
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 28/2014 - DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o Edital DRH/CRS nº 08, de 06 de setembro de 2013, que regula o concurso 
público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para o ano de 2014 (CFO/2014), e

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 a candidata ao CFO/2014 – MG-12.808.402 LARISSA 
CARDOSO  SPYER  interpôs  requerimento  administrativo  pleiteando  o  acesso  à 
filmagem da prova de flexão de braços do Teste de Capacitação Física, realizado em 
20/03/2014;

1.2  a  gravação  dos  Testes  de  Capacitação  Física  dos 
concursos  públicos  realizados  pela  PMMG  não  são  confeccionadas  de  maneira 
individual, contendo os Testes de Capacitação Física (TCF) de todos os candidatos que 
concorrem  ao  certame,  sendo  vedado  à  Administração  Pública  fornecer  tal 
instrumento  a  um  dos  candidatos,  sem  a  autorização  expressa  dos  demais 
concorrentes,  que  ali  tiveram  suas  imagens  registradas,  sob  pena  de 
responsabilidade civil,  administrativa e criminal  decorrente da divulgação indevida, 
porquanto ser legítimo e constitucional o direito  personalíssimo da pessoa de objetar 
a  exposição de sua imagem;

 1.3  em resposta  a  solicitação  procedida,  este  Centro  de 
Recrutamento e Seleção informa que a Constituição da República de 1988 dispõe no 
artigo 5º  inciso  X que “são invioláveis  a  intimidade,  a  vida privada,  a honra e a 
imagem das pessoas,  assegurando o direito  à indenização,  pelo dano material  ou 
moral decorrente de sua violação.” Neste sentido, tem a pessoa o direito de opor-se à 
divulgação de sua imagem, sendo legítimo e constitucional o direito do cidadão de 
proteger sua imagem e intimidade;  

1.5  que  à  Administração  Pública  é  defeso  afastar-se  do 
princípio constitucional da legalidade, torna-se impossível o atendimento do pleito do 
candidato, por via administrativa.

2 RESOLVE: 

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 31 de março de 2014.

(a) EMERSON MOZZER, TEN CEL PM
  CHEFE DO CRS


	
	CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 28/2014 - DRH/CRS


