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RESUMO 

TORT A TO, M. 0 recrutamento e sele~ao no ambito da Policia Militar do Estado 
do Parana: uma analise critica sobre o processo administrativo e juridico. 
Pesquisa qualitativa e descritiva sabre o processo de recrutamento e selegao no 
ambito da PoHcia Militar do Estado do Parana - PMPR -, visando o seu 
aperfeigoamento juridico e procedimental. Por meio de levantamentos e analises 
documentais, caracteriza o Centro de Recrutamento e Seleyao da PMPR, 6rgao 
que, funcionalmente, e o responsavel pela realizagao dos concursos publicos para 
ingresso de civis na Corporagao, descreve o processo de recrutamento e selegao 
para o acesso a carreira policial-militar como soldado de 28 classe (recruta). Analisa 
aspectos administrativos e juridicos do sistema adotado na Policia Militar, assim 
como apresenta levantamentos estatisticos a respeito das agoes judiciais 
decorrentes desse processo que, objetivamente, visa selecionar o melhor candidate 
para ingresso nas fileiras da Milicia Estadual Paranaense. Procedidas analises e 
-discussoes sabre as pesquisas documentais realizadas, com base nos resultados 
obtidos, sao indicadas as vulnerabilidades administrativas e jurldicas do processo. 
Mediante oito entrevistas com pessoas-chave que operam o sistema de 
recrutamento e selegao, demonstra a necessidade de aperfeiyoamento legal, 
regulamentar e procedimental, emergindo pontos positives e negatives do processo 
hodiernamente realizado na PMPR, corroborando resultados obtidos nas pesquisas 
documentais. A partir desses encaminhamentos metodol6gicos, como produto deste 
trabalho academico, apresentam-se propostas fundamentadas visando tornar o 
processo mais seguro, sob a 6tica juridica, e mais celere quanta aos procedimentos 
administrativos de sua realizagao, indicando as necessarias alteraycSes normativas. 

Palavras-chave: Recrutamento e seleyao. lngresso na carreira policial-militar. PoHcia 
Militar do Estado do Parana. 



ABSTRACT 

TORT A TO, M. The recruitment and selection in the extent of the Military Police 
of the State of Parana: a critical analysis on the administrative and juridical 
proceeding. Qualitative and descriptive research about the recruitment and selection 
process in the extent of the Military Police of the State of Parana, seeking its juridical 
and behavioral improvement. Through surveys and documental analyses, it 
characterizes the Recruitment and Selection Center of the Military Police of Parana, 
department that is functionally the responsible for the accomplishment of the public 
contests for civilians' entrance in the Corporation; it describes the recruitment and 
selection process for the access to the military police career as soldier of 2nd class 
(recruit); it analyzes the administrative and juridical aspects of the system adopted in 
the Military Police, as well as it presents statistical surveys regarding the current 
lawsuits of that process that objectively seeks to select best candidate for entrance in 
the rows of the State Militia of Parana. It has been proceeded analyses and 
discussions on the accomplished document researches, with base in the obtained 
results, they are suitable the administrative and juridical vulnerabilities of the process. 
Through eight interviews with the most important people that operate the recruitment 
and selection system, the need of legal, regulatory and behavioral improvements are 
demonstrated, emerging positive and negative points of the process now 
accomplished in the Military Police of Parana, corroborating results obtained in the 
document researches. With those methodological directions, as product of this 
academic work, based proposals are presented, seeking to turn the process safely, 
under the juridical point of view, and swifter on the administrative procedures of its 
accomplishment, indicating the necessary normative alterations. 

Keywords: Recruitment and selection. Admission to the military police career. 
Military Police of the State of Parana. 
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1 INTRODUCAO 

A Polfcia Militar do Estado do Parana (PMPR), atendendo a suas demandas 

especfficas de pessoal, periodicamente, realiza processos de recrutamento e 

selec;ao de candidates interessados em ingressar nas fileiras da Corporac;ao, com 

vistas a recompor seus quadros efetivos, em decorrencias de exclusoes do servic;o 

ativo pelas mais variadas situac;oes faticas e juridicas, alem das crescentes 

necessidades de policiais militares em funyao da ampliayao e criac;ao de 

Organizac;oes Policiais Militares (OPM} ou Organizac;oes de Bombeiros Militares 

(OBM). 

Anualmente esses processos de recrutamento e seleyao sao realizados para 

o ingresso de civis na condiyao de Cadetes, a frequentarem o Curso de Formac;ao 

de Oficiais (CFO). Nao com a mesma regular frequencia anual, tambem sao 

realizados os processos de recrutamento e selec;ao para o ingresso de civis na 

condiyao de Soldados de 23 Classe, comumente denominados recrutas, a 

frequentarem o Curso de Formac;ao de Soldados (CFSd). 

Em tempos passados, esses concursos publicos eram realizados totalmente 

no ambito da Corporac;ao. Em face da dinamica das relac;oes humanas e sociais, os 

quantitativos expressivos de pessoas interessadas em ingressar nas carreiras dos 

agentes publicos, genero no qual se enquadram os Militares Estaduais, associados 

a outros aspectos de relevancia institucional, esses processos seletivos passaram a 

ser realizados em conjunto com a Universidade Federal do Parana (UFPR), 

contratada pela sua excelencia e experiencia na area, especialmente no tocante ao 

exame intelectual (prova escrita de conhecimentos}. 

Na busca do perfil profissiografico mais adequado a carreira Policial Militar, 

alem do exame intelectual, os processos seletivos sao compostos por outras fases, 

igualmente eliminat6rias, a saber: exames de sanidade fisica e mental (incluidos os 

exames psicopatol6gicos }, exames de capacidade ffsica, e investigayao social/ 

documental. Todas essas demais fases dos concursos sao realizadas pela estrutura 

propria da Corporayao. 

Em face do pequeno quantitativa medio de vagas destinadas ao Curso de 

Formayao de Oficiais, cujo concurso e iniciado e realizado anualmente por meio do 

Vestibular Unificado da UFPR, os problemas administrativos e jurldicos do processo, 
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proporcionalmente, nao constituem transtorno para a Corporayao. Entretanto, em 

relayao ao concurso para ingressos de civis na condiyao de Soldado de 2a Classe, 

diante dos quantitativos de vagas e de candidatos, as circunstancias pr6prias do 

processo seletivo, as condicionantes legais, regulamentares e editalicias, esses 

processos seletivos geram relativo desgaste institucional, especialmente, em 

decorrencia dos seguintes aspectos: 

a) Os concursos para ingressos de soldados envolvem grandes quantitativos 

de vagas e, em decorrencia, a procura de milhares de candidates; 

b) 0 processo seletivo reveste-se de relativa complexidade, considerando as 

diversas fases do concurso, todas eliminat6rias; 

c) Os processos seletivos tern sido extremamente demorados, aspecto que 

tern gerado desgastes institucionais e politicos em funyao da expectativa social, 

politica e institucional, associada a demanda temporal relativa ao periodo de 

formayao; 

d) Associa-se a estes importantes componentes o fato de que, a cada 

concurso, a Corporayao e assolada por inumeros mandados de seguranga 

impetrados por candidatos eliminados em alguma das fases do processo seletivo, 

inconformados pelos requisitos editallcios e pelo rigor do processo seletivo que 

ocasiona a eliminayao do concurso. 

A PMPR tern urn 6rgao especifico para a realizayao desses processes de 

recrutamento e seleyao, qual seja, o Centro de Recrutamento e Seleyao da Diretoria 

de Pessoal {CRS/DP), que consta da Lei de Organizayao Basica {LOB) e do Quadro 

Organizacional (00) da Corporayao, possuindo estrutura propria para o 

desenvolvimento de suas atribuigoes organicas, funcionais, logisticas e de capital 

humano. Este 6rgao de apoio da Diretoria de Pessoal da PMPR tern a incumbencia 

legal de, com exclusividade, realizar os processos de recrutamento e seleyao no 

ambito da Corporagao. 

Nesse contexto, foi demonstrado como esta sendo realizado o processo de 

recrutamento e seleyao de candidatos a ingresso de Soldados de 2a Classe no s.eio 

da Corporayao, percorrendo todas as fases do concurso publico, com suas 

consequencias administrativas e juridicas, a partir dos fundamentos legais, 

regulamentares, editalicios e procedimentais levados a efeito, identificando pontos 

de estrangulamento e problemas a serem superados e, propondo-se alteragoes que 

possam tornar o processo mais celere e dotado de maior seguranga juridica para a 
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Corporagao e para os responsaveis por esse importante e estrategico processo que 

possibilita o ingresso na carreira de Militar Estadual Paranaense. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

A Polfcia Militar do Estado do Parana, instituigao permanents com elevado 

peso estrategico no seio das rela<tJes sociais e comunitarias, presente em todos os 

rinc6es do Estado, conta com uma hist6ria de mais de cento e cinquenta e quatro 

a nos de existencia e possui, hodiernamente, urn efetivo existente superior a 17.500 

(dezessete mile quinhentos) policiais militares, realiza, rotineiramente, processos de 

recrutamento e selegao para o recompletamento de seus efetivos. 

