRUCK DOS SANTOS, ADRIANO MACHADO DE LIZ, PABLO RONAI 
OLIVEIRA, MARCOS BARBOSA DE MELO, FABRÍCIO DAUFENBACH, SAMUEL ALMIR 
CAMPOS, TIAGO CORRENTE MEDEIROS, FERNANDO CREMER, ALEXSANDRA 
GABRON NEUMANN, ANDERSON ROSSETO. 
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 03 por entender que a questão 
possui duas respostas incorretas, uma vez que sugerem que a alternativa B também esta 
incorreta por não haver previsão do conceito de visão estratégica no Plano Estratégico. 
Observa-se que o conceito de visão estratégica está presente nas páginas 09 e 11 do 
plano estratégico. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
 
Recorrentes: SANDER VICENTIN HAHN, JEAN MARCELO GONÇALVES DE 
OLIVEIRA, ALEX BORGES DA SILVA, WILIAM RODRIGUES, IDEMAR TEDESCO, 
JADISON VENSON MAGAHIM, VAGNER PACHECO RIBEIRO, ANDERSON RODRIGO 
CABRAL. 
Parecer: Os Recorrentes solicitam a alteração do gabarito da questão 03 por entenderem 
que a alternativa C está correta, ao contrário da alternativa B que sugerem estar incorreta. 
O enunciado da questão solicita para assinalar a alternativa incorreta sobre o plano 
estratégico. Os recorrentes alegam que a alternativa C, considerada incorreta pelo 
gabarito, está correta, pois a dimensão estratégica estaria delimitada em três 
perspectivas: processos internos, capital humano e organizacional, e finanças. Contudo, 
observa-se na página 11 do plano estratégico que a dimensão estratégica esta delimitada 
também pela sociedade e cidadãos sendo, inclusive, a principal perspectiva. 
Quanto à alternativa B alegam que esta incorreta por não haver previsão do conceito de 
visão estratégica no Plano Estratégico. Contudo, observa-se que o conceito de visão 
estratégica está presente nas páginas 09 e 11 do plano estratégico. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
 
Recorrente: MARCOS DE OLIVEIRA 
Parecer: O Recorrente solicita a anulação da questão 03 por entender que a questão 
possui duas respostas incorretas, uma vez que a alternativa D também esta incorreta, 
pois esta faltando uma parte do conceito. 
Observa-se na página 10 do plano estratégico que a alternativa D está correta, 
apresentando as informações de forma clara e precisa. 



 

Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
Quartel em Florianópolis, 16 de Novembro de 2016. 
 
 
    RICHARD WESTPHAL                 MARCO ANTÔNIO BRITO JUNIOR 
    Maj PM – Comissão  de Recursos                                            Maj PM – Comissão de Recursos 
 
 
    MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR                                    CRISTIANO JOSÉ SOARES 
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LEONARDO RINCON STANKIEWICZ BACCIN 
      2° Ten PM – Comissão de Recursos 
 
 

QUESTÃO 05 
 

Recorrente: EDUARDO MACHADO THEODORO 
Parecer: O recorrente solicita anulação da questão 05 por entender que " (...) o POP 113 
trata a rede de vizinhos como objetivo, algo a ser alcançado, e a questão da prova trata 
como institucionalizar". Sustenta que "institucionalizar a rede de vizinhos... ocorreria 
depois de concretizados os objetivos". 
O enunciado da questão, por sua vez, requer que se assinale a alternativa que reproduz o 
conteúdo do POP nº 113/PMSC/2016, sendo esta alternativa representada pela letra "a". 
Porém, pelo fato de o Programa ter sido objeto de um documento operacional (POP 
113/PMSC/2016), fica demonstrado que se trata de processo cuja corporação avalizou 
como legítimo, necessário, institucional. O POP traça características e objetivos do 
Programa e, ao mesmo tempo, o institucionaliza como ferramenta da filosofia de polícia 
comunitária.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
 

Recorrente: HOILKSON ANTONIO PROCÓPIO WANHEINBURG 
Parecer: O recorrente solicita anulação da questão 05 por entender que "não tem como 
se cogitar que a ideia de vigilância entre vizinhos esta entre uma das estratégias de 
policiamento adotadas pela PMSC".  
O enunciado da questão, por sua vez, requer que se assinale a alternativa que reproduz o 
conteúdo do POP nº 113/PMSC/2016, sendo esta alternativa representada pela letra "a". 
Contudo, conforme a redação do item "a", a vigilância entre vizinhos é uma das 
estratégias utilizadas pelo programa Rede de Vizinhos PMSC. O próprio POP, ao tratar 
das características do Programa, contém a seguinte redação: " (...) melhorar a relação 
entre polícia e a comunidade e de aumentar a vigilância natural...".  
Assim, a questão não merece reparos. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: IDIAM JOSÉ BASEGGIO 
Parecer: O recorrente solicita anulação da questão 05 por entender que "a opção 
proposta como correta pela banca, opção A, fica muito aquém do que realmente dispõe e 
objetiva a introdução do POP 113: se pauta na filosofia de policia comunitária; reúne 
vizinhos de determinada localidade".  
O enunciado da questão, por sua vez, requer que se assinale a alternativa que reproduz o 
conteúdo do POP nº 113/PMSC/2016, sendo esta alternativa representada pela letra "a". 
Contudo, o conteúdo do item "a" reproduz exatamente os objetivos do Programa, contidos 



 

no POP 113/PMSC/2016. Isso se constata na redação da alternativa, ao mencionar os 
termos "vigilância entre vizinhos", bem como "reunir vizinhos para que em conjunto com 
policiais militares", conceitos estes que significam a aplicação da filosofia de polícia 
comunitária e de reunir vizinhos de determinada localidade, contidos no documento 
operacional. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: ANDERLEI FARIAS RODRIGUES 
Parecer: O recorrente solicita anulação da questão 05 por entender que "o conceito 
utilizado pelo POP está em desacordo com a própria essência e finalidade ao qual foi 
destinado, contrariando princípios constitucionais e institucionais". Argumenta ainda que 
"a missão institucional da PM, conforme preceitua a Constituição Federal, é a preservação 
da ordem pública e não a restauração de problemas de ordem pública".  
O enunciado da questão, por sua vez, requer que se assinale a alternativa que reproduza 
o conteúdo do POP nº 113/PMSC/2016, sendo esta alternativa representada pela letra 
"a". 
A redação da questão está em consonância com o POP. Não cabe ao candidato fazer 
juízo de valor quanto à eventual erro na redação do documento de padronização e deixar 
de assinalar o item que reproduz exatamente o texto do documento.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
Quartel em Florianópolis, 16 de Novembro de 2016. 
 
 
    RICHARD WESTPHAL                 MARCO ANTÔNIO BRITO JUNIOR 
    Maj PM – Comissão  de Recursos                                            Maj PM – Comissão de Recursos 
 
 
    MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR                                    CRISTIANO JOSÉ SOARES 
       Cap PM – Comissão de Recursos                                        2° Ten PM – Comissão de Recursos 
 
 
LEONARDO RINCON STANKIEWICZ BACCIN 
      2° Ten PM – Comissão de Recursos 

 

QUESTÃO 06 
 

Recorrente: FABIANO BIANCHI 
Parecer: O recorrente solicita alteração do gabarito da questão 06 ou sua anulação por 
entender que o item "c" também deveria ser assinalado. 
O enunciado da questão, por sua vez, requer a marcação da alternativa cujo conteúdo 
não estabelece o conteúdo dos POP´s nº 106 e 107, sendo esta alternativa representada 
pela letra "a". 
Entretanto, o item "c", ao dispor sobre a necessidade de o policial, no atendimento de 
ocorrência pós-crime residencial e comercial, "colher informações sobre o crime e 
características dos infratores", esta a tratar de providência exigida pelos POP´s em 
discussão, bem como em todo e qualquer documento operacional. Isso porque sem a 
colheita de informações não se pode realizar estratégias de atuação. O Plano Estratégico 
da corporação, ao tratar dos eixos estruturantes, fala em "ação sobre as causas", e, para 
tanto, é necessário obter informações a fim de subsidiar a tomada de providências. Veja-
se um trecho do documento: "A compreensão de um papel mais amplo da polícia e a 
necessidade de uma atuação em parceria com a sociedade reclama uma atuação policial 
que contemple, entre as suas atividades, identificar os problemas repetitivos de 
segurança, analisar suas causas, desenvolver respostas direcionadas a resolução do 
problema por meio da intervenção sobre essas causas e avaliar os resultados 



 

alcançados." (Plano Estratégico, PMSC, 2015). 
Portanto, o item "c" não pode ser considerado como incorreto. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
Quartel em Florianópolis, 16 de Novembro de 2016. 
 
