
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 61/19 - DRH/CRS 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 14/2012, de 11 de dezembro de 2012, 

que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso de 

Formação de Soldados do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais 

(QPPM), para o ano de 2014 (CFSd QPPM/2014), e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 no dia 15/05/2019 o candidato ao CFSd 2014, portador da carteira de 

identidade n. MG-15.549.292, LUCAS VITOR NUNES SANTOS, apresentou 

requerimento administrativo, no qual solicita reanálise do exame de saúde realizado 

no certame em comento, em especial o exame oftalmológico, motivo de sua 

eliminação no CFSd/2014; 

1.2 em síntese, o candidato alega que foi matriculado no CFSd/2014 por 

liminar judicial e que a perícia determinada pela Justiça, realizada no curso do 

processo n. 2531096-76.2013.8.13.0024, concluiu que seu aparelho oftalmológico 

não possui qualquer alteração e que sua visão é de 100% em ambos os olhos, sem 

qualquer cicatriz ou alteração cicatricial que tenha o condão de alterar a função 

visual. Alega, ainda, que apesar de ter obtido sentença favorável na citada ação 

judicial, o Eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a decisão de 1ª 

instância, motivo pelo qual foi excluído dos quadros da PMMG; 

1.3 analisando o requerimento do candidato e os arquivos do CRS 

referentes ao exame do candidato, verifica-se que, à época do certame, 29/07/2013, 

a sua inaptidão foi fundamentada no Anexo B, Grupo II, Item 1, Letra ”a" da 

Resolução n. 4073/2010, qual seja: 



1. Para o Curso de Formação de Oficiais (CFO), Quadro de Praças de 
Polícia Militar e Bombeiro Militar (QPPM e QPBM) e Quadro de Praças 
Especialistas (QPE): 
a. Acuidade visual igual ou superior a 0,5 em cada olho, 
separadamente, sem correção, desde que, com correção (óculos), 
atinja visão 1,0 em cada olho. O candidato em uso de lente(s) de contato 
deverá retirá-la(s) para ser submetido ao exame; 
[...] (grifo nosso) 

1.4 posteriormente, em 09/09/2013, o candidato teve o recurso 

administrativo contra a inaptidão no exame oftalmológico indeferido, com base no 

Anexo E, Grupo XIV, Letra A, Itens 3 e 6 da Resolução n. 4073/2010, haja vista que 

a comissão de recurso emitiu parecer que "independente da correção da acuidade 

visual, a confirmação de existência de cirurgia refrativa é incapacitante e fator de 

contraindicação para inclusão na corporação";  

1.5 ante ao exposto, fica evidente que, à época do exame médico do 

CFSd/2014, o candidato não possuía acuidade visual mínima exigida para inclusão e 

que, tempos após, submeteu-se à cirurgia refrativa para correção, como comprova 

laudo médico, elaborado em 28/08/2013, anexado ao recurso administrativo; 

1.6 em razão da cirurgia refrativa, o perito judicial emitiu, em 24/02/2015, o 

ato médico pericial judicial favorável ao candidato; 

1.7 em observância ao princípio da isonomia, não é possível considerar o 

candidato apto no exame oftalmológico, haja vista que, à época do exame médico, 

realizado no CFSd/2014, ficou comprovado que ele não possuía acuidade visual 

mínima para inclusão nos quadros da PMMG; 

1.8 nesse mesmo sentido, entendeu o TJMG, quando reformou a sentença 

(Ap Cível/Rem Necessária N. 1.0024.13.253109-6/002) e considerou que o 

candidato não possuía, à época do certame, condições de inclusão. 

2 RESOLVE: 

2.1 indeferir o pedido do candidato, por falta de amparo legal. 

Belo Horizonte, 01 de julho de 2019. 

 
(a)Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