Esses processes, nos ultimos tempos, em fungao de caracterfsticas pr6prias, 

tern sido desenvolvidos em perfodos que superam meses, desde a autorizac;ao 

formal para a realizagao do concurso publico, ate a inclusao dos novas "recrutas", 

ato administrativo pelo qual se conclui o processo seletivo. Seguindo ditames legais, 

regulamentares e editalfcios, diante da expectativa imediatista dos mandatarios do 

Poder Executivo do Estado e do Alto-Comando da Corporagao, o Centro de 

Recrutamento e Selegao da Corporac;ao (CRS/DP/PMPR) vern recebendo, de modo 

ate habitual, pressoes e severos julgamentos a respeito de sua eficiencia, diante da 

demora em se aperfeic;oar o ato de inclusao e designac;ao das denominadas Escolas 

de F ormac;ao de Soldados. 

A analise de cognigao sumaria a respeito dos fundamentos legais e dos 

procedimentos adotados pelo CRS/DP/PMPR tern servido de fundamento a justificar 

a demanda temporal, por vezes nao aceita pelos detentores do poder decis6rio, 

acabando por ocasionar transtornos de diversas ordens. 

Por outro vies, a cada concurso, a Administrac;ao Militar Estadual se ve 

absolutamente assoberbada em prestar informac;oes para a Justic;a em face de 

diversos mandados de seguranc;a impetrados por candidates que, eliminados do 

certame em alguma de suas fases, buscam lacunas legais, regulamentares e 

editalfcias para prosseguir no intento de ingressar no seio da Corporac;ao pela via 

judicial. Nesse tocante, as consequencias institucionais sao severas, estabelecendo

se urn clima de absoluta inseguranc;a jurfdica nas relac;oes entre a Administrac;ao 
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Militar eo candidato beneficiado pela concessao de uma liminar, em ac;oes judiciais 

cujos meritos, na maioria das vezes, serao julgados definitivamente ap6s o decurso 

de anos. 

A partir dessas percep<;Qes, imanentes da experiencia profissional dos 

Policiais Militares que estao vivenciando os processos de recrutamento e sele<;ao no 

ambito da Corpora<;ao, emerge uma inquieta<;ao em rela<;ao ao epigrafado processo 

que objetiva o ingresso de Soldados de 2a Classe, de modo que o problema de 

pesquisa foi assim sintetizado: 

0 processo de recrutamento e sele<;ao para inclusao de Soldados de 2a 

Classe na Policia Militar do Estado do Parana atende as exigencias administrativas 

e jurfdicas da Corpora<;ao? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

Tendo por referencia o problema de pesquisa acima delineado, os objetivos 

geral e especfficos do presente trabalho tecnico-cientifico foram assim 

representados: 

1.2.1 Objetivo Geral 

Apresentar propostas com vistas a tornar o processo de recrutamento e 

selec;ao da PMPR para ingresso de civis como Soldados de 2a Classe, mais seguro 

juridicamente e mais celere quanta aos procedimentos administrativos. 

1.2.2 Objetivos Especfficos 

Em fun<;ao do objetivo geral e com vistas a sua concretiza<;ao, constitufram 

passos deste trabalho academico os seguintes objetivos especfficos: 
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a) situar o Centro de Recrutamento e Seleyao no ambito da PMPR, com a sua 

competencia legal e estrutura organica; 

b) conhecer e descrever o processo de recrutamento e selec;ao adotado no 

ambito da PMPR para ingresso de civis como Soldados de 28 Classe, analisando 

seus aspectos administrativos e jurfdicos; 

c) estudar os fundamentos legais, regulamentares e editalfcios que norteiam o 

processo de recrutamento e seleyao para ingresso de soldados de 28 classe no 

ambito da PMPR; 

d) identificar, a partir dos envolvidos no processo de recrutamento e selec;ao, 

os aspectos positivos e negativos em cada uma de suas fases; 

e) analisar, por referencias estatfsticas gerais e por amostragens especfficas, 

as ac;oes judiciais, especialmente os mandados de seguranc;a, originadas do 

processo de recrutamento e seleyao, demonstrando tendencias jurisprudenciais. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Tendo por especial referencia o problema de pesquisa delineado acima, 

emerge a relevancia do presente estudo como uma forma de se aprofundar no tema 

proposto, possibilitando conhecer as suas nuanc;as, na tentativa de serem 

verificadas as eventuais vulnerabilidades e deficiencias que porventura estejam 

gerando esse quadro dissonante entre a expectativa e a realidade do recrutamento e 

seleyao no seio da Corporayao. De modo complementar, este trabalho demonstra 

que o processo e cientificamente calcado em fases e procedimentos inafastaveis e 

que a realidade constatada, nas condic;oes dominantes, e imanente e inerente, com 

todas as suas peculiaridades. 

lnstitucionalmente, o estudo proposto possibilitara urn melhor entendimento a 

respeito desse processo de recrutamento e seleyao, como uma atividade estrategica 

da Corporayao, determinante da percepyao inicial do candidato a respeito do nfvel 

de organizayao, eficiencia e seguranc;a jurfdica na relayao que se estabelece desde 

a fase do recrutamento, nao possibilitando jufzos de censura de qualquer natureza 

em face de vulnerabilidades administrativas ou jurfdicas. Ao ensejo, a Administrac;ao 

Policial Militar podera concentrar seus esforc;os em outros aspectos de maior 
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relevancia institucional e social, sem demandar energia com transtornos decorrentes 

do processo de recrutamento e sele<;Bo. 

Sob o mesmo prisma, mas sob o olhar da sociedade, o processo de 

recrutamento e sele<;Bo se apresentara para todos e, especialmente, para os 

candidatos interessados em ingressar nas fileiras da Corporac;ao, como uma 

atividade bern definida, fundamentada em princfpios constitucionais originarios com 

absoluta seguranc;a jurldica, demonstrando efici€mcia institucional com reflexos 

positivos no tocante a credibilidade da Corpora<;Bo, com enfase em relac;ao aqueles 

que, direta ou indiretamente, se envolvem com o processo em epigrafe. Nesse 

tocante cabe salientar que, na media, dezenas de milhares de candidatos se 

inscrevem a cada concurso realizado pela Corpora<;Bo, com vistas ao ingresso como 

soldado de 28 classe. 

Associado ao fundamento acima apresentado, com procedimentos mais bern 

definidos, em processos mais celeres e com demandas judiciais diminuidas, as 

estruturas empregadas nos processos seletivos, seguramente, poderao ser 

otimizadas, valorizando o labor de todos os operadores dessa atividade essencial, 

ao mesmo tempo em que os recursos publicos carreados para a lnstitui<;Bo serao 

mais bern aplicados. 

No ambito academico em que este trabalho se desenvolveu, abre-se a 

possibilidade de se firmar postura doutrinaria no seio da Corporac;ao a respeito do 

processo de recrutamento e sele<;Bo, ap6s breve verifica<;Bo que nenhuma outra 

referencia bibliografica especifica existe registrada no acervo e na memoria da 

Policia Militar do Parana, abordando o tema na sua completude procedimental e 

juridica. Tal assertiva emerge com maior relevancia ao se constatar que ha o 

entendimento do Alto Comando da Corporac;ao de que o estudo da tematica 

apresentada e necessaria. Por derradeiro, justifica-se o trabalho tecnico cientifico 

pela conjuga<;Bo de uma exigencia academica associada a uma necessidade 

corporativa, agregando valor ao autor, ao Curso realizado em que o trabalho se 

insere, as instituic;oes academicas vinculadas e a real possibilidade de urn 

aperfeic;oamento te6rico que possua o condao de trazer beneficios para uma 

atividade estrategica, em uma Corporac;ao ligada umbilicalmente com a Sociedade 

Paranaense. 
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2 REVISAO DE LITERATURA 

A pesquisa cientffica objeto deste trabalho encontra suporte te6rico na 

doutrina de recrutamento e seleyao e, especialmente, na estrutura, fundamentos 

legais e na pratica dessa atividade estrategica no ambito da Polfcia Militar do Estado 

do Parana, com vistas ao recrutamento e seleyao de civis para ingresso na 

Corporagao, na condiyao de soldado de 28 classe. 

2.1 CONCEITO E IMPORTANCIA DO RECRUTAMENTO E SELECAO 

A atividade de recrutamento e seleyao enquadra-se nas fungoes basicas da 

Administragao de Recursos Humanos de qualquer empresa e, na Polfcia Militar, 

esse entendimento nao e diferente. Denominada como "fun<;ao procura", Aquino 

assim se posiciona: 

A Administrayao de Recursos Humanos possui algumas fungoes basicas 
bern definidas, que delimitam seu campo de atuac;ao, e recursos que 
proporcionam a empresa uma mao-de-obra produtiva. 
As funyaes basicas de pessoal (FBP) sao atividades minimas que devem 
ser desenvolvidas pela empresa, para que a Administrac;ao de recursos 
Humanos seja bern sucedida, isto e, consiga alcanyar seus objetivos. 
[ ... ] 
A func;ao procura funciona(como elo de ligayao entre o mercado de trabalho 
e a empresa, e e tipicamente de investigayao. Seu objetivo centrale prover 
a empresa de mao-de-obra capaz de executar as tarefas do cargo para o 
qual foi contratada. Na pratica, essa e formada pelo recrutamento e pela 
seleyao. E de fundamental importancia a boa gerencia dessa funyao, 
porque urn processo de admissao mal feito gera efeitos desastrosos e, 
muitas vezes, irrecuperaveis para a empresa, para o trabalhador e para a 
sociedade. Quanta revolta existe nas organizayaes em decorrencia da 
admissao de elementos para cargos e posic;oes inadequadas. (AQUINO. 
1979, p 79-80) 