 
    RICHARD WESTPHAL                 MARCO ANTÔNIO BRITO JUNIOR 
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QUESTÃO 07 
 

Recorrente: BRUNO MANZOCKI, ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA, GIOVANE 
DANIEL BUENO DE OLIVEIRA. 
Parecer: Os recorrentes solicitam a anulação da questão por entender que o item "d" 
também esta de acordo com o requerido pelo enunciado da questão. O item considerado 
correto inicialmente foi o de letra "b". 
Razão não assiste ao recorrente. A premissa "incorpore tecnologias que potencializem o 
trabalho policial",  não esta explicitamente contida na obra. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: OROALDO PETTI NETO 
Parecer: O recorrente solicita a anulação da questão por entender que a assertiva "a" 
esta correta. 
Razão não assiste ao recorrente. A obra "Análise de crime para solucionadores de 
problemas em 60 passos", de CLARKE , R, V.; ECK, J. E, traduzido por SOARES, A. S.; 
SOUZA, E, 2010, contêm diversas premissas, proposições para repensar o trabalho 
policial, além de objetivar que, como a obra diz, um analista possa deixar de ser um 
simples técnico capacitado em manipular dados. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: LOUZAR SALENAVE SOARES JÚNIOR 
Parecer: O recorrente solicita a anulação da questão por entender que a obra "Análise de 
crime para solucionadores de problemas em 60 passos", de CLARKE , R, V.; ECK, J. E, 
traduzido por SOARES, A. S.; SOUZA, E, 2010, traz itens que englobam recomendações 
e perfil profissional. Contudo, a obra contém diversas premissas, proposições para 
repensar o trabalho policial, além de objetivar que, como dizem os autores, um analista 
possa deixar de ser um simples técnico capacitado em manipular dados. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: RUDINEI RUDOLFO BRUSKE 
Parecer: O recorrente solicita a anulação da questão por entender que a obra "Análise de 
crime para solucionadores de problemas em 60 passos", de CLARKE, R, V.; ECK, J. E, 
traduzido por SOARES, A. S.; SOUZA, E, 2010, não foi cobrada pelo edital.  
Contudo, o anexo II do edital nº 025/DIE/PMSC/2016 prevê claramente a adoção de tal 
obra para a matéria Prevenção ao Crime.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 09 
 

Recorrentes: FILIPE ROLDÃO DA ROSA, SANDER VICENTIN HAHN, LUCAS 
APARECIDO DA SILVA, JADISON VERSON MAGAHIM, FABRICIO DEWES, ALOISIO 
ROSA RAMOS E DAYTON MELO. 
Parecer: O recorrente solicita a anulação da questão por entender que um dos itens da 
questão, dado como verdadeiro pelo gabarito, está incorreto, o que geraria a anulação da 
questão por ausência de resposta correta. 
A irresignação se dá quanto ao item "permitir a participação de crianças e adolescentes 
como membros do Programa Rede de Vizinhos PMSC", que pelo gabarito foi considerado 
verdadeiro.  
Contudo, o enunciado da questão requer que se marque verdadeiro (V) para aquelas 
assertivas que constituam erros a serem evitados e falso (F) para aquelas assertivas que 
não constituem erros, ou seja, que são procedimentos corretos a se tomar, segundo o 
POP. 
Assim, a resposta a ser assinada é a letra "e". 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
Quartel em Florianópolis, 16 de Novembro de 2016. 
 
 
    RICHARD WESTPHAL                 MARCO ANTÔNIO BRITO JUNIOR 
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QUESTÃO 10 
 

Recorrente: KLEBER COSTA VARGAS 
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 10 por entender que o item “d” não 
deixa claro o momento da abordagem o policial se encontra, expondo que o policial 
responsável pela revista pessoal não estará a todo momento com a arma no coldre. 
O enunciado da questão solicita para assinalar a alternativa correta em relação à 
abordagem e busca pessoal em ações policiais. O item “d” começa seu enunciado 



 

descrevendo “O Policial Militar responsável pela revista pessoal...”, deixando claro que 
está se referindo ao comportamento do policial militar durante a revista pessoal. Caso o 
enunciado descrevesse “O Policial Militar responsável pela condução da viatura...” estaria 
descrevendo o comportamento do policial durante a condução da viatura e não durante 
uma busca pessoal.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: EDUARDO MATIAS FAUST 
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 10 por entender que o enunciado da 
questão quando utiliza a expressão “... em relação a abordagem e a busca pessoal...” 
vincula a descrição dos itens da questão aos dois atos. 
O enunciado da questão exige que a alternativa esteja correta em relação as ações 
policiais nas abordagens e nas buscas pessoais, conforme preceitua o Manual de Técnica 
de Polícia Ostensiva. A alternativa “d”, apontada como correta pelo gabarito oficial, 
descreve a ação do policial militar responsável pela revista pessoal de um suspeito. 
Estando correta conforme o Manual de Técnica de Polícia Ostensiva no que se refere a 
busca pessoal. O fato do ato descrito na alternativa não ser relativo a abordagem, não 
torna a alternativa errada.   
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrentes: FABRÍCIO FLORIANI, IVAN JOSÉ LAPAZINI, CLEBERTON VALGOI. 
Parecer: Os Recorrentes solicitam anulação da questão 10. Entendem que a alternativa 
“d” da questão está errada, pois ao utilizar a expressão “... travado/afivelado...”, referindo-
se a condição da arma no coldre, vinculou os dois atos, travar e afivelar, sendo que o 
verbo afivelar não consta do Manual de Técnica de Polícia Ostensiva. 
O Manual de Técnica de Polícia Ostensiva cita o termo “travado”, referindo-se ao ato do 
policial manter a arma segura no coldre. Na confecção da alternativa “d” da questão 10, o 
Professor utilizou o termo “travado/afivaledo”, que neste caso referem-se a significados 
sinônimos, uma única ação. Não foi utilizado “travado e afivelado”, que daria sentido de 
duas ações. Conforme o Dicionário Aurélio, os verbos travar e afivelar tem o significado 
de segurar. 
https://dicionariodoaurelio.com/travar 
https://dicionariodoaurelio.com/afivelar  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 15 
 

Recorrente: RUDINEI RUDOLF BRUSKE 
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 15 por entender que o item “d” 
apresenta os termos “identificar o alvo antes do disparo” e “iluminar o alvo para um 
disparo preciso”, sendo estas ações idênticas, induzindo assim o candidato ao erro.  



 

A alternativa “d” da questão 15 descreve as cinco funções principais do uso da lanterna 
no serviço policial, estando entre elas “identificar o alvo antes do disparo”, que é o ato de 
verificar entre os abordados quais oferecem perigo imediato a guarnição, já a função de 
“iluminar o alvo para um disparo preciso” é o ato de, após identificado o alvo, efetuar 
disparos, caso estes sejam necessários, de forma eficaz, precisa.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 18 
 
Recorrente: RAFAEL ARRUDA. 

Parecer: Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo candidato acima nominado, 

solicitando a anulação da questão 18 da seleção para o CFC. Alega que existem duas 

alternativas corretas, pois entende que a letra “d” também está correta. A letra “d” traz que 

“Para imprimir o Termo de Depósito no PMSC Mobile a GU deverá cadastrar um 

envolvido com a participação fiel depositário, e na aba outros objetos, um objeto, com o 

tipo de envolvimento depositário fiel”. Sim deverá! De fato, em conformidade com a 

página 75 da apostila, para permitir a impressão deverá também cadastrar o tipo de 

envolvimento apreendido; porém, a falta desta informação não pode caracterizar a 

alternativa como errada, haja vista que em momento algum o texto da avaliação fala que 

somente poderá imprimir ou ainda que os requisitos para a impressão do Termo de 

Depósito são somente aqueles elencados na alternativa.  

Em face do recurso interposto pelo candidato, em atenção às regras do Edital nº 
025/DIE/2016, verifica-se que a alegação do candidato faz sentido, pois a afirmação 
contida na alternativa “d” é verdadeira, mesmo faltando algumas informações para estar 
completa. Falta a informação de que se trata de um BO-TC e tipo de envolvimento 
apreendido. Como nada disso foi dito em contrário, fica muito claro que o que está escrito 
na assertiva está correto. Assim, a questão fica com duas assertivas verdadeiras e por 
isso precisa ser anulada. 
Em face do exposto, considerando consistente o recurso impetrado pelo candidato, opina-
se pelo acolhimento das razões e anulação da questão 18. 
Diante dessa anulação, a comissão deixa de analisar os demais recursos relativos à 
questão número 18, devido a perda do objeto. 
Recurso PROCEDENTE. Questão anulada. 
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QUESTÃO 19 
 
Recorrentes: THIAGO SCHMIDT DE MOURA, THIAGO JOSÉ RÉUS, LUIZA CARLA 

NOETZOLD TEIXEIRA DAS NEVES, EVERTON ASSIS MARTINS E MARCO JOSÉ 

MÜLLER MENEZES DE OLIVEIRA. 

Parecer: Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelos candidatos acima 

nominados, solicitando a anulação da questão 19 da seleção para o CFC. Alegam que a 

letra D também está correta, pois alegam que depois de 10 minutos o BO está no SISP 

para consulta. Alegam também a questão da falta de isonomia, pois boa parte da tropa 

ainda não teve contato com o PMSC Mobile.  

Em face do recurso interposto pelos candidatos, em atenção às regras do Edital nº 
025/DIE/2016, verifica-se que a alegação dos candidatos não prospera, pois a 
disponibilização dos BOs no SISP realmente ocorre, no entanto não há possibilidade de 
serem visualizadas pelo SISP disponibilizado web e SISP Móvel no PMSC mobile. Dessa 
forma, o aplicativo não tem essa funcionalidade. Quanto a questão da isonomia, entendo 
que foi respeitada, pois houve a disponibilização da apostila de estudos que continha todo 
o material da disciplina em questão em um link do Edital. Assim, todos os candidatos 
poderiam ter estudado tal material. Se fosse assim, não poderia ser cobrado nada de 
nenhuma polícia especializada, pois boa parte da tropa não detém tal conhecimento.  
Em face do exposto, considerando inconsistente o recurso impetrado pelo candidato, 
opina-se pelo não acolhimento das razões e INDEFERIMENTO do pleito. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 20 
 

Recorrente: RAFAEL THIESEN DE OLIVEIRA. 



 

Parecer: Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelo candidato acima nominado, 

solicitando a anulação da questão 20 da seleção para o CFC. Alega que não existe 

resposta correta na referida questão. O item A, considerado como correto, traz que uma 

das funcionalidades do PMSC Mobile a impressão de BOs PMSC. Alega que no material 

cedido para estudos “não há descrito em tal material de estudo, a possibilidade de 

impressão de BOs PMSC, como funcionalidade do PMSC Mobile, nem off-line, nem on-

line, mas apenas Comprovante de BO PMSC”. Na página 60 da apostila consta o 

seguinte: “o Comprovante de BO é um recibo impresso ao final do atendimento e 

entregue ao cidadão, contendo um resumo da ocorrência, seus dados e relato individuais 

e um Protocolo e uma Chave de acesso para obtenção do Boletim de Ocorrência 

original pela internet” (grifos do candidato). Afirma ainda que a impressão do BOs PMSC 

não é uma funcionalidade do PMSC Mobile, sendo possível apenas a impressão do 

Comprovante de BO PMSC.  

