
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 113/19 - 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 n. 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 24/10/2019, 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 que seja reformada a decisão contida 

no despacho administrativo n. 61/19 - DRH/CRS, de 01/07/20191, pleiteando, 

também, que seja realizada consulta formal à Advocacia-Geral do Estado (AGE) 

sobre a possibilidade de sua reavaliação nos exames oftalmológicos e, ainda, que 

seja submetido à Junta de Saúde para análise de sua acuidade visual; 

1.2 em síntese, o candidato alega que foi excluído da PMMG, conforme 

BGPM n. 19, de 12/03/2019, em razão de trânsito em julgado ocorrido no processo 

n. 2531096-76.2013.8.13.0024; que o despacho administrativo n. 61/19 - DRH/CRS 

foi elaborado sem observância aos princípios da isonomia, ampla defesa e do 

contraditório e indicou o nome de candidata que teria sido reavaliada no momento do 

recurso administrativo; 

1.3 diverso do alegado, não consta nos arquivos deste Centro que a então 

candidata indicada tenha sido reexaminada. O que ocorreu foi, tão somente, uma 

correção na análise dos exames realizados anteriormente, no momento oportuno, 

                                                 
1 https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/02072019100022840.pdf 

https://policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/sites/concurso/02072019100022840.pdf


comum a todos os candidatos. E, ainda, o próprio requerente, na ocasião de seu 

recurso, apresentou laudo médico, ratificando a sua incapacidade identificada na 

ocasião do exame, impossibilitando qualquer entendimento diverso por parte da 

Administração; 

1.4 somente são chamados à realização de exames complementares os 

candidatos cujo diagnóstico seja inconclusivo, o que não é o caso do requerente. 

Nos termos do subitem 5.17 do edital DRH/CRS n. 14/2012, tem-se:  

5.17 Em caso de eventuais alterações nos exames citados no item 5.16, o 
médico responsável pela avaliação poderá solicitar outros exames, de forma 
a possibilitar diagnóstico conclusivo, sendo estes novos exames às custas 

do candidato. 

1.5  observou-se, também, a ampla defesa e o contraditório, vez que foi 

permitido ao candidato recorrer da decisão administrativa, sendo apreciados todos 

os seus argumentos, sem qualquer prejuízo à defesa; 

1.6 não há embasamento para solicitar parecer da AGE sobre 

possibilidade de reavaliação do requerente nos exames oftalmológicos, pois além de 

não haver previsão editalícia para adoção dessa medida, a Administração estaria 

tratando um candidato de forma privilegiada, ferindo o princípio da isonomia, este 

amplamente abordado pelo requerente; 

1.7 não se trata de hipótese de submissão à Junta Central de Saúde, eis 

que o diagnóstico de inaptidão do candidato já estava concluído à época do certame, 

não havendo qualquer divergência que torne necessária a referida avaliação, 

inclusive o próprio Poder Judiciário já analisou o mérito e fez coisa julgada. 

2 RESOLVE: 

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

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2019. 

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