Segundo Chiavenato (1999, p. 91 ), "o recrutamento corresponde ao processo 

pelo qual a organiza<;ao atrai candidates no MRH para estabelecer seu processo 

seletivo". Em outra e mais completa abordagem, recrutamento e assim conceituado: 

Recrutamento e urn conjunto de tecnicas e procedimentos que visa atrair 
candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro 
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da organiza~o. E basicamente urn sistema de informa~o. atraves do qual 
a organiza~o divulga e oferece ao mercado de recursos humanos 
oportunidades de emprego que pretende preencher. Para ser eficaz, o 
recrutamento deve atrair urn contingente de candidatos eficiente para 
estabelecer adequadamente o processo de seleqao. Alias, a fun~o do 
recrutamento e a de suprir a seleqao de materia-prima basica (candidatos) 
para seu funcionamento. (CHIAVENATO, 2002, p. 197-198) 

Sele98o, por sua vez, constitui-se em urn processo pelo qual uma 

organiza<;ao escolhe, de uma lista de candidatos, a pessoa que melhor alcanya os 

criterios de sele98o para a posi98o disponfvel, considerando as atuais condi<;oes de 

mercado. Para Chiavenato (1999 p. 107) "a melhor maneira de conceituar sele<;ao e 

representa-la como uma compara98o entre duas variaveis: de urn lado, os requisitos 

do cargo a ser preenchido (requisitos que o cargo exige de seu ocupante) e, de 

outro lado, o perfil das caracterfsticas dos candidates que se apresentam para 

disputa-lo". 

0 processo de recrutamento e sele98o reveste-se de especial importancia 

para todas as organiza<;oes considerando que nao se esgota no momenta da 

nomea98o ou admissao. E necessaria que o individuo recrutado e selecionado se 

adapte a organiza98o e desenvolva sua carreira. No seio da PoHcia Militar, o 

ingresso de urn civil, em tese, parte do pressuposto de que a sele<;ao indicara urn 

profissional que, ingressando no servi<;o publico, na condi98o diferenciada de militar 

estadual, estara inserindo-se em uma carreira a ser desenvolvida por urn perfodo 

superior a trinta anos, com todas as garantias e estabilidade do servi<;o publico. 

Essa dimensao demonstra a importancia estrategica do recrutamento e sele98o. 

Na essencia do processo, o recrutamento e sele98o devem indicar uma 

perfeita rela98o entre a pessoa avaliada eo cargo que devera ocupar de modo a 

maximizar esse ajuste, identificando e desenvolvendo vocayc5es e talentos, nao em 

uma situa98o que se esgota com a admissao, mas sim como o infcio de uma 

complexa rela98o que se estabelece entre a pessoa selecionada, a institui98o e a 

sociedade, considerando que esse profissional ingressa para servir a causa publica, 

prestando "juramenta de sangue" de cumprir com sua missao, mesmo com o 

sacriffcio da propria vida. Se nas organiza<;oes em geral esse processo de 

recrutamento e sele98o e extremamente profissional e estrategico, para a PoHcia 

Militar a questao se reveste de maior complexidade e importancia. 
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2.2 0 CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELECAO DA PMPR 

A Polfcia Militar do Estado do Parana, a exemplo de todas as demais Polfcias 

Militares do Brasil, "e uma institui<;ao estatal, estruturada com base na disciplina e na 

hierarquia, destinada a prover seguranya publica atraves da polfcia ostensiva e 

preservacao da ordem publica, podendo participar da seguranya nacional 

subordinando-se a Forya terrestre para emprego em suas atribui96es especificas de 

polfcia militar, como participante da Defesa interna e da defesa territorial". (VALLA, 

1999, p. 5). 

Com estreita identidade constitucional, legal, moral e de valores com as 

Foryas Armadas, especialmente com o Exercito Brasileiro, historicamente, 

considerando o passado mais recente, verifica-se que o sistema de recrutamento da 

PMPR possui embasamento originario na Lei do Servi9o Militar, qual seja, Lei 

Federal n°. 4.375, de 17 de agosto 1964 (BRASIL, 1964), regulamentada pelo 

Decreta Federal n°. 57.654, de 20 de janeiro de 1966 (BRASIL, 1966), que 

consideram como de interesse militar o servi90 prestado nas Polfcias Militares e 

Corpos de Bombeiros Militares. A evolu9ao legislativa, especialmente as altera96es 

impostas pela vigente Constitui<;ao Federal (BRASIL, 1988), nao recepcionou as 

dispositivos legais que autorizava as Polfcias Militares a receberem como voluntarios 

as reservistas de primeira e segunda categoria e as portadores de Certificado de 

lsen9ao de lncorpora9ao. A partir do ano de 1988, a regra de ingresso no servi90 

publico passou a ser, de modo inexoravel, o concurso publico e esse dispositivo, 

contemplado nos incisos I e II, do Art. 37, da Constituigao Federal, aplica-se 

integralmente as Polfcias Militares. 

Consta na memoria da PMPR e do Centro de Recrutamento e Sele9ao (CRS), 

ter sido criado este centro par forya do Decreta n°. 16.316, de 27 de outubro de 1964 

(PARANA, 1964). Consolidado na estrutura organica da PMPR no ano de 1976, 

atraves da Lei Estadual n°. 6. 77 4, de 08 de janeiro de 1976 (Lei de Organizagao 

Basica da PMPR - LOB) (PARANA, 1976), o Centro de Recrutamento e Sele9ao 

(CRS), como 6rgao de apoio de pessoal da Corpora<;ao, estando vinculado a 

Diretoria de Pessoal, tern sob sua responsabilidade a execugao polftica de aumento 

e recompletamento do efetivo, estabelecida pelo Comando Geral, com base nas 

necessidades de recursos humanos na Corporac;ao. 
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Em termos de estrutura organ1ca, consoante os Quadros Organizacionais 

vigentes, aprovados pelo Decreta Estadual n°. 1.116, de 11 de julho de 2007 

(PARANA, 2007b), o CRS possui previsao de efetivo de 03 (tres) oficiais, sendo urn 

major combatente, urn 1° tenente combatente e urn 2° tenente do quadro especial, e 

14 ( quatorze) prac;as, os quais atuam por meio de duas sec;oes, quais sejam: sec;ao 

de recrutamento e selec;ao; seyao de inclusao e expediente. 

As atribuic;oes organicas do Centro de Recrutamento e Seleyao da Diretoria 

de Pessoal da PMPR, em linhas gerais, podem ser consolidadas pela transcriyao 

dos incisos do Art. 157, do projeto de Regulamento lntemo e de Serviyos Gerais 

(RISG) da Policia Militar do Parana, que esta concluso em fase de analise no ambito 

da PM/1 , conforme segue: 

Art. 157. Cabe ao CRS: 
I - recrutar e selecionar pessoal para a Corporacao; 
II - coordenar e controlar os processos de ingresso na Corporacao; 
Ill - elaborar sumarios e relat6rios pertinentes as suas atividades; 
IV- realizar a analise do custo do recrutamento e da selec;ao de pessoal; 
V - apresentar propostas de editais destinados a regular o ingresso na 
Corporacao; 
VI - manter os documentos relacionados aos processos de ingresso em 
arquivo, observadas as disposiyfies legais e regulamentares; 
VII - publicar os editais para ingresso na Corporacao; 
VIII - regular e processar o ingresso dos selecionados na PMPR; 
IX - providenciar a prestacao de contas dos concursos publicos ao 6rgao 
competente. (em fase de elaborac;ao) 1 

Na essencia, considerando a dinamica de pessoal da PMPR, que atualmente 

conta com urn efetivo de aproximadamente 18.000 (dezoito mil) profissionais, o CRS 

atua em regime de tempo integral e de dedicayao exclusiva, independentemente da 

existencia de processo de recrutamento e seleyao em andamento, haja vista existir 

uma carga de trabalhos administrativos decorrentes bastante grande. Conforme 

mencionado acima, duas vertentes de recrutamento e seleyao sao as mais 

evidentes: o aumento e o recompletamento de efetivo. 0 aumento do efetivo ocorre 

exclusivamente por iniciativa do Chefe do Poder Executivo, mediante proposta do 

Comandante Geral da PMPR, com vistas a atender a expansao da Corporayao em 

face do aumento da demanda, da reestruturayao de 6rgaos, rearticulayao, dentre 

outras situac;oes correlatas. 0 aumento de efetivo sempre se da por forc;a de 

1 Regulamento lntemo e de Servigos Gerais da Policia Militar do Estado do Parana (RISGIPMPR), 
em fase de elaboracao pela equipe de oficiais da PM/1 - obtido informalmente. 
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processo legislative regular, que altera os quantitativos estabelecidos na 

denominada lei de fixac;ao de efetivos da PMPR 

Diante das defasagens naturais de efetivo, em func;ao de exclusoes diversas 

do servic;o ativo, decorrentes da evasao para a reserva remunerada, reserva nao 

remunerada, reforma, falecimentos, transfer€mcias, exclusoes a pedido, dentre 

outras, ocorre o denominado recompletamento do efetivo, com vistas a preencher os 

claros. 0 recompletamento de efetivo sempre se da por meio de concursos publicos 

estaduais, mediante processo especifico. 

2.3 0 PROCESSO COMPLETO DE RECRUTAMENTO E SELECAO 

Diante das situac;Qes de aumento de efetivo ou da necessidade de 

recompletamento, por iniciativa de alguns dos 6rgaos competentes e mediante 

autorizac;ao do Comandante-Geral, instrui-se internamente urn processo de definiyao 

dos quantitativos de vagas, quadros e especialidades que ensejarao o processo de 

recrutamento e seleyao. Chiavenato, assim indica esse processo que desencadeia o 

recrutamento e a seleyao: 

0 recrutamento envolve urn processo que varia conforme a organizayao. 0 
inicio do processo de recrutamento depende de decisao de linha. Em outras 
palavras, o orgao de recrutamento nao tern autoridade de efetuar qualquer 
atividade de recrutamento sem a devida tomada de decisao por parte do 
6rgao que possui a vaga a ser preenchida. Como o recrutamento e uma 
fun9ao de staff, suas providencias dependem de uma decisao da linha, que 
e oficializada atraves de uma especie de ordem de servi9o, geralmente 
denominada requisi9ao de empregado ou requisiyao de pessoal. 
(CHIAVENATO, 2002, p. 205) 

No seio da Administrayao Publica, por forc;a de preceitos constitucionais, o 

ingresso nas carreiras do servic;o publico se dao por meio de concursos publicos. 0 

ilustre administrativista Hely Lopes Meirelles assim aborda a questao do concurso 

publico, sua obrigatoriedade e principios essenciais de legitimidade, em parametros 

doutrinarios que efetivamente sao adotados no ambito da PMPR: 

A obrigatoriedade de concurso publico, ressalvados os cargos em 
comissao, refere-se a investidura em cargo ou emprego publico, isto e, ao 
ingresso em cargo isolado ou no cargo inicial da carreira, nas entidades 
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estatais, suas autarquias, suas funda9()es publicas e suas paraestatais. 0 
concurso e o meio tecnico posto a disposic;3o da AdministraQAo Publica 
para obter-se moralidade, eficiencia e aperfei~;oamento do servi~;o publico e, 
ao mesmo tempo, propiciar igual oportunidade a todos os interessados que 
atendam aos requisitos da lei, consoante determina o art. 37, II, da CF. Pelo 
concurso afastam-se, pois, os ineptos e os apaniguados que costumam 
abarrotar as reparti~;oes, num espetaculo degradante de protecionismo e 
falta de escrupulos de politicos que se al~;am e se mantem no poder 
leiloando empregos publicos. 
Desde a Constituic;3o de 1967 os concursos publicos s6 podem ser de 
provas ou de provas e tltulos, ficando, assim, afastada a possibilidade de 
selec;3o com base unicamente em tftulos, como ocorria na vigencia da 
Constitui~;ao de 1946, que fazia igual exigencia para a primeira investidura 
em cargos de carreira, silenciando, entretanto, quanta a modalidade do 
concurso (art. 186; cf. art. 37, II, da atual CF). 
Os concursos nao tern forma ou procedimento estabelecido na Constitui~;ao, 
mas e de toda conveniencia que sejam precedidos de uma regulamenta~;ao 
legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os candidatos se 
inteirem de suas bases e materias exigidas. Como atos administrativos, 
devem ser realizados atraves de bancas ou comissoes examinadoras, 
regularmente constituidas com elementos capazes e idoneos dos quadros 
do funcionalismo ou nao, e com recurso para 6rgaos superiores, vista que o 
regime democratico e contrario a decisoes unicas, soberanas e irrecorriveis. 
De qualquer forma, cabera sempre reapreciac;3o judicial do resultado dos 
concursos, limitada ao aspecto da legalidade da constituic;3o das bancas ou 
comissoes examinadoras, dos criterios adotados para o julgamento e 
classificac;3o dos candidatos. lsso porque nenhuma lesao ou amea~;a a 
direito individual podera ser excluida da apreciac;3o do Poder Judiciario (CF, 
art. 5 XXXV). 
E conveniente, ainda, que as bancas ou comissoes examinadoras, se 
constituidas por servidores, o sejam somente com os efetivos, para se 
assegurar a independencia no julgamento e afastar as influencias 
estranhas. Outra cautela recomendavel e a de nao se colocar examinadores 
de hierarquia inferior a do cargo em concurso ou que tenham menos titulos 
cientificos ou tecnicos que os eventuais candidatos, sem o que ficara 
prejudicada a eficiencia das provas, alem de constituir uma capitis deminutio 
para os concorrentes mais categorizados que os integrantes da banca. 
(MEIRELLES, 1997, p. 379-380) 

Por forga de normatizagao da Chefia do Poder Executive, contida no art. 2°, 

do Decreta Estadual n°. 897, de 31 de maio de 2007 (PARANA, 2007a), a abertura 

de concurso publico ou realizagao de teste seletivo para a admissao de pessoal, 

ainda que temporario, esta sujeita a previa e expressa autorizagao do Govemador 

do Estado, independentemente da fonte de recursos. Assim, definido o quantitativa 

de vagas, o processo passa a ser instruldo com justificativas, memoria de calculo de 

custos, impacto na folha de pagamento, forma do processo seletivo, dentre outras 

informagoes da propria Corporagao e de outras Secretarias de estado, a mencionar 

a Secretaria de Estado da Administragao e da Previdemcia (SEAP), a Secretaria de 

Estado do Planejamento e Coordenagao Geral (SEPL) e Secretaria de Estado da 

Fazenda (SEFA). Estando complete e cumpridas as formalidades legais de 
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instrugao, 0 processo segue a autorizagao governamental, ap6s analises e 

pareceres definitivos da Casa Civil da Governadoria. 

Ap6s essa autorizagao formal, inicia-se o processo de recrutamento e selec;ao 

propriamente dito. Nao existe uma normatizagao especlfica na legislac;ao propria ou 

peculiar da Policia Militar que determine a forma e os procedimentos para a 

realizagao do concurso publico, de modo que o CRS segue as linhas gerais, 

doutrinarias e legislativas que regem os concursos publicos no Pais, alem de adotar 

as disposic;oes contidas no Decreta Estadual n°. 2.508, de 20 de janeiro de 2004 

(PARANA, 2004), que aprova o "Regulamento Geral de Concursos Publicos para 

provimento de cargo e emprego publico do Poder Executivo na Administrac;ao Direta 

e Autarquica, Secretaria de Estado da Administragao e da Previdencia- SEAP". 

Merece destaque o fato de que, quando a PMPR desencadeia o processo de 

recrutamento e selegao externo, tern adotado, nos ultimos anos, a politica de realizar 

o exame intelectual (prova escrita de conhecimentos) por meio de instituic;ao 

terceirizada, habitualmente contratando a Universidade Federal do Parana, por meio 

do seu Nucleo de Concursos (NC/UFPR), em face da sua excelencia e not6ria 

capacidade na condugao de processos de concurso publico. 

Hodiernamente, o processo de recrutamento e seleyao realizado pela Policia 

Militar do Estado do Parana segue procedimentos basicos que sao definidos em 

edital especlfico, que regula todo o certame publico, desde a fase de divulgayao, o 

recrutamento, a selegao, com todas as suas fases, ate o ato formal de inclusao. 

Para o desenvolvimento deste trabalho, adotou-se como referencia documental o 

Edital n°. 004/2005, datado de 30 de setembro de 2005, que regulou o ultimo 

Concurso Publico para Preenchimento de Vagas de Soldado Policial Militar (QPM 1-

0), realizado pela Policia Militar do Estado do Parana ate a data de conclusao desta 

pesquisa. 

Diante da complexidade e da dinamica do processo de recrutamento e 

selec;ao, considerando que, em regra, o recompletamento de soldados atrai milhares 

de candidatos a preencherem expressivas quantidades de vagas, respeitados os 

prazo minimos de publicayao e convocayao e as atividades de avaliayao de cada 

uma das fases do concurso, urn processo seletivo completo chega a demorar mais 

de 06 (seis) meses, aspecto que foi devidamente analisado no presente estudo. 
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2.4 FUNDAMENTOS LEGAlS QUE REGEM 0 INGRESSO NA PMPR 

0 C6digo da Policia Militar do Estado do Parana, Lei Estadual n°. 1.943, de 

23 de junho de 1954, tendo completado 54 (cinquenta e quatro) anos de vigencia 

neste ano de 2008, assim preve o ingresso na Corporayao: 

Do lngresso 
Art. 19 - Os diferentes pastas da hierarquia na Corporac;ao sao acessiveis a 
todos os seus componentes, observadas as condic;Oes previstas no 
presente C6digo e nos regulamentos em vigor. 
Art. 20° - 0 ingresso na Corporac;ao dar-se-a: 
a) - como oficial nao combatente; 
b) - como soldado; e 
c)- como aluno do Curso de Formac;ao de Oficiais Combatentes (C.F.O.C.}. 
Art. 21°- Sao condic;Oes para o ingresso: 
I - como oficial nao combatente: 
- aprovac;ao em concurso; 
II - como soldado: 
a) - ser brasileiro nato; 
b) - ser reservista do Exercito, da Marinha de Guerra ou da Aeronautica 
Nacional, ou ser portador de autorizac;ao do Comando da Regiao Militar; 
c) - ser alfabetizado; 
d) - ter comprovada moralidade; 
e)- ter capacidade ffsica comprovada pelo servic;o de salide da Corporac;ao; 
e 
f) - ter no maximo 30 anos de idade. 
Ill - como aluno do C.F.O.C.: 
-a respectiva matrfcula, na forma do Regutamento proprio. 
Art. 22° - 0 ingresso nos quadros de oficiais das armas e dos servic;os s6 e 
permitido nos pastas inicias das respectivas escalas hierarquicas. 
(PARANA, 1954) 

Conforme se infere, por meio de concurso publico, cumprindo exigencia 

constitucional, o cidadao interessado que preencha os requisitos legais e 

regulamentares, em sendo aprovado, pode ingressar como oficial nao combatente, 

como soldado, e como aluno do Curso de Formayao de Oficiais Combatentes. 