Em face do recurso interposto pelo candidato, em atenção às regras do Edital nº 
025/DIE/2016, verifica-se que a alegação do candidato faz sentido, pois realmente não é 
funcionalidade do PMSC Mobile a impressão de BOs PMSC, sendo possível apenas a 
impressão de parte do BO que está sendo elaborado. 
Em face do exposto, considerando consistente o recurso impetrado pelo candidato, opina-
se pelo acolhimento das razões e anulação da questão 20. 
Diante dessa anulação, deixo de analisar os demais recursos relativos a questão número 
20, devido a perda do objeto. 
Recurso PROCEDENTE. Questão anulada. 
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QUESTÃO 21 
 

Recorrentes: RAFAEL CORREA, ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA, FABIANO 

BIANCHI, BRUNO MANZOCKI, VAGNER PACHECO RIBEIRO, VINÍCIUS DE SÁ 

RIBEIRO E CÉLIO ROBERTO WOJCIK. 

Parecer: Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelos candidatos acima 

nominados, solicitando a anulação da questão 21 da seleção para o CFC. Alegam que no 

POP 304.12, que trata sobre ameaça não diz que a Polícia Civil deva ser acionada, que a 

questão não fala se a vítima quer representar ou não. Alegam ainda que a comunicação 

do fato é realizada no primeiro dia útil após o fato. Outra alegação é de que o 

acionamento pode ser direto e não obrigatoriamente pela CRE. 

Em face do recurso interposto pelos candidatos, em atenção às regras do Edital nº 
025/DIE/2016, verifica-se que a alegação dos candidatos não prospera, pois o POP 



 

304.12 afirma que deve ser feito um BO COP conforme o POP 305.3. Esse POP traz a 
obrigatoriedade de acionamento da Polícia Civil para a lavratura de BO COP. O que 
ocorre no primeiro dia útil após o fato, é o encaminhamento do BO para a Polícia Civil. A 
Diretriz de Procedimento permanente 037/2015/CMDO G, traz em letras maiúsculas com 
destaque na página três que “SEMPRE QUE DA OCORRENCIA ORIGINAR A 
LAVRATURA DE COP, A POLÍCIA CIVIL DEVERÁ SER ACIONADA VIA CRE/COPOM E 
INSTADA A COMPARECER NO LOCAL. Para sua lavratura utiliza-se o POP nº. 305.3 
“. A diretriz também fala nas prescrições diversas que pode ser acionada diretamente, 
isso, obviamente, quando a Polícia Civil já se encontrar no local do fato. Inclusive, um 
candidato tentou justificar seu recurso com base na diretriz desatualizada do ano de 2013 
e por isso seus argumentos não foram rebatidos. 
Em face do exposto, considerando inconsistente o recurso impetrado pelo candidato, 
opina-se pelo não acolhimento das razões e INDEFERIMENTO do pleito. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 22 
 
Recorrentes: FÁBIO NUNES BARBOSA, EMERSON PRIVATO DAMIANI, LUIZA CARLA 
NOETZOLD TEIXEIRA DAS NEVES, CLAITON KARIN LIMA PEREIRA, LUCIANO 
MANFREDI, TIAGO MACIEL DE MIRANDA, LUIZ CARLOS CAMARGO, THIAGO JOSÉ 
RÉUS, THIAGO CORDEIRO MARCELINO E ANDRÉ CORRÊA BORGUEZAN. 
Parecer: Trata-se de Recurso Administrativo interposto pelos candidatos acima 
nominados, solicitando a anulação da questão 22 da seleção para o CFC. Alega que a 
apostila apresentada leva o candidato a erro, pois a questão afirma que “existem no 
aplicativo PMSC mobile mais de 3.500 mil regras de amarração”... No entanto, apesar de 
em determinado momento a apostila trazer a informação dessa maneira, em dois outros 
momentos traz informações distintas, sendo que na página 30 traz a informação “Ex: 
Regras de Amarração: 3.440 de 3.440”. Mais na frente, na mesma página traz a 
informação “Regras de amarração 3.335 de 3.335. Outra alegação, é quando a letra “e” 
Que traz que as regras de amarração são oriundas do desencadeamento natural da 
lógica de programação básica do aplicativo. O que é verdadeiro, pois é o próprio 
aplicativo que limita os erros por parte de quem está fazendo um BO. 
Em face do recurso interposto pelos candidatos, em atenção às regras do Edital nº 
025/DIE/2016, verifica-se que as alegações dos candidatos são inconsistentes. Primeiro, 
que há escrito na página 47 da apostila expressamente que “O maior destaque desta 
funcionalidade, além da agilidade obtida com a virtualização do procedimento, é sem 
dúvida as mais de 3.500 mil regras de amarração construídas com base na legislação, na 
doutrina e nos POPs institucionais”. O que consta na página 30 são apenas exemplos 
utilizado de maneira apenas informativa de como se verificam os contadores. Com 
relação a letra “e”, claramente é uma afirmação falsa, pois as regras de amarração não 



 

são oriundas do desencadeamento natural da lógica de programação básica e sim uma 
construção pautada em legislações e doutrinas institucionais. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 23 
 

Recorrente: ANDREI CARLOS CANCELIER DE MEDEIROS 
Parecer: O recorrente solicita a anulação da questão por entender que o item "e" estaria 
incorreto. 
Ocorre que a assertiva esta reproduzida exatamente como prevista nos Princípios 
Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos Funcionários Responsáveis pela 
Aplicação da Lei (Boletim Documentação e Direito Comparado, nº duplo 61/62, 1995, p. 
224). 
Assim, a assertiva "e" está correta. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrentes: LUCIANO MANFREDI, GELCIANE SILVA CIMA LAVANDOSKI, MANOEL 
APARECIDO MORENO HOLZAPFEL, VALDECIR KUHN 
Parecer: Os recorrentes solicitam a anulação da questão por entender que o item "b" 
também esta correto. 
A assertiva diz: "Sempre que o uso legítimo da força e de armas de fogo for inevitável, os 
responsáveis pela aplicação da lei deverão assegurar que qualquer indivíduo ferido ou 
afetado receba assistência e cuidados médicos quando possível". 
E conforme os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo pelos 
Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei (Boletim Documentação e Direito 
Comparado, nº duplo 61/62, 1995, p. 224), consta: " Assegurar a comunicação da 
ocorrência à família ou pessoas próximas da pessoa ferida ou afetada, tão rapidamente 
quanto possível". 
A modificação do termo "o mais rápido possível" por "quando possível" alterou o sentido 
dos termos, tornando o item incorreto. 
Assim, a assertiva "b" também está incorreta. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 24 
 

Recorrente: TAISE PERLA DAMO 
Parecer: O recorrente solicita a anulação da questão por entender que a assertiva "e" 
está incorreta por ter redação diversa da contida na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.  
A irresignação se dá em razão do termo "toda pessoa" ter sido utilizado na assertiva em 
substituição ao termo "todo ser humano", contido no documento de direito internacional. 
Contudo, a alegação não merece prosperar, pois as expressões possuem o mesmo 
significado no contexto em que foram utilizadas. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 25 
 

Recorrente: ALESSANDRO AGUIAR DA SILVA, TIAGO BASTOS DE LIMA, DOUGLAS 
VAGNER ROTTINI, EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA,  TAISE PERLA DAMO, 
JONATHAN DA COSTA MACHADO, FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO 
Parecer: O recorrente solicita a anulação da questão por entender que não permite ao 
candidato saber qual a posição doutrinária seguida pela banca examinadora para a 
escolha das prioridades, haja vista a utilização do termo "quase unânime".  
No entanto, trata-se de informação contida da apostila de estudos recomendada. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: JEFERSON MACIEL BREGANHOLI 
Parecer: O recorrente solicita a anulação da questão por entender que a palavra 
sustentabilidade é sinônimo de desenvolvimento. 
Embora tenham certa relação, as palavras não são exatamente sinônimas.  
Segundo Marcelo Monteiro "A sustentabilidade visa estabelecer um equilíbrio entre o que 
a natureza pode nos oferecer, qual o limite para o consumo dos recursos naturais e a 
melhora na nossa qualidade de vida. Já o desenvolvimento sustentável tem como objetivo 
preservar o ecossistema, mas também atender às necessidades socioeconômicas das 



 

comunidades e manter o desenvolvimento econômico".  
Assim, embora tenham certa relação, são conceitos diversos.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 26 
 

Recorrentes: MARCOS SILVESTRE PEIXOTO, ELIZEU ANGIOLETI, EDUARDO VIEIRA 
DE OLIVEIRA, ARCIONE OENNING DACOREGIO, LUANA DO CANTO, MARCOS 
BARBOSA DE MELO, EMERSON PRIVATO DAMIANI, JAÉLSON ESPÍNDOLA, 
ANDERSON RODRIGO CABRAL, REGINALDO JEREMIAS PLÁCIDO, WILLIAN GARCIA 
SILVA, JADISON VENSON MAGAHIM, FABIANO BENDER, RODRIGO FERRARI, 
FELIPE ROLDÃO DA ROSA, JULIANA REIS, TIAGO DA ROSA DALEASTE, VINICIUS 
JOSÉ TAVARES, LUCAS APARECIDO DA SILVA, FELIPE ANDREATTA FLORES, 
SANDER VICENTIN HAHN,  JOEL MIERES DA SILVA, ANTONIO FERREIRA JUNIOR, 
DAYTON MELO TEREBINTO. 
Parecer: Os recorrentes solicitam a anulação da questão por entender que a utilização do 
termo "possível" na redação da assertiva "a" torna a assertiva incorreta. 
O item "a" dispõe: "Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda 
pessoa de desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental". Já o texto 
original descrito no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 
seu art. 12, § 1º, dispõe: "Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de 
toda pessoa desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental".  
Porém, a inserção do termo "possível" na assertiva não altera o sentido da sentença. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: ANDREI CARLOS CANCELIER DE MEDEIROS 
Parecer: O recorrente solicita a anulação da questão por entender que a troca dos termos 
"ratificação" por "retificação" confunde o candidato e o induz ao erro, haja vista que são 
palavras de grafia muito parecidas. 
Ocorre que a leitura atenta da gramática e a interpretação fazem parte do certame, não 
merecendo, portanto, prosperar a presente irresignação. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrentes: FABIANA MARIA DO NASCIMENTO, BRUNO CESAR FONTANA, DIOGO 
BUZIN ROSIN, DANIEL LUIZ MUHL 
Parecer: O recorrente solicita a anulação da questão por entender que a troca dos termos 
"estados partes" por "estados membros" alterou o significado da assertiva "c", tornando-a 
incorreta. 
De fato a alteração dos termos interfere na assertiva, haja vista que são diferentes 
conceitos de Direito Internacional. O fato de um Estado fazer parte de um pacto não 



