
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no exercício de sua atribuição prevista
no inciso V, do Art. 7o, do R-103, aprovado pela Resolução n. 4452, de 14Jan16, c/c
Art.10 da Resolução n. 4.070, de 30Mar10, e,

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 O n. 115.873-2, Sub Ten PM Ubiramir Pereira Gonçalves, lotado na 15ª Cia
PM Ind Mat e o n. 113.243-0, 2 Sgt PM Daniel Gomes de Almeida, lotado no 15ª
RPM, interpuseram recurso administrativo com pedido de reconsideração da
decisão exarada no Despacho n. 04/2017-DRH/CRS, que deixou de conhecer os
requerimentos apresentados pelos militares, no qual requereram a mudança da data
da Prova Objetiva, em virtude de crença religiosa (Adventista do Sétimo Dia) e sob a
alegação de estarem impossibilitados de realizarem a avaliação no dia 11/02/2017,
sábado;

1.2 Conforme consta do Despacho Administrativo n. 04/2017- DRH/CRS, a Maj PM
respondendo pela Chefia do Centro de Recrutamento e Seleção deixou de conhecer
dos aludidos requerimentos, tendo em vista que “o edital é lei entre as partes e os
seus termos atrelam tanto a Administração quanto aos candidatos do CHO, não
sendo possível a modificação da data da prova em cumprimento aos princípios da
Administração, sobretudo vinculação ao edital, isonomia e moralidade”;

1.3 Os militares invocam a “escusa de consciência” ou “objeção de consciência”, em
razão de suas condições religiosas, como forma de se absterem da realização de
prova para processo seletivo interno ao Curso de Habilitação de Oficiais/2017, que
se dará em um sábado, o que, no caso em tela, não se justifica. Sobre o assunto,
Oliveira1 destaca que:

Nesse sentido, indaga-se se podem os militares estaduais (policiais e
bombeiros militares), adventistas do sétimo dia, recusarem-se, aos sábados,
a cumprir as suas atribuições e ordens legais a eles impostas, como, por
exemplo, escalas de serviço, atividades escolares programadas para os
alunos dos cursos de formação (cursos de formação de soldados, de
sargentos, de oficiais etc.) e outras missões, ou mesmo deixar de agir de
ofício os policiais militares ante uma situação de flagrância?
A resposta, a nosso ver, deve ser negativa. Primeiramente, devemos
ponderar que, antes do seu ingresso nas fileiras da Instituição Militar, o
militar submeteu-se, por livre escolha, a um concurso público para uma
carreira que demanda dedicação exclusiva e disponibilidade de tempo
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integral, desde o dia da matrícula no respectivo curso de formação até o seu
último dia de serviço ativo.
Assim, não poderá, posteriormente ao seu ingresso na carreira, recusar-se
a cumprir as obrigações e atividades que lhe forem impostas por lei ou por
determinação de autoridade militar superior, a serem executadas em seu
período de guarda, sob pena de incorrer em um prejuízo ao bem comum e
ao serviço militar, em prol do direito de somente um militar ou de uma
minoria da tropa;

1.4 Conforme se verifica, a participação dos militares no referido processo seletivo
se deu de forma voluntária e, ao se inscreverem, tornou-se um ato de serviço as
respectivas participações no dia e hora designados pela Administração Militar;

2. RESOLVE:

2.1 Indeferir os recursos interpostos pelo n. 115.873-2, Sub Ten PM Ubiramir
Pereira Gonçalves, e o n. 113.243-0, 2 Sgt PM Daniel Gomes de Almeida, visto
que a decisão proferida pela Maj PM Respondendo pela Chefia do Centro de
Recrutamento e Seleção preencheu todos os pressupostos de perfeição, validade e
eficácia;

2.2 Determinar a cientificação formal dos recorrentes acerca desta decisão;

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

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2017.

(a) EMERSON MOZZER, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS


