
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 38/2019-DRH/CRS

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado
pela  Resolução  n.  4.452,  de  14/01/2016  e  nos  termos  do  Edital  nº  02/2019,  de
08/03/2019, que regula o Exame de Aptidão Profissional (EAP) para os 1os Tenentes do
QOPM, QOC, QOE E QOS e para os 1os e 3os Sargentos do QPPM e do QPE, para o
ano de 2019, (EAP/2019), e:

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o militar nº 119.313-5, 3º SGT PM OTÁVIO FILHO ALVES DE SOUZA,
lotado  no  2º  Pel/64ª  Cia  PM/28º  BPM/16ª  RPM,  interpôs  recurso  administrativo
pleiteando deferimento para realização da inscrição no Exame de Aptidão Profissional
(EAP) para os 1os Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS e para os 1os e 3os Sargentos
do QPPM e do QPE, para o ano de 2019;

1.2  o  militar  alega,  em  síntese,  que  teve  sua  inscrição  no  EAP/2019
indeferida pelo fato de ter sido considerado INAPTO no TPB, em decorrência de lesão
ocorrida durante treinamento policial e requer que seja deferida a inscrição no exame;

1.3  a  função  administrativa  não  pode  ser  pautada  pela  vontade  da
Administração ou dos agentes públicos, mas deve obrigatoriamente respeitar a vontade
da lei.  O edital  regulador do exame estabelece nos subitens 2.1 e 2.1.1, alínea “c”,
respectivamente:

2.1  O  militar  deverá  possuir  os  seguintes  requisitos  para  se  candidatar  ao
EAP/2019:
2.1.1 REQUISITOS GERAIS:
[...]
c) estar  aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática com
arma de fogo e no TAF; (grifo nosso)

1.4  o  edital  é  lei  entre  as  partes  e  os  seus  termos  atrelam  tanto  a
Administração quanto os candidatos ao EAP/2019, não sendo possível atender ao pleito
do  requerente,  em  cumprimento  aos  princípios  da  Administração  Pública,  sobretudo
vinculação ao edital, isonomia e moralidade.



2 RESOLVE:

2.1  conhecer  do  recurso  interposto,  haja  vista  que  preencheu  os
pressupostos de admissibilidade e tempestividade;

2.2 indeferir o pedido do requerente, por falta de amparo legal.

Belo Horizonte/MG, 25 de abril de 2019.

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