 

pressupõe que ele é membro, ou seja, que aderiu ao instrumento de relação internacional. 
Portanto, o item "c" também deve ser considerado incorreto, anulando-se a questão. 
Recurso PROCEDENTE. Questão anulada. 
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QUESTÃO 28 
 

Recorrente: ALEXANDRE DA SILVA  
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 28 por entender que as assertivas I, 
II e V, muito embora sejam relativas ao Direito Penal e Processual Penal, não são 
voltadas à atividade policial. 
O enunciado da questão solicita a análise das assertivas acerca da Lei nº. 9.099/1995, 
encontrando-se perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da 
Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. Ademais, a legislação que criou o 
Juizado Especial Criminal, principalmente após a lavratura dos Termos Circunstanciados 
pela Polícia Militar da Santa Catarina, é importantíssima para a atividade policial, não só 
para a confecção em si dos documentos pertinentes, mas também, para esclarecer aos 
envolvidos os efeitos legais da ação policial.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: ALISSON DAGOSTIN DE BETIO  
Parecer: O Recorrente solicita anulação da assertiva IV da questão 28 por entender que 
existem hipóteses em que não se aplicada à representação nos crimes de lesão corporal 
de natureza leve e/ou culposas, como, por exemplo, em se tratando de aplicação da Lei 
Maria da Penha ou até mesmo em algumas circunstâncias do art. 291, § 1º, e seus 
Incisos do CTB. 
O enunciado da questão solicita a análise das assertivas acerca da Lei nº. 9.099/1995, 
encontrando-se perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da 
Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. Dessa forma, o art. 88 do referido 
diploma é claro quanto à necessidade de representação nos casos de lesões corporais de 
natureza leve e/ou culposa. Ademais, A Lei Maria da Penha e o Código de Trânsito 
Brasileiro não fazem parte do conteúdo programático da Seleção Interna para o Curso de 
Cabo da PMSC. Por derradeiro, a assertiva ora pugnada pelo Recorrente é objetiva, 
bastando apenas uma análise perfunctória da legislação para se chegar ao seu 
entendimento correto, pois se pediu, apenas, o entendimento básico e geral da aplicação 
a lei.   
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: RAFAEL DELA JUSTINA  
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 28 por entender que a assertiva IV, a 
qual afirma a dependência de representação nos crimes de lesão corporal de natureza 
leve e/ou culposa, não está de acordo com o que preconiza o art. 129, § 9º do Código 



 

Penal, pois no seu entendimento, afastaria a aplicação da Lei nº. 9.099/1995. 
O enunciado da questão solicita a análise das assertivas acerca da Lei nº. 9.099/1995, 
encontrando-se perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da 
Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. Desse modo, o candidato apenas 
precisava fazer uma análise simples e objetiva do conteúdo da Lei nº. 9099/1995, mais 
especificamente do art. 88, que trata sobre a representação nas lesões corporais leves 
e/ou culposas, sem a necessidade de buscar exceções à regra. Ademais, importante 
ressaltar que o §9º do art. 129 do Código Penal aplica-se de forma distinta, dependendo 
do gênero dos envolvidos. Somente afasta-se a aplicação da Lei nº. 9.099/1995, quando 
for violência dentro do contexto da Lei Maria da Penha contra mulher. Assim, tratando-se 
de lesões corporais leves e/ou culposas entre irmãos (sexo masculino), aplica-se 
perfeitamente a Lei nº. 9.099/1995, no que for cabível, neste caso, por exemplo, a 
representação, mesmo sendo um crime considerado de maior potencial ofensivo.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: MANOEL APARECIDO MORENO HOLZAPFEL  
Parecer: O Recorrente solicita que se considere como correta a assertiva II da questão 
28, apresentando jurisprudência da Sexta Turma do STJ, quanto ao cabimento de 
“transação penal”, por analogia, na ação penal de iniciativa privada.     
O enunciado da questão solicita a análise das assertivas acerca da Lei nº. 9.099/1995, 
encontrando-se perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da 
Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. Desse modo, o candidato apenas 
precisava fazer uma análise simples e objetiva do conteúdo da Lei nº. 9099/1995, mais 
especificamente do caput do art. 76, “Havendo representação ou tratando-se de crime de 
ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público 
poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser 
especificada na proposta.”, Logo, exclui-se a ação penal de iniciativa privada.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: VAGNER JOSÉ DE SOUZA  
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 28 por entender que a assertiva I, 
não está de acordo com o descrito no parágrafo único do art. 74 da Lei nº. 9.099/1995. 
O enunciado da questão solicita a análise das assertivas acerca da Lei nº. 9.099/1995, 
encontrando-se perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da 
Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. Ademais, a assertiva I da questão 28 
apenas acrescentou uma frase explicativa, com base no próprio caput do art. 74 da 
referida Legislação, acerca da composição dos danos civis, não inviabilizando de forma 
alguma o seu entendimento, muito pelo contrário, apenas estabelece a ligação entre os 
dispositivos, pois caso contrário, não seria possível saber de que acordo estaria se 
tratando a questão.    
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
Quartel em Florianópolis, 16 de Novembro de 2016. 
 
 
    RICHARD WESTPHAL                 MARCO ANTÔNIO BRITO JUNIOR 
    Maj PM – Comissão  de Recursos                                            Maj PM – Comissão de Recursos 
 
 
    MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR                                    CRISTIANO JOSÉ SOARES 
       Cap PM – Comissão de Recursos                                        2° Ten PM – Comissão de Recursos 
 
 
LEONARDO RINCON STANKIEWICZ BACCIN 
      2° Ten PM – Comissão de Recursos 
 



 

QUESTÃO 29 
 

Recorrente: GILMAR APARECIDO KUSS DE FREITAS  
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 29 por entender que a assertiva “B”, 
muito embora não traga na sua plenitude o significado de legítima defesa, apresenta um 
caso no qual cabe tal interpretação, não sendo assim incorreta. 
O enunciado da questão solicita a análise das excludentes de ilicitude, encontrando-se 
perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para 
o Curso de Cabo da PMSC. Destarte, a alternativa “B” está incorreta, tendo vista não ser 
este o conceito de legítima defesa, mas sim, o de estado de necessidade, conforme art. 
24 e 25 do Código Penal. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: ARCIONE OENNING DACOREGIO  
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 29 por entender que a assertiva “A”, 
encontra-se incorreta, pois as excludentes de ilicitude (estrito cumprimento do dever legal 
e o exercício regular de direito) devem ser analisadas em conjunto e não separadas, 
como se fosse excludentes independentes uma da outra, já que estão inseridas no 
mesmo dispositivo legal, art. 23, inciso III do Código Penal. 
O enunciado da questão solicita a análise das excludentes de ilicitude, encontrando-se 
perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para 
o Curso de Cabo da PMSC. Destarte, a alternativa “A” está correta, uma vez que as 
excludentes de ilicitude do art. 23 do Código Penal são: o estado de necessidade, a 
legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, 
sendo cada uma das excludentes independentes à sua aplicação, conforme a ação 
praticada pelo indivíduo. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
 

Recorrente: ALONSO SIGNOR  
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 29 por entender que a assertiva “E” 
não contempla todos os casos possíveis, como por exemplo, o policial não se encontrar 
de serviço, podendo estar em outro país e, portanto, não seria aplicada a legislação 
brasileira, mas sim, a legislação do outro país. Por fim, assevera, ainda, que para a 
assertiva encontrar-se correta, deveria acrescentar MILITAR EM SERVIÇO. 
O enunciado da questão solicita a análise das excludentes de ilicitude, encontrando-se 
perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para 
o Curso de Cabo da PMSC. Destarte, a alternativa “E” está correta, uma vez que a ação 
policial em comento encontra-se base legal na excludente de ilicitude do art. 23 do Código 
Penal, qual seja, o estrito cumprimento do dever legal. Ademais, quanto a ter ocorrido 
dentro ou fora do país, pouco importa para a questão, uma vez que o enunciado é claro 
sobre o conteúdo a ser analisado, tratando-se de excludente de ilicitude prevista no 
Código Penal Brasileiro, portanto, interpretação equivocada do Recorrente, muito embora 
pelo princípio da extraterritorialidade da lei penal, o policial responderia, também, pela 
legislação penal brasileira. Por derradeiro, a questão é de Direito Penal Comum e não de 
Direito Penal Militar, assim, o termo militar em serviço apontado pelo Recorrente anularia 
a alternativa, pois se enquadraria no Código Penal Militar.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrentes: TAISE PERLA DAMO, JOSÉ LUCIANO RODRIGUES CORREIA, ALOISIO 
ROSA RAMOS, ALEX SANDRO DOS SANTOS, RAFAEL THIESEN DE OLIVEIRA, 
DOUGLAS VAGNER ROTTINI E LUIZ CARLOS CAMARGO  
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 29 por entender que as 



 

assertivas “C” e “E” não estão de acordo com o conteúdo programático ou as fontes de 
pesquisas, conforme o edital da seleção interna. 
O enunciado da questão solicita a análise das excludentes de ilicitude, encontrando-se 
perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para 
o Curso de Cabo da PMSC. Destarte, as alternativas “C” e “E” são exemplos e 
considerações claras de excludentes de ilicitude, estando de acordo com o material 
exigido. O assunto solicitado na questão, assim como qualquer outro tema do Código 
Penal requer do candidato à busca por análises e interpretações que levem ao real e 
completo entendimento da matéria tratada. Não é possível entender a norma penal, 
apenas fazendo uma interpretação gramatical daquilo que foi descrito na norma. Além 
disso, busca-se com a Seleção Interna fazer com que o candidato demonstre 
conhecimento mínimo da matéria cobrada e não apenas decore a legislação. Dessa 
forma, as alternativas “C” e “E”, estão de acordo tanto com o enunciado da questão, 
quanto com o conteúdo programático.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 30 
 