No presente trabalho tecnico-cientifico, em face da dimensao e dos 

problemas que se registram no processo seletivo, os estudos foram concentrados no 

recrutamento e seleyao de sold ados de 2a. classe, cabendo frisar que os conceitos 

aqui trabalhados sao pertinentes as demais atividades com vistas ao provimento de 

cargos no ambito da Corporayao. 

Os processos de recrutamento e seleyao de sold ados de 2a. classe, nos dias 

atuais, sao orientados por exigencias de perfil profissiografico, em requisitos 

estabelecidos detalhadamente por meio dos editais de concurso, com criterios mais 
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complexos e rlgidos se comparados com as condi¢es firmadas pelo C6digo da 

Polfcia Militar. Essa disparidade gera problemas judiciais e inseguranya jurldica, 

conforme sera demonstrado por meio de pesquisas documentais e analises 

estatlsticas de processos de mandados de seguranya decorrentes do processo 

seletivo. 
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3 METODOLOGIA 

Na consecu9Bo dos objetivos deste trabalho, foi utilizada, por base de estudo, 

a realidade do processo de recrutamento e sele98o da Polfcia Militar do Estado do 

Parana, desenvolvido pelo Centro de Recrutamento e Sele98o, especialmente no 

tocante ao concurso publico para ingresso de soldados de 28 classe. 

Para todos os objetivos especlficos, foram desenvolvidas pesquisas 

bibliograficas e documentais, sendo caracterizados os principais fundamentos 

institucionais, estruturais, jurfdicos e procedimentais do recrutamento e seleyao de 

soldados de 28
. Classe no ambito da Corpora9Bo. Em carater complementar de 

abordagem para todos os objetivos especlficos, com vistas a construir o objetivo 

geral do trabalho, foi utilizada a tecnica da entrevista como uma forma de coleta de 

dados, por meio de entrevista semi-estruturada. 

3.1 CARACTERIZACAO DA PESQUISA 

A presente pesquisa e qualitativa e descritiva, expondo as caracteristicas do 

processo de recrutamento e sele98o no ambito da PMPR, seguindo os 

ensinamentos que seguem: 

As pesquisas descritivas tern como objetivo primordial a descriyao das 
caracterlsticas de determinada populayao ou fenomeno ou, entao, o 
estabelecimento de rela<;oes entre variaveis. Sao inumeros os estudos que 
podem ser classificados sob este titulo e uma de suas caracterlsticas mais 
significativas esta na utiliza<;ao de tecnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionario e a observayao sistematica. 
[ ... ] 
Outras pesquisas deste tipo sao as que se propoem a estudar o nlvel de 
atendimento dos 6rgaos publicos de uma comunidade, as condi«;oes de 
habitayao de seus habitantes, o lndice de criminalidade que ar se registra, 
etc. sao incluldas neste grupo as pesquisas que tern por objetivo levantar as 
opinioes, atitudes e crenyas de uma populayao. 
[ ... ] 
As pesquisas descritivas sao, juntamente com as explorat6rias, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a 
atua«;ao pratica. (GIL, 1991, p. 46) 



28 

Outro autor consultado, assim aborda a questao da pesquisa qualitativa em 

relaQ8o a metodologia: 

As pesquisas qualitativas sao caracteristicamente multimetodol6gicas, isto 
e, usam uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta 
de dados, Podemos dizer, entretanto, que observayao (participante ou nao), 
a entrevista em profundidade e a analise de documentos sao os mais 
utilizados, embora possam ser complementados por outras tecnicas. 
(MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 163) 

3.2 COLETA DE DADOS 

Os dados foram coletados par meio de analise de documenta9ao existente no 

ambito da PoHcia Militar do Estado do Parana em relaQ8o aos processos de 

recrutamento e seleQ8o para soldados de 2a classe, assim como par meio de 

entrevistas semi-estruturadas. 

No tocante a analise documental, realizou-se uma criteriosa analise dos 

documentos relatives aos processes administrativos e juridicos referentes ao 

recrutamento e sele9ao no ambito da PMPR, limitando-se a pesquisa aos ultimos 

concursos realizados. 

A pesquisa documental assemelha-se muito a pesquisa bibliografica. A 
diferenca essencial entre ambas esta na natureza das fontes. Enquanto a 
pesquisa bibliografica se utiliza fundamentalmente das contribuicoes dos 
diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale
se de materiais que nao receberam ainda urn tratamento analltico, ou que 
ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. (GIL, 
1991, p. 51) 

A partir desses pressupostos, em momentos distintos, com o apoio dos 

6rgaos competentes, foram acessadas as informa96es relativas ao ultimo concurso 

publico para ingresso como soldado de 2a. classe, desencadeado em setembro de 

2005 e precluso em 14 de abril de 2008, com algumas inferencias a respeito dos 

dais ultimos concursos para o Curso de Forma9ao de Oficiais, relativos aos anos de 

2007 e 2008. 

No que diz respeito a levantamentos de dados estatisticos afetos a area 

jurfdica, em face da existencia de expressivas quantidades de mandados de 
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seguranc;a, foram enfrentadas algumas dificuldades quanto a padronizar;ao de 

informar;oes estatfsticas no sistema de controle da Consultoria Juridica da PMPR. 

Contando com apoio de integrantes daquele 6rgao e em consulta a outros estudos 

realizados anteriormente, foram compilados dados estatisticos de a¢es judiciais 

decorrentes do processo de ingresso na PMPR desde o ano de 2002, ate agosto de 

2008, possibilitando, analises e interpreta¢es fidedignas em relar;Bo a realidade 

estudada. 

Ainda na pesquisa documental, foi realizada analise e interpretar;ao dos 

dispositivos legais vigentes em confrontar;ao com as tendencias jurisprudenciais que 

se consolidam em face das a¢es judiciais decorrentes do processo de recrutamento 

e seler;ao, indicando-se, como resultado de analise, as vulnerabilidades e as 

necessarias correr;oes para o maior exito, com menor transtornos, na condur;Bo 

desses complexos processos seletivos. 

Quanto a entrevista, foi utilizada a tecnica do modo semi-estruturado, sendo 

aplicada em oito pessoas-chave, selecionadas entre os principais operadores do 

sistema de recrutamento e seler;Bo no ambito da PMPR, nos termos definidos na 

amostra adotada. Quanto a tecnica, pertinentes os seguintes ensinamentos: 

Entrevista, por sua vez, pode ser entendida como a tecnica que envolve 
duas pessoas numa situa9Ao "face a face" e em que uma delas formula 
questoes e a outra responde. ( ... ] Qualquer que seja o instrumento utilizado, 
convem lembrar que as tecnicas de interroga9Ao possibilitam a obten9Ao de 
dados a partir do ponto de vista dos pesquisados. (GIL, 1991, p. 90) 

E prossegue o mesmo autor, citando Sellitiz et al (1967, p. 273): 

3.3AMOSTRA 

Enquanto tecnica de coleta de dados, a entrevista e bastante adequada 
para a obten9Ao de informac<>es acerca do que as pessoas sabem, creem, 
esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bern 
como acerca das suas explicac;oes ou razoes a respeito das coisas 
precedentes. (GIL, 1999, p. 117) 

A popular;Bo para definir;Bo da amostra foi composta pelos participantes das 

comissoes e subcomissoes de avaliar;ao das diversas fases dos ultimos processos 
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de recrutamento e seleyao no ambito da PMPR. A amostra foi definida por tipicidade 

ou intencional, nos termos do ensinamento de Gil (1999, p. 104), por se constituir em 

"urn tipo de amostragem nao probabilfstica e consiste em selecionar urn subgrupo da 

populayao que, com base nas informac;Oes disponiveis, possa ser considerado 

representativo de toda a populac;ao". 

Nesses termos, foram entrevistados presidentes e integrantes das comissoes 

que constituem todas as fases do concurso. 

No que se refere a analise documental, foram consultados documentos 

existentes no Centro de Recrutamento e Seleyao e na Consultoria Juridica da 

PMPR, concentrando-se o estudo nos objetivos de pesquisa. Ap6s definiyao de 

encaminhamentos metodol6gicos, a analise concentrou-se nos documentos relativos 

ao ultimo concurso para soldado de 28
. classe, com algumas inferencias sabre o 

concurso para ingresso no Curso de Formac;ao de Oficiais e, em termos de analises 

estatisticas e jurisprudenciais, foram pesquisados registros existentes desde o ana 

de 2002, com enfase para as tendencias evolutivas registradas nos dois ultimos 

a nos. 

Em can3ter complementar, foram pesquisados documentos existentes na 1 a 

Sec;ao do Estado-Maior da PMPR e na Consultoria Juridica, a respeito de estudos 

em tramitac;ao com vistas a altera¢es na lei de ingresso da PMPR, a ensejar 

alterac;oes no C6digo da Polfcia Militar (PARANA, 1954) 
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4 ANALISE E INTERPRETACAO DOS DADOS 

Seguindo os procedimentos metodol6gicos delineados, todos os dados 

coletados nas pesquisas documentais e nas entrevistas foram sendo sistematizados, 

abstraidos ou consolidados e interpretados pelo autor, constituindo a apresentayao 

sequencia!, focada nos objetivos do trabalho proposto. 

4.1 DISSECANDO 0 PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELECAO DA PMPR 

Conforme se demonstrou nos itens 2.2 e 2.3 do presente trabalho, o Centro 

de Recrutamento e Seleyao da PMPR tern a competencia legal para conduzir, em 

carater permanente, todo o processo de inclusao de civis nas fileiras da Corporayao. 

A sua estrutura, atualmente, em termos funcionais, e bastante adequada, 

considerando que para a realizayao dos concursos publicos de ingresso o 

Comando-Geral designa comissoes e subcomissoes para cada uma das fases do 

concurso, sendo que todas essas atividades sao coordenadas pelo CRS. 

Tendo por referencia o ja mencionado processo seletivo iniciado em setembro 

de 2005, regulado pelo Edital n° 004/2005 (PARANA, 2005b), a estrutura que 

realizou o mencionado concurso possuia a seguinte composiyao basica, nos termos 

dos atos formais exarados pelo Comandante-Geral da Corporayao e publicados em 

Boletim Geral da PMPR: 

• Coordenayao Geral (a cargo do CRS): 

o 02 (dais) Oficiais; 

o 02 (dais) Graduados; 

• Exame de Saude (incluso o psicopatol6gico ): 

o 09 (nove) Oficiais Medicos; 

o 03 (tres) Oficiais Bioquimicos; 

o 04 ( quatro) Oficiais Dentistas; 

o 01 (urn) Oficial habilitado formalmente em Psicologia; 

o 02 (dais) Prayas habilitados formal mente em Psicologia; 
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• Exame de Capacidade Ffsica: 

o 27 (vinte e sete) Oficiais formalmente habilitados em Educayao 

Ffsica; 

o 03 (tres) Graduados formalmente habilitados em Educagao 

Ffsica; 

• Exame Social e Documental: 

o 03 (tres) Oficiais do Sistema de lnteligencia da PMPR (SIPOM); 

• Verificayao de Afrodescendencia: 

o 02 (dais) Oficiais; 

o 01 (urn) Praga; 

o 01 (urn) Civil - membra de reconhecida instituiyao nao 

governamental ligada a movimentos de inclusao racial; 

Conforme se infere, o Centro de Recrutamento e Seleyao da PMPR, para fins 

de realizagao de urn concurso publico para ingresso de civis como soldados, 

coordena uma equipe multidisciplinar de aproximadamente 60 (sessenta) 

profissionais, que atuam em comissoes e subcomissoes, as quais, segundo criterios 

absolutamente tecnicos e de habilitayao formal, ficam responsaveis por cada uma 

das fases do concurso. Cabe ressaltar que nao sao indicados quantitativos de 

profissionais que realizam a fase da prova escrita de conhecimentos ( exame 

intelectual}, haja vista esta fase ser terceirizada a Universidade Federal do Parana. 

Essa equipe multidisciplinar operacionaliza, nos termos da lei e, 

especialmente, do regulamento firmado pelo edital do concurso - nos moldes do 

Edital n° 004/2005 (PARANA, 2005b) -, urn complexo de atividades sequenciais e 

interdependentes que pode assim ser resumido: 

• Elaboracao do Edital, contendo todas as informagoes necessarias ao 

plena processo de recrutamento e seleyao, estabelecendo quantitativos 

de vagas, requisites de ingresso, remunera<;ao, fases do processo 

seletivo, criterios de classificayao e eliminayao, locais, datas e horarios 

das provas e exames, dentre outras informagoes correlatas. Em regra o 

edital e elaborado sob a responsabilidade do CRS/DP, que conta como 

apoio da Consultoria Jurfdica (CJ) e da 1a Segao do Estado-Maior da 

PMPR {PM/1 ); 
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• Publicacao do edital no Diario Oficial do Estado do Parana (DIOE/PR), 

em urn jornal de grande circulac;Bo e no site de Internet da PMPR 

(www.pm.pr.gov.br) e da instituic;Bo responsavel pela fase do exame 

intelectual (verbi gratia- www.nc.ufpr.br); 

• Divulgacao do processo de recrutamento e selec;Bo: alem da publicagao, 

por meio da sa Sec;Bo do Estado-Maior da PMPR (PM/5), sao 

desencadeadas agoes de ampla divulgac;Bo do concurso publico, por 

meio dos 6rgaos de comunicagao de massa, cedendo maior visibilidade e 

atraindo urn maior numero de candidates, aspecto bastante positivo para 

o recrutamento e selegao; 

• Composicao das Bancas Examinadoras: por meio de atos internos, 

materializados na forma de Portarias que sao publicadas em Boletim do 

Comando-Geral da Corporagao (BCG), sao designadas as bancas 

examinadoras de cada uma das fases do concurso; 

• lnicio do processo de inscricoes: nos termos estabelecidos em edital; 

• Publicacao da relacao dos candidatos inscritos: normalmente 

publicado no DIOE/PR e nos sites de internet da PMPR e da instituic;Bo 

terceirizada; 

• Divulgacao do ensalamento: definido a partir dos criterios estabelecidos 

em edital, detalhando locais, datas e horarios das provas; 

• Realizacao do exame intelectual: normalmente a cargo da empresa 

terceirizada que, consoante programa de materias que regula o concurso, 

fica responsavel pela elaborac;Bo, aplicagao e corregao das provas; 

• Divulgacao do resultado do exame intelectual: por meio de publicagao 

do resultado no DIOE e nos sites de internet da PMPR e da instituigao 

terceirizada; 

• Realizacao de entrevista para candidatos afrodescendentes: 

procedimento especffico para os candidates que se habitam as vagas 

preferenciais, realizado concomitantemente com as demais convocagoes 

e fases do concurso; 

• Convocacao para o exame de saude: por meio de publicagao do 

resultado no DIOE e nos sites de internet da PMPR e da instituigao 

terceirizada; 
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• Realizacao do exame de saude: cumprindo todas as especificayaes do 

edital, sendo constituldo pelas seguintes avaliagoes: 

o Avaliagao psicopatologica: realizada diretamente pelo CRS, par 

meio de comissao de psic61ogos habilitados formalmente e 

designados par ato especifico do Comandante-Geral; 

o Avaliagao medica e odontologica: realizada pela Junta Medica 

da PMPR, composta especificamente para o concurso, com a 

participayao de medicos e dentistas formalmente habilitados; 

• Divulgacao do resultado do exame de saude: par meio de publicagao 

do resultado no DIOE e nos sites de internet da PMPR e da instituigao 

terceirizada; 

• Convocacao para o exame de capacidade fisica: por meio de 

publicagao do resultado no DIOE e nos sites de internet da PMPR e da 

instituiyao terceirizada; 

• Realizacao do exame de capacidade fisica: cumprindo todas as 

especificagoes do edital, sendo aplicado par meio de comissao propria da 

PMPR; 

• Divulgacao do resultado do exame de capacidade fisica: por meio de 

publicagao do resultado no DIOE e nos sites de internet da PMPR e da 

instituigao terceirizada; 

• Convocacao para o exame social e documental: par meio de 

publicagao do resultado no DIOE enos sites de internet da PMPR e da 

instituiyao terceirizada; 

• Realizacao do exame social e documental: cumprindo todas as 

especificagoes do edital, sendo aplicado par meio de comissao propria da 

PMPR, normalmente vinculada a area de inteligencia; 

• Divulgacao do resultado do exame social e documental: par meio de 

publicayao do resultado no DIOE e nos sites de internet da PMPR e da 

instituigao terceirizada; 

• Convocacao dos candidates pela ordem crescente de classificacao 

para fins de inclusao: esse processo ocorre nos limites de vagas a 

serem preenchidas, sendo que os demais candidatos aprovados no 

processo seletivo, em todas as fases, ja ficam na condigao de suplentes, 
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respeitadas a validade dos exames realizados. Os demais candidates 

classificados na fase do exame intelectual aguardam convocayao para 

prosseguirem nos exames, consoante a validade do concurso e 

disponibilidades de vagas, cumpridas as formalidades legais. Este ato 

tambem ocorre por meio de publicayao no DIOE e nos sites de internet da 

PMPR e da instituiyao terceirizada; 

• lnclusao: feita por meio do recebimento e analise de documentos 

exigidos para a inclusao, especificados em edital, sendo complementado 

pela elaborayao da Ficha de lnclusao Individual e assinatura do candidate 

e pela Portaria de inclusao de civis, publicada em BCG e DIOE; 

• Prestacao de contas ao TCE: concluso todo esse processo de 

recrutamento e seleyao, o CRS elabora circunstanciado relat6rio 

documentado a ser encaminhado, na forma de prestayao de contas, para 

o Tribunal de Contas do estado do Parana, dando por encerrado o 

concurso publico. 

Todas essas mencionadas fases do concurso, apresentadas acima de modo 

mais detalhado e consoante a realidade extrafda da analise de todos os editais 

publicados, a partir da autorizayao governamental para realizayao do concurso ate a 

inclusao do primeiro grupo de candidates selecionados, sao processadas ao Iongo 

de meses. Ha uma demanda de tempo entre o inicio do processo com vistas a 

definiyao de vagas e autorizayao governamental e, ainda, a contratac;ao formal da 

Universidade Federal do Parana, para a realizayao do exame de prova escrita de 

conhecimentos. Sem esses ajustes, o edital de concurso publico nao e publicado. 

