
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 215 /2014-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 4.279, de 21/10/2013, a Resolução nº 3.322, de 24/09/1996 e suas 
modificações,  a  Resolução  nº  4.210  de  23/04/2012  e  o  Edital  DRH/CRS nº  02,  de 
11/02/2014,  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 2014 (CFS/CSTSP-2014) e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o candidato  ao  CFS/CSTSP-14 Cb PM LEONARDO DE 
MEDEIROS OLIVEIRA, protocolou documento solicitando a revisão do resultado da 2ª 
fase  (TAF),  alegando  ter  sido  considerado  inapto  no  Controle  Fisiológico  por  estar 
dispensado  definitivamente  pela  JCS  e  amparado  em  Atestado  de  Origem,  o  que 
culminou em sua eliminação do Certame;

 1.2  alega, ainda, que sua eliminação foi injusta, uma vez que 
o art.  191 da Lei n.  5.301/69 prevê condições especiais para participação do militar 
dispensado definitivamente pela JCS;

1.3  dispõe o  art. 191, caput, da Lei n. 5.301/69 in verbis:

“Art. 191. Aos militares dispensados definitivamente, pela Junta  

Central de Saúde, de atividade incluída no conjunto de serviços  

de  natureza  policial  ou  bombeiro-militar  e  que  mantenham 

capacidade  laborativa  residual  serão  asseguradas  condições 

especiais  para  treinamentos  ou  cursos,  para  fins  de 

promoção dentro do respectivo quadro.”

1.4  a abrangência do art. 191 da Lei n. 5.301/69 refere-se tão 
somente a treinamentos ou cursos, conforme contido expressamente no próprio texto da 
lei;

1.5 o militar concorreu a uma das vagas do CFS/CSTSP-14, 
curso cujo ingresso depende de aprovação e classificação em processo seletivo composto 
de provas de conhecimentos e teste de avaliação física, etapas das quais não pode o 
candidato deixar de se submeter, sob pena de ferir o princípio da isonomia entre os 
concorrentes;

1.6  o  previsto  no  art.  191  da  Lei  n.  5.301/69  somente 
alcançaria  o  militar  caso  ele  fosse  aprovado  e  classificado  no  respectivo  processo 
seletivo.

2    RESOLVE:

2.1 Indeferir  a  solicitação  formulada  pelo  candidato,  pela 
ausência de fundamentação legal capaz de amparar o pedido.



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

Belo Horizonte-MG, 19 de novembro de 2014.

(a)EDUARDO CÉSAR REIS, CEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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