Recorrente: JOSIANE CORDEIRO MARCELINO  
Parecer: O Recorrente solicita a anulação da questão 30, por entender que a assertiva 
“III” não foi considerada correta pelo gabarito oficial, muito embora a conduta esteja 
descrita como crime no art. 28 da Lei 11.343/2006.     
O enunciado da questão solicita a análise da Lei nº. 11.343/2006, encontrando-se 
perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para 
o Curso de Cabo da PMSC. Dessa forma, a alternativa “III” está incorreta, pois já de início 
afirma que as penas descritas no art. 28 da Lei 11.343/2006 são referentes ao tráfico de 
drogas, quando na realidade as penas para o tráfico de drogas são de privação de 
liberdade e encontram-se descritas no art. 33 do mesmo diploma. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrentes: ELIZEU ANGIOLETI, JAÉLSON ESPÍNDOLA E JADISON VENSON 
MAGAHIM  
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 30 por entender que a 
assertiva “I” está correta, pois as substâncias ou produtos capazes de causar 
dependência, ainda que não estejam assim especificados em lei ou relacionados em lista 
atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União, podem sem consideradas 
como drogas, devendo ser aplicado o disposto no art. 243 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 
O enunciado da questão solicita a análise da Lei nº. 11.343/2006, encontrando-se 
perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para 
o Curso de Cabo da PMSC. Dessa forma, a alternativa “I” está incorreta, pois não está de 
acordo com o disposto no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº. 11.343/2006. Além disso, o 



 

enunciado é claro quando expressamente pede a análise das assertivas com relação à 
Lei nº 11.343/2006, excluindo, portanto, qualquer outra legislação penal, e, por 
conseguinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente.    
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 32 
 

Recorrente: KLEBER COSTA VARGAS   
Parecer: O Recorrente solicita a anulação da questão 32, por entender que a assertiva 
“III” não estaria dentro do conteúdo programático da Seleção Interna do Curso de Cabo 
da PMSC, asseverando que a Lei nº. 8.072/1990, que dispõe sobre os crimes hediondos 
foi utilizado na questão.     
O enunciado da questão solicita a análise dos crimes contra o patrimônio, nos termo do 
Código Penal, encontrando-se perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no 
edital da Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. Dessa forma, a alternativa “III” 
está correta, pois o crime de extorsão mediante sequestro está disposto no caput do art. 
159, do Código Penal, sendo considerado como crime hediondo. Para tal entendimento, 
não havia necessidade de estudar a Lei nº. 8.072/1990, mas apenas entender as 
circunstâncias e as classificações básicas do crime de extorsão mediante sequestro. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: LUIZ CARLOS CAMARGO   
Parecer: O Recorrente solicita a anulação da questão 32, por entender que há 
divergência na redação do item “V”, em relação ao descrito no art. 158 do Código Penal.      
O enunciado da questão solicita a análise dos crimes contra o patrimônio, nos termo do 
Código Penal, encontrando-se perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no 
edital da Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. O Recorrente afirma que o 
caput do art. 158 do Código Penal está descrito desta forma: “Constranger alguém, 
mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem 
indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa”. 
Portanto, sem a preposição “de” entre as palavras deixar e fazer, o que mudaria 
totalmente o sentido da assertiva. Ocorre que, a assertiva “V” está descrita exatamente 
como no caput do art. 158, inclusive contendo a preposição “de” em ambos os textos. 
Assim, a redação descrita pelo Recorrente no recurso, na qual afirma que não há a 
preposição “de” na legislação, não é verdadeira, podendo ser facilmente constatada com 
uma breve leitura na legislação vigente. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 33 
 

Recorrentes: ELIZEU ANGIOLETI, GUILHERME SILVEIRA, TIAGO DA ROSA 
DALEASTE, ALEX BORGES DA SILVA, JÚLIO CÉSAR BIANCHI E LEANDRO 
GHELLERE.    
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 33, por entenderem que a 
alternativa “A” também pode ser considerada como correta, acarretando, assim, a 
anulação,   em decorrência da incidência do inciso III “ter apenas uma resposta correta ou 
incorreta no caso de múltipla escolha”, do art. 7º do ATO nº. 930, a qual regula os 
processos de seleção internas na PMSC.      
O enunciado da questão solicita a análise da Lei nº. 11.343/2006, encontrando-se 
perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para 
o Curso de Cabo da PMSC. Destarte, a alternativa “A” está incorreta, com fulcro no art. 33 
“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar”, § 3º “Oferecer droga, 
eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a 
consumirem” da Lei nº. 11.343/2006, a qual prevê pena privativa de liberdade de 
detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, além de pagamento de multa e sem prejuízo 
das penas previstas no art. 28. Dessa forma, está clara a incorreção da alternativa “A”, ao 
dizer que não há previsão de pena privativa de liberdade, quando o art. 33, § 3º da 
legislação vigente expressamente estabelece esse tipo de pena. Por fim, não se confunde 
a conduta prevista no art. 28 com a do art. 33, § 3º, pois demandam comportamentos 
diferentes e procedimentos distintos, dependendo o caso apresentado. Sendo assim, não 
há inconsistência capaz de anular a questão.   
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrentes: FABRÍCIO FLORIANI, SAMUEL ALMIR CAMPOS, JULIANA REIS E 
FÁBIO NUNES BARBOSA.    
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 33, por entenderem que a 
alternativa “E” está incorreta, pois afirma que se trata de ação penal pública 
incondicionada, mas apenas de ação penal pública. Além disso, ainda entendem que a 
alternativa “A” também está incorreta, tendo em vista a possibilidade da aplicação do art. 
28 e do art. 33, §2º da Lei 11.343/2006, bem como do instituto da transação penal.      
O enunciado da questão solicita a análise da Lei nº. 11.343/2006, encontrando-se 
perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para 
o Curso de Cabo da PMSC. Destarte, a alternativa “A” está incorreta, com fulcro no art. 33 
“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, 
oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar”, § 3º “Oferecer droga, 
eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a 
consumirem” da Lei nº. 11.343/2006, a qual prevê pena privativa de liberdade de 



 

detenção de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, além de pagamento de multa e sem prejuízo 
das penas previstas no art. 28. Dessa forma, está clara a incorreção da alternativa “A”, ao 
dizer que não há previsão de pena privativa de liberdade, quando o art. 33, § 3º da 
legislação vigente expressamente estabelece esse tipo de pena. Sendo assim, não 
estavam em análise os institutos que poderiam deixar de fazer com que o agente 
cumprisse pena privativa de liberdade, mas apenas se havia ou não previsão na 
legislação de privação de liberdade para a conduta descrita. Quanto à ação penal cabível 
para os crimes previstos na Lei nº. 11343/2006, a alternativa “E” está correta ao afirmar 
que são todos considerados de ação penal pública, pois esta é gênero, sendo suas 
espécies as ações penais públicas incondicionadas e condicionadas. Dessa forma, pode-
se afirmar que os crimes previstos no referido diploma são de ação penal pública, assim 
como de ação penal pública incondicionada, estando errado, apenas, caso afirma-se 
tratar-se de ação penal pública condicionada ou ação penal de inciativa privada.    
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: LUIZ CARLOS CAMARGO   
Parecer: O Recorrente solicita a anulação da questão 33, por entender que a alternativa 
“D” também está correta, conforme o art. 10 do Código Penal Brasileiro, quando na 
verdade queria se referir ao Código de Processo Penal.      
O enunciado da questão solicita a análise da Lei nº. 11.343/2006, encontrando-se 
perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para 
o Curso de Cabo da PMSC. Destarte, a letra “D” está incorreta com fulcro no art. Art. 
51 “O inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver 
preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”. Dessa forma, não se aplica o prazo do 
Inquérito Policial do código de processo penal, quando tratar-se de crimes previstos na 
Lei nº. 11.343/2006, uma vez que a legislação específica estabelece prazo próprio e 
diferente.   
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: ALEX SANDRO DOS SANTOS   
Parecer: O Recorrente solicita a anulação da questão 33, por entender que a alternativa 
“B” também está correta, tendo em vista a falta de concordância verbal e o duplo sentido 
de interpretação gerado pelo acréscimo da expressão “mesmo não sendo possível”.      
O enunciado da questão solicita a análise da Lei nº. 11.343/2006, encontrando-se 
perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para 
o Curso de Cabo da PMSC. Destarte, a incorreção na alternativa “B” encontra-se em dois 
momentos dentro da assertiva. A primeira com o acréscimo do termo “mesmo não sendo 
possível a recuperação total ou parcial do produto do crime”, pois o art. 41 estabelece da 
seguinte forma: “O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a 
investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou 
partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de 
condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços”. Portanto, caso não seja 
possível à recuperação total ou parcial o agente não fará jus a redução da pena imposta 
pelo crime praticado. A segunda incorreção da assertiva está na mudança da palavra 
“voluntariamente”, descrita na legislação vigente, para “obrigatoriamente”, descrita na 
alternativa “B”, modificando totalmente o entendimento da norma. Sendo assim, o gabarito 
oficial está correto em considerar a letra “B” como incorreta.   
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 34 
 

Recorrente: MANOEL APARECIDO MORENO HOLZAPFEL 
Parecer: O Recorrente solicita anulação que a alternativa “d” da questão 34 também seja 
considerada correta, pois esta apresenta todo o rol de procedimentos descritos no inciso 
IX do artigo 29 do CTB, sendo que o referido Código de Trânsito não traz obrigatoriedade 
na sequencia das ações.  
O inciso IX do artigo 29 do CTB não traz o rol de ações durante o procedimento de 
ultrapassagem, apenas determina que a ultrapassagem seja realizada pela esquerda, 
exceto quando o veículo que for ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de virar a 
esquerda. A alternativa “d” da questão 34 somente poderia ser considerada correta se 
estive descrevendo na sequência as ações do condutor ao efetuar uma ultrapassagem, 
conforme encontramos descrito no inciso XI do artigo 29 do CTB. A alternativa teria que 
descrever as ações na sua sequência, por exemplo, o condutor antes de manter a 
distância de segurança lateral, deve indicar com antecedência a manobra pretendida, pois 
caso contrário a ultrapassagem já estará em curso quando o condutor sinalizar sua 
intenção.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: IDIAM JOSÉ BASEGGIO 
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 34 por considerar que a alternativa 
“a” não está correta, assim não havendo nenhuma alternativa para ser assinalada.  
Analisando a alternativa “a” da questão 34 e comparando a mesma ao art. 31 do CTB, 
percebe-se que ambas são idênticas. Assim a alternativa “a” está correta.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 35 
 

Recorrentes: CLAUDIO PEREIRA, ANDERSON ROSSETO, JAELSON ESPINDOLA 



 

Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 35 por julgarem que a 
alternativa “b”, considerada correta pelo gabarito oficial, está incompleta conforme art. 17 
do CTB.  
O art. 17 do CTB contempla as competências das Juntas Administrativa de Recursos de 
Infrações - JARI, as quais são descritas em três incisos. Contudo no enunciado da 
alternativa “b” está escrito “Compete as JARI” e posteriormente descreve duas das três 
atribuições previstas no art. 17 do CTB. As duas atribuições descritas são competências 
das JARI, tornando assim a alternativa correta. Caso no enunciado da questão estivesse 
escrito “Compete as JARI somente” haveria a necessidade de descrever todas as 
competências previstas no CTB.   
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: ALISSON DAGOSTIN DE BETIO 
Parecer: O Recorrente solicita anulação da questão 35 por considerar que além da 
alternativa “a”, a alternativa “d” também está correta, tornando assim a questão nula.  
Analisando a alternativa “d” da questão 35 e comparando a mesma ao art. 23 do CTB, 
percebe-se que ambas são muito parecidas, exceto pela expressão “exclusivamente” 
escrita ao final da alternativa “d”. O art. 23 do CTB prevê que compete as Polícia Militares 
dos Estados e do Distrito Federal executar a fiscalização de trânsito, quando e conforme 
convênio firmado. Contudo está fiscalização não é exclusividade das Polícias Militares, 
pois os Estados e Municípios podem firmas convênios com outros órgãos de fiscalização, 
a exemplo as Guardas Municipais. Assim a palavra “exclusivamente” ao final da 
alternativa “d”, a torna incorreta. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 36 

Recorrentes: GILMAR APARECIDO KUSS DE FREITAS, CARLOS ALBERTO BORGES 
PEREIRA, BRUNO CÉSAR FONTANA 
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 36 por julgarem que a 
alternativa “d”, considerada correta pelo gabarito oficial, está errada conforme o previsto 
no inciso II do art. 143 do CTB.  
A alternativa “d” da questão 36 faz menção a categoria mínima da CNH exigida para a 
condução de veículo automotor da espécie motor-casa. A lei 12.452 de 2011 incluiu o 
parágrafo 2° do inciso V do art. 143 do CTB (Lei 9.503/97), a qual consta no conteúdo 
programático do Edital 025/DIE/PMSC/2016. O citado parágrafo 2° descreve a habilitação 
mínima para condução de motor-casa, estando idêntico a descrição da alternativa “d” da 
questão 36. Assim o gabarito oficial encontra-se correto.   
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 37 
 

Recorrente: FERNANDO CREMER 
Parecer: O Recorrente solicitam a anulação da questão 37 por julgar que a alternativa “a”, 
considerada correta pelo gabarito oficial, está errada, pois o CTB apresenta exceções a 
regra exposta na referida alternativa.  
A alternativa “a” da questão 37 está idêntica a descrição encontrada no art. 54 do CTB. 
Apesar de haverem situações de exceções as regras impostas no art. 54, isto não torna a 
assertiva incorreta, pois o enunciado da questão faz menção as “normas gerais de 
conduta e circulação” e não as exceções.    
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: GETÚLIO STADNICK NETO 
Parecer: O Recorrente solicitam a anulação da questão 37 por julgar que a alternativa “a”, 
considerada correta pelo gabarito oficial, está errada, pois utiliza a expressão “ óculos 
protetores”, sendo que esta expressão não é encontrada no CTB.  
A alternativa “a” da questão 37 está idêntica a descrição encontrada no art. 54 do CTB. 
No inciso I do referido artigo está escrito “utilizando capacete de segurança, com viseira 
ou óculos protetores”, idêntico ao descrito na alternativa “a” da questão 37.    
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: JEFFERSON CARLOS MEDEIROS 
Parecer: O Recorrente solicitam a anulação da questão 37 por julgar que a alternativa “e” 
utiliza a expressão “velocidades superiores ou inferiores àquelas estabelecidas no 
parágrafo anterior”, tornando a assertiva confusa e de difícil solução.  
A alternativa “a” da questão 37 está idêntica a descrição encontrada no art. 54 do CTB, 
sendo esta a alternativa correta pelo gabarito oficial. Não podendo a alternativa “e” ser 
considerada correta pelo candidato, está deverá ser considerada errada, pois o enunciado 
da questão pede “é correto afirmar”.   
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 38 
 

Recorrentes: MARCO JOSÉ MULLER MENEZES DE OLIVEIRA, ISMAEL DA SILVA 
AMARAL JUNIOR, FABIANO BIANCHI 
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 38 por julgarem que a presente 
questão não apresenta alternativa incorreta para ser assinalada, conforme solicitado no 
enunciado da questão. A alternativa “b” apontada como resposta correta pelo gabarito 
oficial, é questionada pelos recorrentes que argumentam que houve apenas uma 
mudanças na ordem dos incisos contidos no art. 89 do CTB.  
O art. 89 do CTB tem em seu enunciado o seguinte texto: “A sinalização terá a seguinte 
ordem de prevalência”, tendo como primeiro inciso “as ordens do agente de trânsito sobre 
as normas de circulação e outros sinais;”. Assim quando a alternativa “b” descreve como 
primeira ordem de prevalência “as indicações dos sinais sobre as demais normas de 
trânsito”, isto torna a afirmação da alternativa incorreta, pois as ordens do agente de 
trânsito se sobrepõe a todas a outras. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 39 
 

Recorrentes: ANDREI CARLOS CANCELIER DE MEDEIROS, DANIEL LUIZ MÜHL, 
IZALTINO DA SILVA JUNIOR, LUIZ CARLOS CAMARGO, WILLIAN GARCIA SILVA, 
ELTON OLIVEIRA CAVALCANTE DE SOUZA, ARCIONE OENNING DACOREGIO, 
GUILHERME SILVEIRA, VILSON MÜLLER, MARCO JOSE MULLER MENEZES DE 
OLIVEIRA, JAISON BARTZ, JOEL MIERES DA SILVA, ELIZEU ANGIOLETI, 
ALEXSANDRA GABRON NEUMANN, CLAITON KARIN LIMA PEREIRA, GETULIO 
STADNICK NETO, CRISTIANO MENDONÇA DE FARIA, TARCISIO DOS SANTOS 
MACARIO DE OLIVEIRA, DIOVANE KISTER TRAMONTIN, ANDRE BISONI, JOSÉ 
PEDRO SEMMER FILHO, THEODORO BAGGIO NETO, PAULO FENANDO KAFKA, 
JACSON DOS ANJOS, FABIO JULIANO LUNARDI COGO, JULIO CESAR PEREIRA 
PIMENTEL, ADRIANO MACHADO DE LIZ, VAGNER PACHECO RIBEIROFABRICIO 
CRESCENCIO, JÚLIO CÉSAR BIANCHI, CRISTIANO SARTOREL, DIEGO ALEXANDRE 
JULIO, CRISTIANE LIGIA TEREZINHA RIBEIRO, ALEX BORGES DA SILVA, DEIVID 
MACHADO, JEAN ALEX LEINEKER, SANDRO REGIS BARBOSA, MANOEL 
APARECIDO MORENO HOLZAPFEL, KLEBER COSTA VARGAS, JOSÉ ALCIDES 



 

FRANÇA, JEAN RIBEIRO DE OLIVEIRA, FABIANO BIANCHI, RODRIGO FERNANDES 
BEZERRA, ADEMIR FARIAS RODRIGUES JUNIOR, CLAUDIO PEREIRA, IDEMAR 
TEDESCO, ALISSON DAGOSTIN DE BETIO, FABIANA MARIA DO NASCIMENTO, 
DOUGLAS DAMIÃO DE SOUZA ANTUNES, EVANDRO THEODORO, FELIPE 
HAETINGER, ELINTON EZEQUIEL ISAIAS, VINÍCIUS DE SÁ RIBEIRO, RODRIGO 
FERRARI, EMERSON PRIVATO DAMIAN, LEANDRO GASPAR SABATINI 
FERNANDES, ALOISIO ROSA RAMOS, RAFAEL RAFAELI DE OLIVEIRA, ADRIANO 
SAMONEK, CASSIA DE PAULA MANFROI, RAFAEL THIESEN DE OLIVEIRA, LOUZAR 
SALENAVE SOARES JUNIOR, SAMUEL ALMIR CAMPOS, JORGE LUIS SEDREZ 
MENDES, MARCELO TOMAZZONI, FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO, GILBERTO 
JOÃO CHAVES, DOUGLAS VAGNER ROTTINI, MOACYR RAMIRES DE GODOY, 
RANGEL DOS REIS PEREIRA, ALISSON VIEIRA SIMON, ALESSANDRO AGUIAR DA 
SILVA e FELIPE DA SILVA CASTRO. 
Parecer: Os recorrentes alegam que o cabeçalho da questão em análise não apresentava 
qualquer exclusão ou restrição, induzindo o candidato a seleção de forma genérica 
daqueles que, a luz do Estatuto dos Policiais Militares, são considerados dependentes do 
policial militar. 
Sobre o enunciado, o mesmo solicita a indicação daquele que é considerado dependente 
do policial militar, sem qualquer ressalva ou outra condição. Aquele que de per si pela 
simples condição em que se encontra, é tratado pela norma como dependente. 
Conforme argumentação dos recorrentes, a alternativa “B – A mãe solteira, desde que 
não receba remuneração.”, deveria ser considerada correta uma vez que o enunciado 
trataria a mesma como genericamente dependente do PM. 
A luz da legislação, observa-se que o art. 50 do Estatuto dos Policiais Militares, em seu § 
2º trata dos dependentes do policial militar, os que pelos simples fato de se encontrarem 
nas condições descritas nos incisos subsequentes, são assim considerados pela norma. 
No § 3º do mesmo artigo, existe explicitamente a condição sine qua nom para que os 
dependentes elencados nos incisos seguintes seja considerados dependentes. 
Desta feita, a alternativa pleiteada como correta pelo candidato apresenta simplesmente a 
indicação da situação elencada em um dos incisos do § 3º, sem no entanto apresentar a 
condição sem a qual aquela dependência seria caracterizada pela norma. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 40 
 

