
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 35/2018-DRH/CRS

A TENENTE-CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o edital nº 16/2017, de
28/12/2017, processo seletivo interno para admissão ao Curso de Habilitação de
Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão da Segurança Pública
(CHO/CSTGSP), vagas para o quadro de oficiais complementares e de oficiais
especialistas (categorias de comunicações, músico, motomecanização, auxiliar de
saúde e armeiro) da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 2018,
(CHO/CSTGSP/2018) e:

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 o candidato de nº 114.198-5, 2º SGT PM, DANIEL DA CONCEIÇÃO DE
CARVALHO, inscrito regularmente no processo seletivo para o CHO/CSTGSP/2018,
protocolou requerimento administrativo solicitando cópia da filmagem e parecer do
recurso da Avaliação Física Militar (AFM), modalidade abdominal remador;

1.2 as filmagens realizadas, durante toda a AFM, são de uso exclusivo da
comissão de recurso, bem como para a consulta do candidato, não sendo permitido,
em nenhuma hipótese, realizar cópias, uma vez que há imagens de outras pessoas;

1.3 o fornecimento das cópias requeridas é vedado expressamente, tendo em
vista que a Constituição da República de 1988 dispõe no artigo 5º, inciso X, ipsis
litteris:

“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, assegurado o
direito a indenização pelo dano material ou
moral decorrente de sua violação”. (g.n.)

1.4 neste sentido, tem a pessoa o direito de opor-se à divulgação de sua
imagem, sendo legítimo e constitucional o direito do cidadão de proteger sua imagem
e intimidade;

1.5 ante ao exposto, é vedado à Administração Pública fornecer tal
instrumento a um dos candidatos, sem a autorização expressa das demais pessoas,
que ali tiveram suas imagens registradas, sob pena de responsabilidade civil,
administrativa e criminal decorrente da divulgação indevida;

1.6 neste contexto e considerando que à Administração Pública é defeso
afastar-se do princípio constitucional da legalidade, torna-se impossível o



atendimento do pleito do requerente o que somente poderia se dar mediante
determinação/requisição judicial;

1.7 quanto a cópia do parecer do recurso da Avaliação Física Militar (AFM),
modalidade abdominal remador, este encontra-se disponível para o candidato na
recepção deste Centro.

2 RESOLVE:

2.1 face ao disposto no subitem 1.6 deste ato, indeferir o pedido do
requerente, por falta de amparo legal.

Belo Horizonte, 31 de julho de 2018.

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


