
 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 93/2019 - DRH/CRS 

 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 

considerando a Resolução nº 4.588, de 27/07/2017, a Resolução nº 4.642, de 

28/12/2017, a Resolução nº 4.210 de 23/04/2012 e o Edital DRH/CRS nº 01, de 

18/01/2018, que regula o processo seletivo interno para admissão ao Curso de 

Formação de Sargentos/Curso Superior de Tecnologia em Segurança Pública 

do QPPM e do QPE da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2018 

(CFS/CSTSP-2018) e, 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o nº 141.204-8, CB PM NORIVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR, lotado na EFAS, participou do concurso interno destinado a 

selecionar candidatos para o Curso de Formação de Sargentos/Curso 

Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da PMMG, 

para o ano de 2018; 

1.2 na 1ª fase do certame, obteve 87,50 (oitenta e sete e meio) 

pontos na prova objetiva e 71,00 (setenta e um) pontos na prova dissertativa, 

conforme ato publicado no site do CRS em 28/09/2018. Em continuidade, foi 

convocado para a 2ª fase do certame, Avaliação Física Militar (AFM), conforme 

ato publicado no site do CRS, em 28/09/2018; 

1.3 no dia 11/10/2018, às 16h32min, foi enviada pelo NAIS da 

Unidade do militar, via caixa de mensagem da Seção de Concursos CRS/CFS, 

a ata de inspeção de saúde dos militares do 54º BPM, convocados para a 

AFM, em que consta o nome do Cb Norival Francisco de Oliveira Júnior como 

APTO, sem restrição para a realização da AFM; 

1.4 no dia 18/10/2018 (AFM), apto para a realização da avaliação, 



 

em tese, o candidato executou somente a modalidade “abdominal remador”, 

obtendo 16 (dezesseis) pontos. Quanto às modalidades “barra fixa” e 

“corrida de 2.400 m”, o candidato não as executou, consequentemente, 

obteve (0) zero ponto, sendo eliminado, conforme publicação do resultado no 

dia 23/10/2018, no site do CRS; 

1.5 em razão disso, o candidato interpôs recurso administrativo, 

requerendo, em síntese, que fosse amparado face ao art. 9º da Resolução nº 

4.642, de 28 de dezembro de 2017. O recurso foi INDEFERIDO, pelo fato de a 

Comissão entender que não havia amparo legal para o pleito, conforme 

publicado no site do CRS, por meio do Despacho Administrativo nº 82/2018-

DRH/CRS no dia 14/11/2018; 

1.6 face ao indeferimento do recurso, o candidato ajuizou ação, por 

meio do processo nº 5162662-81.2018.8.13.0024, tendo sido assegurado, 

mediante liminar judicial, convocação para a matrícula no CFS/CSTSP-2018; 

1.7 no dia 14/11/2018, foi publicado o ato de resultado final e 

convocação para matrícula do CFS/CSTSP-2018, sendo que o último 

candidato convocado regularmente, dentro do número de vagas previstas no 

edital, obteve 131,50 (cento e trinta e um e meio) pontos; 

1.8 o militar em lide obteve a pontuação final de 103,50 (cento e 

três e meio) pontos; 

1.9 o militar protocolou requerimento, haja vista que está cursando 

o CFS/2018 de forma precária, mediante liminar, pleiteando que a decisão 

administrativa seja revista, com apresentação de provas de suas alegações, 

conforme descrição abaixo, em síntese: 

1.9.1 em 01/10/2018: passou por consulta na Unidade de origem 

(54º BPM) e recebeu parecer “Apto para fazer somente abdominal”; 

1.9.2 em 03/10/2018: após consulta a escalão superior, o Oficial 

Médico da referida Unidade preencheu relatório e encaminhou o militar à JCS; 

1.9.3 em 05/10/2018: a Unidade de origem enviou à JCS o 

encaminhamento do Oficial Médico, via painel administrativo; 

1.9.4 em 09/10/2018: militar da JCS respondeu a mensagem 

enviada em 05/10/2018, via painel administrativo, afirmando não ser o caso de 



 

avaliação da JCS; 

1.9.5 em 10/10/2018: outro Oficial Médico da Unidade de origem 

avaliou o militar e concluiu que ele estaria inapto temporário para a corrida de 

2.400 m; 

1.9.6 em 11/10/2018: a Unidade publicou a aptidão no CF; 

1.9.7 em 16/10/2018: conforme Ata n. 15347, de 16/10/2018 – JCS, 

foi concedida ao militar a dispensa-saúde DEFINITIVA dos serviços previstos 

no art. 43, incisos III, XIV, XV, XXX, XXXI (a, b) e XXXII, da Resolução 

Conjunta n. 4.278/13. Ou seja, a partir da referida data, o militar estava 

dispensado, definitivamente, de corrida e barra, sendo permitido realizar 

somente flexão abdominal; 

1.9.8 em 18/10/2018: ocorreu o Teste de Capacitação Física (TCF) 

do concurso interno CFS/2018, no entanto a Unidade ainda não havia lançado 

no sistema informatizado a dispensa-saúde definitiva; 

1.10 conforme subitem 1.5 deste Despacho, o requerente interpôs 

recurso administrativo, pleiteando, em síntese, que fosse amparado, conforme 

art. 9º da Resolução nº 4.642, de 28 de dezembro de 2017, a qual dispõe: 

 

Art. 9º - A participação no processo seletivo para o Curso de 
Formação de Sargentos (CFS) de candidato com dispensa saúde 
definitiva, que mantenha capacidade laborativa residual, quando 
decorrente de acidente de serviço ou moléstia profissional e 
devidamente amparado em Atestado de Origem, será regida por 
normatização específica e o TCF ocorrerá em condições especiais. 
 
§ 1º - O candidato ao CFS, nas situações do caput deste artigo, após 
avaliação médica durante o CF, submeter-se-á apenas às 
modalidades físicas, conforme indicação médica, dentro daquelas 
previstas no TCF. 
 
§ 2º-O candidato ao CFS, nas situações do caput deste artigo, será 
pontuado da seguinte maneira: 
[...] 
II - quando liberado no CF para executar apenas uma modalidade, 
será atribuída como pontuação das modalidades não realizadas, o 
valor daquela executada no processo seletivo. 
 
 

1.11 constatou-se que o requerente realmente está amparado pela 

referida resolução, haja vista que sua dispensa-saúde definitiva é decorrente 

de acidente de serviço e devidamente amparado em Atestado de Origem. 



 

Assim, liberado no CF para executar apenas uma modalidade, deverá ser 

atribuída como pontuação das modalidades não realizadas, o valor daquela 

executada no processo seletivo, ou seja, 16 (dezesseis) pontos, totalizando 48 

(quarenta e oito) pontos no TCF. Logo, a nota final no certame é de 135,50 

(cento e trinta e cinco vírgula cinquenta) pontos, obtendo a 170 ª posição no 

resultado final do referido certame; 

1.12 o requerimento do militar foi instruído com documentação que 

comprovou que o requerente não deu causa e não pode ser penalizado em 

relação à inércia da Administração. Dessa forma, impõe-se o deferimento do 

pedido, de forma a resguardar os direitos do requerente, devidamente 

comprovados. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 deferir o pedido, em obediência aos princípios da legalidade e 

razoabilidade. 

 

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2019. 
 
 
 

(a)OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