Recorrentes: EVERTON ASSIS DA SILVA, RAFAEL CORREA, FABRICIO 
CRESCÊNCIO, THIAGO LUIZ BEZERRA, FABIO NUNES BARBOSA e SAMUEL ALMIR 
CAMPOS. 
Parecer: Os recorrentes alegam que a alternativa C da questão não apresentava o inteiro 
teor do previsto na Lei e que tal fato torna a alternativa incorreta. 
A alternativa fruto de contestação trazia que “O policial militar promovido indevidamente 



 

passa automaticamente a situação transitória de excedente ao seu respectivo quadro”. 
Os recorrentes alegam que na questão em análise, faltou o complemento previsto no 
Estatuto dos Policiais Militares, qual seja “(...) ao seu respectivo quadro ou qualificação” 
(grifo nosso). 
Desta feita, alegam que a alternativa estaria incorreta pela falta da expressão “ou 
qualificação”. 
A questão solicitava a indicação das assertivas corretas.  
Pela análise da assertiva, observa-se que mesmo não estando ipsis literis ao texto legal, a 
ausência da expressão “ou qualificação” não leva a incorreção da mesma. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 42 
 

Recorrentes: FERNANDO CREMER, RODRIGO FERRARI e EMERSON PRIVATO 
DAMIANI. 

Parecer: Os recorrentes alegam que a alternativa A da questão não apresentava o inteiro 
teor do previsto na Lei e que tal fato torna a alternativa incorreta. 

A alternativa fruto de contestação trazia que “Estão compreendidas no subsídio e por ele 
extintas todas as espécies remuneratórias do regime anterior, em especial os valores 
incorporados à remuneração a título de adicional por tempor de serviço, triênios ou 
quinquênios”. 

Os recorrentes alegam que na questão em análise, faltou o complemento previsto na lei 
nº 614/2013, qual seja a exceção a esta regra, conforme segue ipsis literis do art. 4º da 
Lei em questão: 

"Estão compreendidas no subsídio e por ele extintas todas as espécies remuneratórias do 
regime anterior, de qualquer origem e natureza, que não estejam explicitamente 
mencionadas no art. 3º desta Lei Complementar, em especial...." 

Assim, tem-se que o argumento apresentado pelo candidato em grau de recurso é válido, 
vez que a lei expressamente indica as exceções a previsão do art. 4º no artigo 
imediatamente anterior (art. 3º). 
Recursos PROCEDENTES. Questão ANULADA. 
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QUESTÃO 44 
    

Recorrente: RUDINEI RUDOLFO BRUSKE   
Parecer: O Recorrente solicita a anulação da questão 44, por entender que a alternativa 
“B” também está incorreta, pois a palavra principal referenciada para a pena de morte na 
questão seria sinônimo de básica, fundamental e essencial, todavia, a pena de morte só 
seria aplicada em tempo de guerra, portanto, não poderia ser considerada como principal, 
pois as principais seriam prisão, detenção e etc.      
O enunciado da questão solicita a análise das penas principais previstas no Código Penal 
Militar, encontrando-se perfeitamente dentro do conteúdo programático exigido no edital 
da Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. Destarte, como é possível se 
verificar, o Recorrente confundiu o termo principal pena, com penas principais previstas 
no código penal militar. As penas principais estão previstas no art. 55 “As penas principais 
são” “a) morte; b) reclusão; c) detenção; d) prisão; e) impedimento; f) suspensão do 
exercício do posto, cargo ou função; g) reforma”, do Código Penal Militar. Independente 
da confusão do termo principal feita pelo Recorrente, a pena de morte também é 
considerada a principal e mais grave pena existente no ordenamento jurídico brasileiro. 
Por derradeiro as penas principais são aquelas que deverão ser aplicadas na prática de 
uma infração penal, podendo também ser aplicadas as penas acessórias previstas no art. 
98 do Código Penal Militar, desde que acompanhadas de uma das penas principais 
previstas no art. 55 do mesmo diploma. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 45 

    

Recorrentes: ARCIONE OENNING DACOREGIO, JOSÉ ANTÔNIO HIPPLER, 
DIOMERO RAUPP DE SOUZA, KLEBER COSTA VARGAS, TARCÍSIO DOS SANTOS 
MACÁRIO DE OLIVEIRA, FELIPE ANDRETTA FLORES, JOEL MIERES DA SILVA, 
LEANDRO GASPAR SABATINI FERNANDES, AMANDA SILVA, FABIO JULIANO 
LUNARDI COGO, FRANCISCO DA SILVA, EDUARDO PINHO BITENCOURT, 
ANDREWS MATEUS DE SOUZA, KLEBER COSTA VARGAS E THIAGO MARTINS DOS 
REIS.   
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 45, por entenderem que a 
alternativa “A” e “B” não estão previstas no conteúdo programático da Seleção Interna 



 

para o Curso de Formação de Cabo da PMSC.      
O enunciado da questão apresenta a descrição do crime previsto no art. 163 do Código 
Penal Militar, solicitando a análise da caracterização de uma das espécies a seguir 
nominadas: a) desobediência; b) desacato a superior; c) insubmissão; d) insubordinação; 
e) desrespeito a superior, encontrando-se, o enunciado, perfeitamente dentro do conteúdo 
programático exigido no edital da Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. 
Destarte, o crime previsto no art. 163 “Recusar obedecer a ordem do superior sobre 
assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou 
instrução”, do Código Penal Militar, está perfeitamente dentro do conteúdo programático, 
assim como a alternativa a qual deveria ser assinalada como correta. O tipo penal militar 
descrito caracteriza a espécie de insubordinação, conforme o Capítulo V do Código Penal 
Militar, abrangendo a recusa de obediência, a oposição a ordem de sentinela, reunião 
ilícita e a publicação ou crítica indevida. Nesse contexto, as alternativas “A” e “B” 
pugnadas pelos Recorrentes foram inseridas apenas de forma a compor a questão, assim 
como poderiam ter sido criados crimes inexistentes sem que a inviabilizasse.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrentes: EMERSON PRIVATO DAMIANI, RODRIGO FERRARI, VAGNER 
PACHECO RIBEIRO, DANIEL ANTONELLO, JULIO CÉSAR PEREIRA, PIMENTEL, 
FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO, CLAUDIO PEREIRA, ANDRÉ CORRÊA 
BORGUEZAN, JOSIANE CORDEIRO MARCELINO, CARLOS EDUARDO 
LUCHTENBERG PADILHA 
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 45, por entenderem que o seu 
enunciado corresponde ao crime previsto no art. 163 “Recusa de Obediência”, não sendo, 
portanto, crime de insubordinação, pois tal termo é referente ao capítulo V do Código 
Penal Militar, a qual corresponde, também, a outros crimes relacionados.   
O enunciado da questão apresenta a descrição do crime previsto no art. 163 do Código 
Penal Militar, solicitando a análise da caracterização de uma das espécies a seguir 
nominadas: a) desobediência; b) desacato a superior; c) insubmissão; d) insubordinação; 
e) desrespeito a superior, encontrando-se, o enunciado, perfeitamente dentro do conteúdo 
programático exigido no edital da Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. 
Destarte, o crime previsto no art. 163 “Recusar obedecer a ordem do superior sobre 
assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou 
instrução”, do Código Penal Militar, está perfeitamente dentro do conteúdo programático, 
assim como a alternativa a qual deveria ser assinalada como correta. O tipo penal militar 
descrito caracteriza a espécie de insubordinação, conforme o Capítulo V do Código Penal 
Militar, abrangendo a recusa de obediência, a oposição a ordem de sentinela, reunião 
ilícita e a publicação ou crítica indevida. Nesse contexto, a questão não está afirmando 
que se trata de crime de insubordinação, mas sim, da caracterização da espécie 
especificada no capítulo V, do Código Penal Militar.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
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QUESTÃO 46 
 

    