Por meio da pesquisa documental realizada sabre o Edital n. 0 004/2005 

(PARANA, 2005b), que regulamentou o ultimo Concurso Publico para 

Preenchimento de Vagas de Soldado Policial Militar (QPM 1-0) da PoHcia Militar do 

Estado do Parana, constatou-se uma previsao inicial de disponibilizayao de 1.000 

(mil) vagas, em processo seletivo com validade de urn ano, prorrogavel por igual 

perfodo. Somente para este concurso, foram realizadas mais de 21.000 (vinte e uma 

mil) inscric;oes, resultando na classificayao de 9.623 (nove mil, seiscentos e vinte e 

tres) candidates, os quais obtiveram nota maior ou igual a cinco no exame intelectual 

(prova escrita de conhecimentos ), consoante os registros existentes no Centro de 

Recrutamento e Seleyao da PMPR 
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Na operacionaliza~o das demais fases do concurso, para o preenchimento 

das 1 000 vagas iniciais, foram convocados para prosseguirem no certame (2a fase -

exame de saude), 3.000 (tres mil candidatos). 

Ainda na vigencia do concurso, contados a partir do ato de homologa98o do 

resultado final do concurso, que nos termos regulamentares fixados no§ 2°. do Art. 

4°, do Decreta Estadual n°. 2.508, de 20 de janeiro de 2004 (PARANA, 2004), foi 

autorizado o recomplementamento de efetivos da Corpora~o em urn total de mais 

1.250 (urn mil, duzentas e cinquenta) vagas, culminando em outros cinco atos de 

convoca<;ao de candidatos inicialmente classificados na primeira fase do concurso -

prova escrita de conhecimentos. Ao final desse laborioso processo, no total, desde a 

destina<;ao inicial de vagas do concurso, foram convocados urn total de 6.200 ( seis 

mil e duzentos candidatos) sendo inclufdos apenas 2.157 (dais mil, cento e 

cinquenta e sete) soldados de 2a Classe, ou seja, 93 (noventa e tres) vagas 

acabaram por nao serem preenchidas quando das conclusao do processo seletivo e 

da preclusao da validade do concurso sob exame. 

A partir da publica<;ao deste edital do ultimo concurso (PARANA, 2005b), 

primeiro ato do processo de recrutamento e sele<;ao propriamente dito, todas as 

fases especificadas acima transcorreram com a seguinte demanda temporal, 

constante do Quadro 01. 

FASE DATA N° DE DIAS 
ACUMULADOS 

Publicayao do edital 30 set 2005 -
lnscricoes 10 a 24 out 2005 24 
Prova escrita de conhecimentos 04 dez2005 42 
Divulga~o do resultado 20 dez2005 58 
Convocacao para entrevista de afrodescendentes 20 dez 2005 58 
Convocayao para exames de saude 27 dez2005 65 
Realizac;ao do exame psicopatol6gico 08 jan 2006 77 
Realizayao dos exames de saude 09 a 13 jan 2006 82 
Entrega dos formularies de dados biograficos Ate 13 jan 2006 82 
Divulgayao do resultado dos exames de saude 03 fev 2006 103 
Convocacao para exames de capacidade fisica 03 fev 2006 103 
Realizayao do exame de capacidade ffsica 20 a 24 fev 2006 124 
Divulgac;ao do resultado do exame de capacidade fisica 08 mar2006 136 
Divulgayao do resultado do exame social e documental 07 abr 2006 166 
Divulgacao do tesultado final do concurso 13 abr 2006 172 
Convocac;ao para inclusao 19 abr2006 178 
lnclusao 02 mai 2006 191 

QUADRO 01 - DEMONSTRATIVO DE REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO PARA 
RECRUTAMENTO E SELECAO (EDITAL N° 004/2005 - PMPR) COM 
PROJECAO TEMPORAL. 

Fonte: CRS/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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Confrontando-se a estrutura e funcionamento do Centro de Recrutamento e 

Seleyao da PMPR, inclusas as comissoes designadas para a operacionalizayao do 

processo, com as fases do concurso publico e a demanda temporal do inlcio ate o 

ato de inclusao, algumas considera9()es passam a ser relevantes: 

a) a partir de seu inlcio, a inclusao do primeiro grupo de candidatos 

aprovados em todas as fases do concurso demorou mais de 190 ( cento 

e noventa) dias, ou seja, mais de seis meses; 

b) entre a publicagao do edital e a realizagao da prova escrita de 

conhecimento houve uma demanda de 42 ( quarenta e dois) dias, sen do 

que o art. 15, do Decreta Estadual n°. 2.508, de 20 de janeiro de 2004 

(PARANA, 2004) estabelece que "o prazo de realizayao da prova nao 

sera inferior a 15 ( quinze) dias a contar da publicagao do edital que rege 

o concurso"; 

c) o prazo de inscriyao foi de 14 (quatorze) dias corridos, sendo que a 

exigencia legal e de 5 (cinco) dias uteis; 

d) para a realiza<;ao de cada uma das fases, da convocayao, aplicagao dos 

testes, corregao e divulgayao dos resultados, o concurso sob analise 

apresentou a seguinte demanda de tempo, expressa em dias corridos: 

• aplicagao, correyao e divulgayao dos resultados da prova escrita de 

conhecimentos (1 8 fase), para =21.000 inscritos: 16 dias; 

• convocagao, aplica<;ao, corregao I elaboragao de laudo e 

divulgagao dos resultados dos exames de saude (28 fase), para 

3.000 candidatos: 38 dias; 

• convocagao, aplicagao, elaboragao de laudo e divulgayao dos 

resultados dos exames de capacidade ffsica (38 fase ): 33 dias; 

• investigayao social e divulgayao dos resultados do exame social e 

documental (48 fase): 84 dias; 

e) conforme se infere, ha sobreposi<;ao de prazos em relagao ao exame 

social e documental, considerando que o formulario de dados 

biograficos, onde o candidato presta todas as informa¢es necessarias e 

que servirao de base para o processo de investigagao social e 

documental, e entregue ao candidato no momenta em que o mesmo 
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realiza o exame psicopatol6gico, com o compromisso de entregar o 

formulario, diretamente no CRS, no prazo de cinco dias; 

f) para cada uma das fases, ap6s a divulgayao dos resultados, as 

candidatos considerados inaptos, ou seja, eliminados do certame e, 

portanto, impedidos de prosseguir nas demais fases do concurso, podem 

recorrer, no prazo maximo de dais dias uteis, sendo que a comissao de 

avaliagao de cada uma das fases do concurso dispoe de seis dias para 

resposta do recurso, o qual e recebido exclusivamente com efeito 

devolutivo, ate o seu julgamento. 

Como se pode observar, o processo de recrutamento e sele9ao no ambito da 

PMPR para o recompletamento dos efetivos de soldados e bastante dinamico, 

complexo e, em regra, atrai milhares de candidates a preencherem expressivas 

quantidades de vagas. Entretanto, mesmo nos termos quantitativos que foram 

apresentados, respeitados os prazos mfnimos de publicayao e convoca98o e as 

atividades de avaliayao de cada uma das fases do concurso, poder -se-ia abrir uma 

discussao a respeito da possibilidade de serem reduzidos esses prazos. 

Ressalvada a comissao designada para o exame de capacidade flsica, que 

conta com urn quantitativa de avaliadores absolutamente razoavel, as demais 

comissoes sao compostas, em cada uma de suas areas de competencia, par 

profissionais em numeros reduzidos que, nos periodos de concurso, cumulam com 

suas atividades ordinarias as demandas comprimidas de atendimento a milhares de 

candidates. Toda essa discussao sera levada a termo ap6s a apresentagao do 

relat6rio das entrevistas. 

4.2 RELATORIO DAS ENTREVISTAS 

Com o objetivo de obter informa¢es mais aprofundadas a respeito do 

processo de recrutamento e sele9ao no ambito da PMPR, visando identificar 

aspectos positivos a respeito dos procedimentos adotados em cada uma das 

comissoes e subcomissoes que realizam efetivamente o processo, foram realizadas 

oito entrevistas com pessoas envolvidas diretamente no processo, desde a 
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coordenayao geral do CRS ate a comissao que desencadeia a ultima fase do 

concurso. 

T odas as entre vistas, com base em roteiro estabelecido no modo semi

estruturado, foram realizadas no mes de setembro de 2008, nos locais de trabalho 

dos entrevistados, mediante previo agendamento, utilizando-se de recurso de 

gravayao, por meio de micro-cassete, e anotac;;Qes diretas. 

0 relato das entrevistas sera apresentado seguindo o roteiro semi

estruturado, abordando-se a identifica~o dos entrevistados, aspectos relacionados 

a visao dos entrevistados quanta a efetividade do processo seletivo, avaliagao da 

infra-estrutura e da propria estrutura de realizayao do concurso, dificuldades e 

formas de se melhorar o processo como urn todo, tanto sob a 6tica de eficiencia 

temporal, como pela 6tica da qualidade de cada urn dos exames realizados. 

4.2.1 lnformac;;Qes gerais sobre os entrevistados 

Todos OS participantes da pesquisa sao integrantes da Policia Militar do 

Estado do Parana, com formayao de nfvel superior e que atuam nas respectivas 

areas de competencia de habilitayao formal para fins de realizagao das fases do 

concurso publico com vistas ao recrutamento e sele<;ao de contingentes para a 

Corpora gao. 

