
TORNA SEM EFEITO O ATO DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO 

PSICOLÓGICA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE 

FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO 

DE 2019 (CFSd QPPM/2019) – VAGAS PARA O INTERIOR (4ª A 19ª RPM), MEDIANTE 

DECISÃO JUDICIAL. 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, no 

uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 

4.452, de 14 de janeiro de 2016 e tendo em vista o disposto no Edital DRH/CRS nº 06/2018, 

de 29 de junho de 2018, que regula o concurso público para admissão ao Curso de 

Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2019 (CFSd 

QPPM/2019 – INTERIOR), publicado no “MG” nº 121, de 04 de julho de 2018 e Atos de 

Retificações nº 01, 02 e 03, em observância à Constituição da República Federativa do 

Brasil, de 05 de outubro de 1988, bem como à Lei nº 12.527, de 18 de novembro 2011 (Lei 

de Acesso à Informação) e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE:  

1.1 o candidato LUCAS PEREIRA DA COSTA, inscrição nº MG14128509, concorreu às 

vagas do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia 

Militar de Minas Gerais para o ano de 2019 (CFSd QPPM/2019 - Interior), vagas para 7ª 

RPM;  

1.2 na 1ª fase, referente a prova de conhecimentos (objetiva), o candidato obteve 87,50 

(oitenta e sete vírgula cinquenta) pontos. Na 2ª fase, correspondente a Avaliação Física 

Militar (AFM), obteve 57,00 (cinquenta e sete) pontos; 

1.3 nos Exames de Saúde Preliminares (Clínico, Odontológico, Oftalmológico, 

Otorrinolaringológico) e Complementares foi considerado APTO. Contudo, no Exame do 

subitem 6.12 foi considerado INAPTO; 

1.4 em razão da inaptidão, o candidato interpôs recurso administrativo, tendo sido 

INDEFERIDO, conforme Despacho Administrativo nº 82.10/2020-DRH/CRS, publicado no 

site do CRS, em 25 de setembro de 2020; 
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1.5 o candidato ajuizou ação, processo nº 5004752-85.2020.8.13.0261, requerendo a tutela 

de urgência, que foi deferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Formiga, determinando a convocação do autor para realizar avaliação psicológica 

complementar, nos termos dos itens 6.21 e 8.3.2 do edital, às expensas do candidato, de 

forma a comprovar se de fato possui alguma contraindicação para exercer as funções de 

Policial Militar; 

1.6 no dia 28 de outubro de 2020, foi publicado, no site do CRS, o ato de convocação do 

candidato para realização da avaliação psicológica complementar, em cumprimento à ordem 

judicial; 

1.7 o Estado interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, visando à 

reforma da decisão anteriormente concedida, e o Tribunal de Justiça, em decisão 

monocrática da 7ª Câmara Cível, deferiu o efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da 

decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência ao agravado, constando na decisão 

o seguinte, ipsis litteris: 

Diante disso, em sendo os pareceres da Junta e da Comissão contundentes 
pela inaptidão do agravado no certame, a determinação exarada pelo i. 
juízo de primeiro grau no sentido de se determinar a realização do exame 
complementar me parece adentrar indevidamente no mérito administrativo, 
já que sua realização constitui prerrogativa da Administração e apenas em 
conformidade com a previsão do Edital, o que não parece se encaixar o 
caso em análise. 

 

2 RESOLVE:  

 

2.1 tornar sem efeito o ato de convocação do candidato LUCAS PEREIRA DA COSTA, 

inscrição nº MG14128509, para submissão à avaliação psicológica complementar, publicado 

no dia 28 de outubro de 2020. 

 

Belo Horizonte, 09 de novembro de 2020. 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
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