Recorrentes: JADISON VENSON MAGAHIM, WILLIAN GARCIA SILVA, REGINALDO 
JEREMIAS PLÁCIDO, LUIZ CARLOS CAMARGO, VINÍCIUS JOSÉ TAVARES, MARCOS 
BARBOSA DE MELO, DIOMERO RAUPP DE SOUZA, FELIPE ROLDÃO DA ROSA, 
ANDERSON ROSSETO.   
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 46, por entenderem que a 
alternativa “E” que trata sobre o crime de “incitamento” não está prevista no conteúdo 
programático da Seleção Interna para o Curso de Formação de Cabo da PMSC.      
O enunciado da questão solicita a análise dos crimes contra a autoridade ou disciplina 
militar do Código Penal Militar, encontrando-se perfeitamente dentro do conteúdo 
programático exigido no edital da Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC. 
Destarte, o crime de incitamento possui previsão tanto em tempo de paz, quanto em 
tempo de guerra. Dessa forma, em tempo de paz o crime de incitamento está previsto no 
art. 155 do Código Penal Militar, portanto, encontra-se de acordo com os artigos previstos 
no conteúdo programático.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrentes: ADRIANO SAMONEK, JEAN ALEX LEINEKER E VICTOR CARLO 
OLIVEIRA DE SOUZA 
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 46, por entenderem que a 
alternativa “C” também está correta, pois se trata de violência contra inferior.   
 O enunciado da questão solicita a análise dos crimes contra a autoridade ou 
disciplina militar do Código Penal Militar, encontrando-se perfeitamente dentro do 
conteúdo programático exigido no edital da Seleção Interna para o Curso de Cabo da 
PMSC.  Destarte, o crime denominado “violência contra inferior” está previsto no art. 175 
“Praticar violência contra inferior”, enquanto o crime denominado “Ofensa aviltante a 
inferior encontra-se no art. 176 “Ofender inferior, mediante ato de violência que, por 
natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante”, ambos do Código Penal 
Militar. Dessa forma é possível verificar que a alternativa “C” encontra-se incorreta, pois 
apresenta o conceito de ofensa aviltante a inferior, como sendo violência contra inferior, 
quando na realidade são condutas diferentes que possuem crimes e penas distintas.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrentes: ALEX SANDRO DOS SANTOS, IDIAM JOSÉ BASEGGIO, GILBERTO 
JOÃO CHAVES, DOUGLAS DAMIÃO DE SOUZA ANTUNES, RAFAEL CORREA, 
SAMUEL ALMIR CAMPOS, EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA, ALEX BORGES DA 
SILVA, CLAUDINO ANTONINHO ROMAN JUNIOR, EVERTON ASSIS MARTINS, 
RAFAEL THIESEN DE OLIVEIRA, FRANCISCO DA SILVA, ISMAEL DA SILVA AMARAL 
JUNIOR, SAULO ALBERTO STERTZ, DOUGLAS VAGNER ROTTINI, FERNANDO 
HENRIQUE RIBEIRO, FELIPE HAETINGER, GELCIANE SILVA CIMA LAVANDOSKI, 
LEANDRO GASPAR SABATINI FERNANDES, LOUZAR SALENAVE SOARES JÚNIOR, 
MANOEL APARECIDO MORENO HOLZAPFEL, FÁBIO NUNES BARBOSA, JAÉLSON 
ESPINDOLA, ALOISIO ROSA RAMOS, JÚLIO  CÉSAR BIANCHI, TAISE PERLA DAMO, 
JORGE ANTÔNIO HIPPLER, MARCELO TOMAZZONI. 
Parecer: Os Recorrentes solicitam a anulação da questão 46, por entenderem que a 
alternativa “D” está incorreta, uma vez que, a assertiva em comento não apresentou o 
termo “sem licença”.   
O enunciado da questão solicita a análise dos crimes contra a autoridade ou disciplina 
militar do Código Penal Militar, encontrando-se perfeitamente dentro do conteúdo 
programático exigido no edital da Seleção Interna para o Curso de Cabo da PMSC.  



 

Destarte, o crime de “publicação ou crítica indevida” previsto no art. 166 “Publicar o militar 
ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de 
seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo”, 
do Código Penal Militar, estabelece duas situações diferentes para a sua caracterização. 
Na primeira parte do dispositivo, verifica-se a conduta de publicar o militar, sem licença, 
ato ou documento oficial, sobre assuntos relativos à instituição militar. Logo, é 
indispensável à falta de autorização e/ou licença de superior hierárquico para a 
caracterização da primeira parte do dispositivo legal. Observa-se, ainda, a 
desnecessidade da publicação efetivamente acarretar algum prejuízo à disciplina ou a 
autoridade militar, pois trata-se de crime de perigo abstrato. Já na segunda parte do 
dispositivo estabelece uma regra diferente da primeira parte, afastando o termo “sem 
licença”, porquanto, basta o militar criticar publicamente ato de seu superior ou assunto 
atinentes à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo. Percebe-se facilmente 
que na segunda parte no disposto do art. 166 do Código Penal Militar, a crítica realizada 
com ou sem licença é indiferente para a caracterização do crime, pois basta haver a 
crítica seja ela contra superior ou assunto atinente à disciplina militar ou até mesmo 
contra qualquer resolução do Governo. Por derradeiro, ainda sobre a licença para criticar 
superior hierárquico ou assunto atinente à disciplina militar ou a qualquer resolução do 
Governo, pelos princípios basilares da hierarquia e disciplina, bem como em proteção aos 
deveres militares e a regularidade das instituições militares, não há possibilidade de haver 
“autorização ou licença” para fazer críticas que venham a ferir estes preceitos 
fundamentais da estrutura militar.    
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
Quartel em Florianópolis, 16 de Novembro de 2016. 
 
 
    RICHARD WESTPHAL                 MARCO ANTÔNIO BRITO JUNIOR 
    Maj PM – Comissão  de Recursos                                            Maj PM – Comissão de Recursos 
 
 
    MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR                                    CRISTIANO JOSÉ SOARES 
       Cap PM – Comissão de Recursos                                        2° Ten PM – Comissão de Recursos 
 
 
LEONARDO RINCON STANKIEWICZ BACCIN 
      2° Ten PM – Comissão de Recursos 
 
 

QUESTÃO 49 
 

Recorrente: CLAUDINO ANTONINHO ROMAN JUNIOR 
Parecer: O recorrente requer a anulação da questão sob alegação de que a alternativa 
"c" estaria correta, o que torna o item I verdadeiro.  
A assertiva diz: "Sem conhecer as leis, o policial não saberá apresentar razões porque de 
sua atitude diante de um crime ou contravenção". 
Razão não assiste ao recorrente, pois o "porque" empregado esta incorreto. Deveria vir a 
forma separada sem acento ("por que"), representando locução com significado de 
motivo, causa, razão.  
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: MANOEL APARECIDO MORENO HOLZAPFEL 
Parecer: O recorrente requer a anulação da questão sob alegação de que a assertiva IV 
possui redação errônea. 
A assertiva diz: "Os problemas de Segurança Pública por que passa um Estado devem 
ser prevenidos e combatidos pelo governo, porque ele foi criado para atender os anseios 



 

de seu povo". Aduz o recorrente que deve haver uma vírgula após a palavra "Pública" e o 
ver, na forma conjugada, "devem".  
Razão não assiste ao recorrente, pois o "que", na forma como empregado, exerce a 
função de pronome relativo (sentido de motivo, causa, razão), restringindo a oração, não 
podendo vir entre virgulas. 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: EVERTON ASSIS MARTINS 
Parecer: O recorrente requer a anulação da questão sob alegação de que a assertiva IV 
da questão possui grafia errônea.  
A assertiva diz: "Os problemas de Segurança Pública por que passa um Estado devem 
ser prevenidos e combatidos pelo governo, porque ele foi criado para atender os anseios 
de seu povo". Aduz o recorrente que deve haver uma vírgula após a palavra Estado e o 
ver conjugado "devem".  
Razão não assiste ao recorrente, pois entre as classes gramaticais verbo (devem) e 
sujeito (os problemas) não há separação por vírgulas (Manual de Padronização e 
Redação dos Atos Oficiais, 2013, item 5.10.5.1) 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: RAFAEL THIESEN DE OLIVEIRA 
Parecer: O recorrente requer a anulação da questão sob alegação de que a assertiva IV 
da questão possui grafia errônea.  
A assertiva diz: "Os problemas de Segurança Pública por que passa um Estado devem 
ser prevenidos e combatidos pelo governo, porque ele foi criado para atender os anseios 
de seu povo". Aduz o recorrente que deve haver uma vírgula após a palavra Estado e o 
ver conjugado "devem".  
Razão não assiste ao recorrente, pois entre as classes gramaticais verbo (devem) e 
sujeito (os problemas) não há separação por vírgulas (Manual de Padronização e 
Redação dos Atos Oficiais, 2013, item 5.10.5.1). 
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 

Recorrente: GELCIANE SILVA CIMA LAVANDOSKI 
Parecer: A recorrente requer a anulação da questão sob alegação de que a assertiva III 
possui redação errônea. 
A assertiva diz: "A Constituição Federal trouxe inúmeros benefícios, embora os direitos 
contidos nela não sejam de todo respeitados, com a persistência do analfabetismo 
funcional, por que passa parte de nossa nação".  
Razão não assiste à recorrente, pois a palavra "por que", a que se buscava análise por 
parte do candidato, não teve seu sentido alterado.   
Recurso IMPROCEDENTE. Gabarito mantido. 
 
Quartel em Florianópolis, 16 de Novembro de 2016. 
 
 
    RICHARD WESTPHAL                 MARCO ANTÔNIO BRITO JUNIOR 
    Maj PM – Comissão  de Recursos                                            Maj PM – Comissão de Recursos 
 
 
    MAURO ALMIR MARZAROTTO JUNIOR                                    CRISTIANO JOSÉ SOARES 
       Cap PM – Comissão de Recursos                                        2° Ten PM – Comissão de Recursos 
 
 
 
LEONARDO RINCON STANKIEWICZ BACCIN 
      2° Ten PM – Comissão de Recursos 



 

DECISÃO 
1. Com base no item 7 e seus subitens, do Edital nº 025/DIE/PMSC/2016, acolho o parecer da comissão 
de análise de recurso, onde considerando os argumentos apresentados, decido pelo DEFERIMENTO dos 
Pareceres  18, 20, 26 e 42, bem como pelo INDEFERIMENTO dos demais. 
2. Publique-se. 
3. Arquive-se. 
 
Florianópolis, 21 de Novembro de 2016. 
 
 
JOSÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVEIRA 
CEL PM DIRETOR DE INSTRUÇÃO E ENSINO 
 
 

2. Publico o Gabarito final ao Processo Seletivo para o CFC 2016 -
 Edital 025/DIE/PMSC/2016, conforme segue abaixo: 
 

 
Questão Gabarito Oficial Questão Gabarito Oficial 

01 C 26 ANULADA 

02 E 27 D 

03 C 28 D 

04 C 29 B 

05 A 30 C 

06 A 31 E 

07 B 32 A 

08 B 33 E 

09 E 34 A 

10 D 35 B 

11 A 36 D 

12 B 37 A 

13 E 38 B 

14 B 39 E 

15 D 40 C 

16 E 41 E 

17 C 42 ANULADA 

18 ANULADA 43 D 

19 D 44 B 

20 ANULADA 45 D 

21 C 46 D 

22 B 47 E 

23 E 48 A 

24 B 49 D 

25 A 50 C 
 

3. Publique-se. 
4. Arquive-se. 

 
Florianópolis, 21 de Novembro de 2016. 
 
 
JOSÉ LUIZ GONÇALVES DA SILVEIRA 
CEL PM DIRETOR DE INSTRUÇÃO E ENSINO 
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