
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 106.10/20-DRH/CRS

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE

MINAS GERAIS,  no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103,

aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016,  e considerando o

disposto  no  Edital  DRH/CRS  nº  02,  de  17  de  fevereiro  de  2020,  que  regula  o

processo seletivo interno para admissão ao Curso de Formação de Sargentos/Curso

Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e QPE da Polícia Militar de

Minas Gerais, para o ano de 2020 (CFS/CSTSP/2020) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  candidato  nº  175.485-2,  SD  PM  ALAN  MOREIRA  DA  SILVA,  inscrito

regularmente  no  CFS/2020,  apresentou  recurso  administrativo,  encaminhado  via

SEDEX, postado em 05 de novembro de 2020, pleiteando o acréscimo de 2,50 (dois

vírgula cinquenta) pontos à prova objetiva, alegando, em síntese, que a folha de

resposta  poderia  ter  alguma  mancha,  ocasionando  a  leitura  incorreta  de  suas

marcações; 

1.2 em atendimento ao pleito apresentado ao CRS, foi procedida análise da folha de

resposta, a fim de averiguar a presença de ponto, traço ou mancha preexistente que

pudessem interferir na correção pela leitora ótica e sua consequente pontuação. Foi

constatada a existência de dupla marcação na questão nº 02 (dois), sendo possível

visualizar,  nitidamente,  o  apontamento  às  alternativas  “a”  e  “d”  pelo  próprio

candidato;

1.3  cumpre ressaltar o que dispõe o edital regulador do certame nos subitens 6.5,

6.6 e 6.6.1, ipsis litteris:



6.5  As  questões  da  prova  objetiva  serão  respondidas  em uma folha  de
respostas  personalizada,  que  constará  os  dados  do  candidato,  sendo
insubstituível,  salvo  se detectado  erro  ocasionado pela  administração  do
concurso interno.

6.6  Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas da
prova objetiva, sendo as questões rasuradas, bem como as em branco ou
com mais de uma marcação, consideradas nulas para o candidato.

6.6.1  As  provas  objetivas  serão  corrigidas  através  de  leitora  ótica,  não
sendo  prevista  a  correção  manual,  devendo  o  candidato  atentar  para  a
forma  correta  de  marcação  de  sua  alternativa  de  resposta,  conforme
orientações contidas neste edital, na folha de respostas e no caderno de
prova. As questões que forem marcadas de forma diversa e, por isto, não
reconhecidas pela leitora ótica,  não serão computadas para o candidato,
salvo em caso de situação provocada pela administração.

1.4  apesar  de  alegar  que  o  caderno  de  provas,  recolhido  pela  administração

juntamente  com  o  gabarito,  contém  a  marcação  correspondente  à  alternativa

correta, o único documento válido para a correção da prova é a folha de respostas,

cujo preenchimento é de responsabilidade exclusiva do candidato;

1.5 em seu recurso, o candidato anexou ementa de decisão do TRF-2 (Apelação /

Reexame  Necessário  0007034-12.2013.4.02.5001),  afeta  ao  tema  analisado

(marcação em duplicidade), sendo que a própria decisão mencionada corrobora o

entendimento da Administração, conforme demonstrado a seguir:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  APELAÇÕES  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
MPU. CONCURSO PÚBLICO. FOLHA DE RESPOSTAS. MARCAÇÃO EM
DUPLICIDADE.  VIOLAÇÃO  AO  EDITAL  CONFIGURADA.  
1. A sentença condenou as apelantes à revisão da pontuação do apelado no
Concurso Público para Provimento de Cargos do MPU, atribuindo um ponto
à  questão  marcada  em  duplicidade  na  folha  de  respostas,  bem  como
determinou a revisão da classificação do apelado, convencido o juízo de
que não ocorreu violação ao edital,  pois  a  marcação,  ínfima,  no campo
"correto"  não  configurou  dupla  marcação  da  questão.  2.  O  edital  fixa  o
conjunto de regras que regem o concurso e, como lei interna, vincula aos
seus termos tanto a Administração como os particulares. Precedente. 3. No
caso,  o edital  é expresso ao vedar rasura ou emenda, além de não
atribuir nota à questão marcada em duplicidade. 4. De rigor, não cabe
ao Judiciário sobrepor-se aos critérios e normas estabelecidos pelo
CESPE/UNB no edital do certame e determinar se e em qual medida
ocorreu  a  dupla  marcação  da  folha  de  respostas  de  um  único
candidato.  5.  Apelações  providas. Remessa  necessária  provida.
(Apelação  /  Reexame  Necessário  0007034-12.2013.4.02.5001  (TRF2
2013.50.01.007034-7). Órgão julgador: 6ª TURMA ESPECIALIZADA. Data
de  decisão:  04/06/2014.  Data  de  disponibilização:  06/06/2014.Relatora:
MARIA ALICE PAIM LYARD) (grifo nosso)



1.6 é entendimento recente dos Tribunais:

Apelação Cível - Concurso Público para o cargo de contador -  Pretensão
de reconhecimento de questão anulada pela banca por conta de minúscula
rasura  no gabarito  -  Sentença  de improcedência  -  Recurso  da autora -
Desprovimento  de  rigor.  Inexistência  de  ilicitude/irregularidade  na
correção  da  folha  de  resposta  da  apelante,  estando todos  os  atos
praticados  em  estrita  observância  dos  princípios  norteadores  da
Administração Pública - Rasura, de fato existente, com potencial de
implicar anulação da questão, conforme regra prevista no Edital do
referido concurso público - Improcedência que se impunha - Ônus de
sucumbência  mantidos,  observada  a  gratuidade  de  Justiça  de  que
beneficiária a parte autora - Sentença mantida - Apelação desprovida. (TJ-
SP-AC: 10034549320168260168 SP 1003454-93.2016.8.26.0168, Relator:
Sidney Romano dos Reis, Data de Julgamento: 29/07/2020, 6ª Câmara de
Direito Público, Data de Publicação: 29/07/2020) (grifo nosso)

1.7 o edital do certame aduz:

5.15 A inscrição no presente concurso interno implica na aceitação irrestrita
das condições estabelecidas neste edital, bem como de todas as normas
que  o  norteiam,  em  relação  às  quais  o  candidato  não  poderá  alegar
desconhecimento.

1.8 o candidato ao se inscrever para preenchimento do cargo não pode se valer do

desconhecimento  das  normas  aplicáveis  ao  concurso,  devendo  ter  ciência  das

normas legais e editalícias. Cabe salientar que se o candidato não concorda com os

termos editalícios, deve impugná-lo antes de se submeter ao certame;

1.9  o  princípio  isonômico  determina  um  equânime  tratamento  dos  cidadãos,  de

acordo  com  sua  situação  pessoal,  não  havendo  amparo  para  tratamento

injustificadamente privilegiado ou desfavorecido por parte do Estado, principalmente

no que se refere a concurso público;

1.10 considerar como certa a questão duplamente marcada importaria em manifesta

violação às regras do certame especificadas no edital regulador, de modo a infringir

os princípios da legalidade e moralidade, consagrados no art. 37 da CR/88;

1.11 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração

quanto  aos  candidatos  do  certame,  não  sendo  possível  atender  ao  pleito  do



candidato em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo vinculação

ao edital e isonomia.

2. RESOLVE:

2.1 conhecer o recurso, haja vista preencher os pressupostos de admissibilidade;

2.2 INDEFERIR o pedido do candidato, em obediência ao princípio da vinculação ao

edital.

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2020.

(a)RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CORONEL PM
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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