
 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 25.10/2020 – 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, tendo em vista o Edital 

DRH/CRS nº 02, de 08 de março de 2019, que regula os Exames de Aptidão 

Profissional (EAP) para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os 1º e 3º 

Sargentos do QPPM e do QPE para o ano de 2019 e, 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 chegou ao conhecimento desta Diretoria, por meio de mensagem em PA de 

protocolo 202004022663238-2004, da 101ª Cia de Ensino e Treinamento/8ª RPM, que 

o n. 120.985-7, 3º Sgt PM Agnaldo Lopes Faria, se inscreveu e foi aprovado 

irregularmente no Exame de Aptidão Profissional do ano de 2019 (EAP/2019); 

 

1.2 conforme demonstra a documentação apresentada, no momento da inscrição o 

militar não preenchia o requisito previsto no subitem 2.1.1, “c”, do edital DRH/CRS nº 02 

para EAP/2019, por estar reprovado no TPB: 

 
2.1.1 REQUISITOS GERAIS: 
[...] 
c) estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática com 
arma de fogo e no TCF; 

 
1.3 conforme dispõe o subitem 3.10 do referido edital: 

 

3.10 A constatação, em qualquer época, de irregularidades ou fraude na 
inscrição, ou não preenchimento dos requisitos e condições previstos no item 2 
deste edital, implicarão na anulação de todos os atos decorrentes, sem prejuízo 
das sanções administrativas cabíveis. 



 

1.4 a Administração deve anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os 

tornem ilegais, conforme Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: 

 

A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 
os tornam legais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 
 
 

2. RESOLVE: 

 

2.1 anular a inscrição do n. 120.985-7, 3º Sgt PM Agnaldo Lopes Faria no EAP/2019, 

bem como todos os atos decorrentes de sua participação irregular no Exame; 

 

2.2 determinar à Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG que retifique o 

ato de resultado final no EAP/19, publicado no site do CRS, em 12 de agosto de 2019, 

em virtude da exclusão da participação do militar, e que adote providências para a 

publicação em BGPM; 

 

2.3 determinar à DRH5 que proceda as devidas correções no Sistema Informatizado de 

Recursos Humanos, em decorrência da anulação da inscrição do nº 120.985-7, 3º Sgt 

PM Agnaldo Lopes Faria, no EAP/19. 

 

2.4 determinar ao CRS que remeta toda a documentação ao Comandante da 8ª RPM 

para conhecimento e adoção das medidas disciplinares cabíveis. 

 

 

Belo Horizonte, 16 de abril de 2020. 

 

 

(a) OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 


