
   

 

 

Nota técnica 16/2018-CRS - Concurso nº 1618 – Processo seletivo interno para o Curso de Especialização em Gestão 
Estratégica de Segurança Pública da Polícia Militar para o ano de 2019 (CEGESP/2019) 

 
Visando melhor compreensão das questões recorridas pelos candidatos do CEGESP 2019, Edital DRH/CRS n. 16/2018, de 

20 de dezembro de 2018, apresentamos o embasamento legal para as questões das provas, conforme quadro abaixo: 
  

QUESTÃO PARECER DA 
COMISSÃO 

JUSTIFICATIVA / EMBASAMENTO LEGAL 

 
23ª QUESTÃO – De acordo com a Resolução n. 4.085, de 
11/05/2010, que estabelece as situações impeditivas à autorização 
interna da PMMG para a aquisição de arma de fogo, munição ou 
colete à prova de balas e seus reflexos para o militar, marque a 
alternativa CORRETA:  
 
A. (  ) Uma situação impeditiva, sem exceções, é o fato de o 
militar estar submetido a processo administrativo de natureza 
demissionária ou com vistas à exoneração.  
B. (  ) A transferência para a reserva não remunerada é uma 
situação impeditiva à aquisição de arma de fogo, exceto se ao ex-
militar for emitido parecer favorável do Chefe da Seção de 
Recursos Humanos (SRH) e do Comandante da Unidade.  
C. (  ) Estar processado por crime doloso previsto em lei que 
comine pena máxima de reclusão, superior a dois anos, 
desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de 
pena, é uma das situações impeditivas, salvo indícios de 
excludente de ilicitude ou culpabilidade ou, observadas 
algumas condições, autorização exarada pelo Chefe do 
Estado-Maior (Subcomandante-Geral).  
D. (  ) A licença ou dispensa de saúde com restrição ao uso de 
arma de fogo é uma situação impeditiva, sendo obrigatória a 
avaliação de saúde para todos os militares, da ativa ou da reserva 
e reformado, para a obtenção de autorização para a aquisição de 
arma de fogo, munição ou colete à prova de balas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO 
INDEFERIDO 

 
 
 
 

 
O candidato solicita alteração do gabarito alegando que 
a alternativa “C” apontada como correta pelo gabarito 
oficial está incorreta considerando que a autoridade 
competente para conceder a autorização prevista na 
alternativa não é o Subcomandante-Geral e sim o 
Comandante-Geral, nos termos do art. 10, § 1º da 
Resolução 4085/2010. Alega também que a alternativa 
“D” está correta. 
 
O § 1º do art. 10 da Resolução nº 4085 possibilita que o 
Comandante poderá autorizar a aquisição de arma de 
fogo verificados indícios de excludente de ilicitude ou 
culpabilidade. Comandante no sentido genérico. Quando 
a norma quer mencionar o Comandante-Geral ou 
Subcomandante-Geral ela o faz de maneira taxativa, 
como como o fez no § 6º, do art. 10. 
 
§ 6º Além da situação prevista no §1º deste artigo, 
poderá ser concedida pelo Chefe do Estado-Maior a 
autorização para aquisição de arma de fogo ao militar 
que se encontrar na situação impeditiva descrita no 
inciso I, mediante:  

a) avaliação psicológica que considere o militar 
sem impedimento;  

b) b) parecer da autoridade militar a que alude o 
art. 4º que deverá levar em conta, dentre outros 
aspectos relevantes, o fato motivador do 
impedimento e os antecedentes do militar. 
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A letra “D” não está correta, pois determina que a 
avaliação de saúde é obrigatória para todos os militares 
da ativa, contudo a regra é o militar da ativa não não 
realizar a avaliação de saúde conforme prevê a norma: 
 
§ 2º Não é necessária a avaliação de saúde do militar da 
ativa para a obtenção de autorização, exceto na 
situação prevista no inciso VII, quando poderá ser 
autorizada a aquisição, mediante parecer favorável dos 
oficiais médico e psicólogo da Seção de Assistência à 
Saúde (SAS) ou Núcleo de Atenção Integral à Saúde 
(NAIS). 
 

 

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2019. 

 

(a) IVANA FERREIRA QUINTÃO, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


