
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 83/19 - DRH/CRS 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas 

atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS n. 07/2009, de 05 de maio de 

2009, que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso 

Técnico em Segurança Pública, para o ano de 2010, vagas para as Unidades do 

Interior do Estado (CTSP/2010-Interior) e 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 no dia 16/07/2019, foi recebido, no Centro de Recrutamento e 

Seleção, o requerimento do n. 157.628-9, CB PM MARCOS ANTÔNIO SANTOS 

CALDEIRA, o qual solicita reanálise do exame de saúde realizado no certame de 

sua inclusão (CTSP 2010 – Interior), em especial o exame odontológico, motivo de 

sua eliminação no referido concurso; 

1.2 em síntese, o candidato alega que foi matriculado no CFSd/2010 - 

Interior por liminar judicial e que a perícia determinada pela Justiça, conforme ação 

ordinária de anulação de ato administrativo, bem como ação cautelar (numerações 

0019004-85.2010.8.13.0470 e 0013148-43.2010.8.13.0470, respectivamente), 

concluiu que existe tratamento ortodôntico, além de cirurgia para recuo mandibular, 

e que o autor não está impossibilitado para exercício da profissão, apesar de 

alteração oclusal. Afirma que, apesar de ter obtido sentença favorável na ação 

cautelar, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reformou a decisão 

em reexame necessário. No entanto, verifica-se que a PMMG ainda não foi intimada 

da decisão em reexame necessário, nos termos da Instrução n. 02/2010-DRH 3; 

1.3 alega, ainda, que foram acostados, na exordial, exames odontológicos 

que demonstram a reversibilidade da anomalia ortodôntica do requerente, além de 

não ser prejudicial ao exercício da função. Acrescenta que foi submetido a novo 



exame odontológico pelo mesmo especialista que lhe avaliou na ocasião do 

ingresso, concluindo-se que não há empecilho referente à anomalia existente; 

1.4 analisando o requerimento do candidato e os arquivos do CRS, 

referentes ao exame do candidato, verifica-se que, à época do certame, 05/01/2010, 

a sua inaptidão foi fundamentada no Anexo E, Grupo XVII, itens 1 e 6, da Resolução 

n. 3.692, de 19 de novembro de 2002: 

GRUPO XVII: DOENÇAS E ALTERAÇÕES ODONTOLÓGICAS 
 
1. anomalias esqueléticas da maxila, mandíbula e articulação têmpuro-
mandibular – ATM, congênitas ou adquiridas que causem deformidades 
faciais e funcionais ou estéticas graves; [...] 6.más oclusões de classes I, II 
e III da classificação de Angle que acarretarem as deformidades 
enquadradas no item 1 deste grupo. (grifo nosso) 

1.5 posteriormente, o militar interpôs recurso administrativo, mas não 

obteve êxito;  

1.6 o requerente não cumpriu os requisitos objetivos previstos no edital do 

certame, em consonância com o disposto na Lei Estadual n. 5.301/69. Exame 

particular não pode ser considerado para o fim de provar a capacidade do militar 

para o cargo pleiteado, haja vista que foi realizado de forma unilateral e em 

momento posterior ao que deveria estar apto para o ingresso no cargo, em 

observância aos princípios norteadores dos concursos públicos. Entendeu o TJMG o 

seguinte: 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO 
PÚBLICO. INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS. EXAME PSICOLÓGICO. LEGALIDADE. EDITAL. CRITÉRIOS 
OBJETIVOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO DO JUÍZO SOB O LAUDO 
OFICIAL DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA 
LEGALIDADE E DA ISONOMIA. - A avaliação psicológica ocorrida em 
processo de seleção de policial militar é válida em face dos termos do art. 
6º, da Lei Estadual n. 14.445/2002, e guarda nexo de pertinência lógica com 
a natureza do cargo público a ser provido. - A eliminação de candidato é 
legítima quando o edital estabelece critérios objetivos e resguarda o direito à 
impugnação da decisão administrativa. - A perícia judicial não pode 
substituir o laudo emitido pela Administração quando formalmente 
correto, porquanto as circunstâncias nas quais realizou-se a perícia 
são psicologicamente diversas daquelas existentes no momento da 
perícia administrativa. (TJMG, 1ª Câmara Cível, Embargos Infringentes 
1.0024.10.117000-9/004, Relator Desembargador ALBERTO VILAS BOAS, 
j. 22.7.2014, publ. 30.7.2014) (grifo nosso) 

1.7 da mesma forma entendeu o TJMG quando reformou a sentença (Ap 

Cível/Reex Necessário Nº 1.0470.10.001314-8/002) e considerou que não há 



ilegalidade no ato administrativo que considera inapto candidato em exame 

odontológico realizado seguindo a previsão legal específica e Resolução interna: 

 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. 
ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DE MINAS 
GERAIS. RESOLUÇÃO Nº 3.692, DE 2002. EXAME ODONTOLÓGICO. 
INAPTIDÃO. ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. NULIDADE. 
AFASTAMENTO. 

I - Não há ilegalidade no ato administrativo que considera inapto candidato 
em exame odontológico realizado seguindo a previsão legal específica e a 
Resolução nº 3.692, de 2002. 

II – Se a perícia realizada em juízo é posterior ao exame a que se 
submeteram, em iguais condições, todos os candidatos convocados, essa 
prova é insuficiente, frente a todo o conjunto probatório, para afastar o 
exame realizado dentro dos parâmetros definidos no edital do concurso 
público, os quais não foram impugnados, a tempo e modo oportunos, pelo 
candidato. (Ap Cível/Reex Necessário Nº 1.0470.10.001314-8/002 - 
COMARCA DE Paracatu - Remetente: JD 1 V CV COMARCA PARACATU - 
Apelante(s): ESTADO DE MINAS GERAIS - Apelado(a)(s): MARCOS 
ANTONIO SANTOS CALDEIRA) (grifo nosso) 

1.8 em observância ao princípio da isonomia, não é possível considerar o 

candidato apto no exame odontológico, haja vista que, à época do exame, realizado 

no CFSd/2010-Interior, ficou comprovada a presença de anomalias esqueléticas na 

mandíbula: prognatismo, com comprometimento funcional importante, 

impossibilitando sua inclusão nos quadros da PMMG. 

2 RESOLVE: 

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

 

Belo Horizonte, 29 de julho de 2019. 

 
 

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


