
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 68/2021-DRH/CRS 

 

O 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, tendo em vista o edital nº 09/2021, de 09 de julho de 2021, 

que regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia 

Militar de Minas Gerais, para o ano de 2022 (CFO/2022) e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 O candidato RODRIGO SOARES DE OLIVEIRA ROCHA, inscrito regularmente no 

concurso ao CFO/2022, inscrição nº 15006304, protocolou1, em 19 de agosto de 2021, 

impugnação ao edital nº 09/2021, de 24 de junho de 2021, solicitando a retificação dos 

subitens 2.6 e 2.7 do edital, de modo a haver igualdade de condições entre militares da 

PMMG e CBMMG. 

 

1.2 O CFO se trata de um concurso público para ingresso no Quadro de Oficiais da PMMG. 

Para o militar que já faz parte desta Corporação e que passa no referido certame não é 

necessário solicitar exoneração do cargo anterior (baixa), contudo, para militares de outras 

instituições é imprescindível o pedido de baixa para ingresso em outra Corporação, assim, 

no momento de ingresso na PMMG, o militar de outra Corporação retorna ao status de civil 

e assim deve ser tratado em isonomia aos demais candidatos. 

 

1.3 Assim, o entendimento firmado, tanto pelo CBMMG como pela PMMG, é de que o §9º do 
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art. 5º da Lei 5.031/1969 refere-se ao ingresso no quadro de oficiais por militares já 

integrantes das respectivas corporações, não havendo possibilidade de extensão dessas 

condições para o ingresso no quadro de oficiais de instituição distinta. 

 

1.4 O Edital norteador do certame traz clara disposição quanto ao requisito etário em seu 

item 2.1, alínea “d” e no item 2.6 informa sobre os requisitos exigidos do militar da PMMG, já 

incluído na Corporação. Assim, tanto a PMMG quanto o CBMMG exigem para ingresso nos 

quadros de oficiais o cumprimento de todos os requisitos, não havendo, também, para o 

ingresso no CFO BM qualquer prerrogativa para o militar da PMMG. 

 

1.5 O subitem 2.7 definiu que o militar do CBMMG concorrerá em igualdade de condições 

com os demais candidatos:  

 

O candidato militar da PMMG incluído mediante decisão judicial em caráter 
precário em certame anterior e o militar do CBMMG que se inscrever no 
concurso concorrerá em igualdade de condições com os demais 
candidatos, devendo preencher todos os requisitos constantes do 
subitem 2.1 deste edital e ser aprovado, apto e indicado em todas as 
fases, sem exceção. (grifo nosso) 

 

1.6 Fica claro que não há a possibilidade desta Corporação dispensar aos militares de 

outras instituições o mesmo tratamento dado aos candidatos já incluídos na PMMG. O 

militar da PMMG realiza periodicamente exames e consultas médicas e odontológicas, o 

que permite que a Administração conheça seu real estado de saúde. Assim, pela 

conveniência, oportunidade e economicidade, a verificação do requisito de sanidade física e 

mental, exigido no item 2.1 do edital, dos candidatos incluídos regulamente na instituição é 

feita pela própria PMMG, com base no histórico médico e funcional do candidato. 

 

1.7 Outra não poderia ser a exigência trazida no edital, uma vez que a PMMG não detém 

livre acesso a informações, pasta funcional, exames e outras informações junto a outras 

Instituições Militares, não havendo, pois, que se falar em ilegalidade do item apontado no 

questionamento apresentado. 
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1.8 No que tange às alegações do candidato frente ao disposto no art. 34 da Lei 

Complementar n. 54, de 13 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a organização básica 

do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG – e dá outras providências, tal 

dispositivo tem por objetivo assegurar que os integrantes do CBMMG tenham, em âmbito de 

sua instituição, os mesmos direitos que os policiais militares têm em âmbito da sua, posto 

que o CBMMG, à época recém-criado, não dispunha do mesmo arcabouço normativo e 

jurídico já consolidado na PMMG. 

 

1.9 Para verificação do limite etário, a PMMG segue as orientações contidas na Súmula 

Administrativa nº 34 da Advocacia-Geral do Estado, que estabelece o momento da inscrição 

como marco regulador da limitação etária2, sendo aplicável, portanto, aos candidatos que 

sejam militares de outras instituições, em isonomia aos demais candidatos. 

 

1.10 A súmula administrativa n. 34 foi disponibilizada no site do CRS por meio de um 

comunicado na página principal, informando a todos os candidatos que o entendimento 

apresentado pela referida súmula está sendo adotado pela PMMG. 

 

1.11 A análise dos excertos normativos apresentados, bem como dos argumentos fáticos, 

demonstram não existir qualquer fundamento constitucional, legal ou de justa causa que 

ampare a pretendida reabertura de inscrições ou alteração de data da prova. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 INDEFERIR a impugnação, em observância aos princípios dos certames, especialmente 

vinculação ao edital. 

 

Belo Horizonte/MG, 25 de agosto de 2021. 

 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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