Todos fizeram e fazem parte de comissoes e subcomissoes de recrutamento 

e seleyao da Corporayao, com vasta experiencia profissional, sendo que todos, 

indistintamente, possuem mais de quinze anos de servi<;o na PMPR e atuam ha 

diversos anos em processos seletivos. 

Diante da diversidade de exames que sao realizados nos processos seletivos, 

igualmente a formayao academica dos entrevistados e diversificada, passando pelas 

areas da medicina, da psicologia, da educayao fisica, do direito e da inteligencia/ 

seguran<;a publica. 
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4.2.2 A efetividade do processo de recrutamento e sele98o no ambito da PMPR 

0 processo de recrutamento e selec;ao adotado no ambito da PMPR, pelo que 

foi relatado pelos entrevistados, foi se aperfeic;oando ao Iongo dos anos, atingindo 

elevado grau de profissionalismo e especificidade, com a segmenta98o cientffica de 

cada uma das fases do concurso, na busca do melhor perfil profissiogratico de 

candidate que venha a ingressar nas fileiras da Corpora98o. 

Fica, pais, clara que, desde a prova escrita de conhecimentos, habitualmente 

denominado exame intelectual, realizado pela UFPR, ate a ultima fase, todos os atos 

sao rigorosamente fundamentados, cientificamente focados na sele98o dos 

melhores candidates e com a constants preocupa98o estrategica da lnstituiyao no 

sentido de que se faz urn processo seletivo de urn profissional que, ingressando na 

Polfcia Militar, entra em carreira diferenciada, impondo-se predicados de voca98o e 

nao somente de urn mero emprego, com exigencias igualmente diferenciadas. 

Por certo, no universo de entrevistados, encontram-se crlticas a respeito de 

uma ou outra fase do processo seletivo. Nesse ponto, destaca-se a posiyao de um 

dos profissionais medicos entrevistados, que ja exerceu a presidencia da comissao 

responsavel pelo exame de saude, o qual acredita na absoluta necessidade de se 

evoluir o conceito de exigencias na questao da saude flsica, diante da evolu98o dos 

tempos, a obrigar a superayao de alguns requisites cobrados historicamente, 

associado as oportunidades de carreira, ao universo de cargos e func;Qes existentes 

na Polfcia Militar e a propria evoluyao da medicina. Enfatiza que, condic;Oes 

colocadas em edital de concurso publico para ingresso na PMPR, designadas como 

incapacitantes, efetivamente nao sao relevantes, ate determinado ponto, para o 

exerclcio das atividades da PMPR. 

Para exemplificar a sua assertiva, faz uma reflexao a respeito dos requisites 

absolutes de acuidade visual perfeita para ingresso na PMPR, afirmando que muitos 

candidates de valor humano e profissional sao eliminados por possulrem pequenos 

defeitos de visao que, de modo algum, seriam incapacitantes para o exerclcio 

profissional. Refor~ sua posiyao ao indicar que, dos tres oficiais presentes na sala 

no momenta da entrevista, os tres fazem uso de "pr6teses oculares"- 6culos. 

Os outros profissionais da medicina entrevistados foram na mesma esteira, 

atestando a necessidade de revisao de alguns criterios, por meio de estudos 
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multidisciplinares, mas nao conduzidos par "uma cabec;a", mas sim par diversos 

profissionais que, diante da formayao e da experiencia, possam apresentar solugoes 

efetivas que nao descaracterizem exigencias de selegao, mas que tornem o 

processo mais efetivo, celere e criterioso. Dentre outras questoes, mencionam a 

necessidade de fatores diferenciados entre o processo seletivo de soldados e de 

cadetes para a Escola de Formayao de Oficiais, em funyao do perfil profissional que 

se busca, alem da supressao de exames que, atualmente, estariam superados, a 

citar os exames complementares de sifilis, doenga de chagas, eletro-encefalograma, 

dentre outros. 

Especificamente quanta ao exame psicopatol6gico, as duas profissionais 

psic61ogas entrevistadas sao unanimes em afirmar a evoluyao dos instrumentos 

adotados no mundo, no Brasil e pela PMPR para a conduyao do processo seletivo, 

destacando a absoluta efetividade do exame que tanya mao de ferramentas, 

tecnicas e procedimentos comprovados cientificamente, aprovados pete Conselho 

Federal de Psicologia e que apresentam resultados inquestionaveis e cada vez mais 

consolidados no processo cultural da Corporayao e da sociedade brasileira. 

As duas profissionais afirmam ainda a necessidade de amadurecimento social 

e cultural para as questoes relacionadas aos exames psicopatol6gicos. Estes, 

podem indicar a existencia de transtornos de sanidade mental, mas, em regra, 

indicam que o candidato, quando contra-indicado, nao possui perfil adequado para a 

atividade policial militar, mas pode ter plene potencial profissional para outras 

atividades. 

No que diz respeito ao exame de capacidade fisica verificou-se, par meio das 

entrevistas, a recente evolugao dos criterios de exigencia de agilidade e forc;a fisica 

nos membros superiores e inferiores. As eliminayaes no exame de capacidade 

fisica, segundo o resultado das entrevistas, era urn dos maiores geradores de 

questionamento judiciais. Com efeito, no ano de 2007 para 2008 houve urn 

reconhecimento par parte dos profissionais de educac;ao fisica no sentido de que os 

criterios adotados para fins de selegao eram rigorosos e infundados, exigindo 

capacidade muito alem da media vigente no seio social de onde sao selecionados os 

candidatos a ingresso na PMPR. 

Diante dessa constatayao, que em ultima analise expurgava excelentes 

candidatos, par vezes os mais capacitados intelectualmente, a tabela e os criterios 

de pontuagao dos testes fisicos foi alterada no ambito interno e, a partir do proximo 
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processo seletivo para o Curso de Formayao de Oficiais Ga publicado) e para o 

proximo concurso publico para ingresso de soldados, ja estara sendo aplicada. 

Em termos de exame social e documental, que normalmente fica vinculado a 

area de lnteligencia da Corporayao, o presidente da comissao ressaltou, de infcio, a 

importancia das investigayaes que sao encetadas, considerando que, por meio 

desses procedimentos, sao identificados casas de falsidade ideol6gica, falsificac;ao 

de documentos, inidoneidade moral, antecedentes criminais, dentre outros aspectos 

correlatos. Enfatizou que, em regra, as pessoas que se inscrevem para ingresso na 

Polfcia Militar, conhecem a sistematica e, havendo algum 6bice, nao se expoem ao 

processo. Todavia, ha aqueles que, mesmo sabendo que serao contra-indicados, 

tentam burlar o sistema, razao pela qual o exame social e documental e 

absolutamente necessaria e apresenta grau de efetividade bastante elevado. 

Por derradeiro, os entrevistados integrantes do CRS, os quais atuam na 

coordenac;ao geral dos trabalhos, sao enfaticos em afirmar que o processo de 

recrutamento e selec;ao da PMPR e executado com maestria, seguindo as melhores 

e mais consolidadas tendencias em termos de concurso publico, servindo de 

exemplo para outras Corporac;oes Militares e 6rgaos publicos do Estado e da 

Federayao. 

4.2.3 A estrutura administrativa para a realizayao do processo 

No que diz respeito a estrutura administrativa para a realizayao do processo 

completo de recrutamento e seleyao, os entrevistados apresentaram as suas 

maiores dificuldades e indicaram necessidades para melhorias. Por certo, o 

acatamento dessas indicayaes e a implementayao de melhorias significara 

aperfeic;oamento do processo. 

Para a realizayao dos exames de saude, os medicos entrevistados 

ressaltaram os seguintes e mais importantes aspectos: 

• necessidade de reavaliac;Bo dos requisites de exame de saude para 

ingresso na Corporayao, determinando-se com objetividade o que se 

pretende com o exame diante da evoluyao da sociedade, das relac;oes 

sociais, da ciencia medica, das oportunidades de carreira e do universo 
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das fungoes da PMPR, tanto na area administrativa quanta na area 

operacional; 

• a partir desse diapasao, realizar previa planejamento a respeito do 

processo de recrutamento e selegao. De modo unanime, os entrevistados 

indicam que somente nas vesperas da realizagao dos exames tomam 

conhecimento da demanda para avaliar milhares de candidates; 

• associado a este t6pico, exaltam que as comissoes e subcomissoes 

integradas por profissionais medicos militares sao quantitativamente 

deficientes diante da demanda especifica do concurso, que se soma as 

atividades ordinarias da Junta Medica, fungoes administrativas, 

atendimento ambulatorial, dentre outros encargos. Assim, exaltam a 

necessidade de serem estruturadas equipes qualitativa e 

quantitativamente mais adequadas, inclusive, diante da conjuntura atual 

de absoluta defasagem do Quadro de Oficiais de Saude, com a 

contratagao de profissionais a integrarem o processo seletivo; 

• na mesma esteira, indicam a necessidade de designagao, nas comissoes 

e subcomissoes para o exame de saude, de profissionais auxiliares 

(enfermeiros e tecnicos em enfermagem), os quais podem realizar 

diversos procedimentos de rotina, sob a supervisao de urn profissional 

formalmente habilitado, a citar as aferigoes biometricas, medigoes de 

pressao arterial, scren de acuidade visual por meio de escala Snellen, 

dentre outras rotinas; 

• contra-indicam, de modo absoluto, terceirizagao de bancas de exame de 

saude, nem mesmo para o psicopatol6gico, pais a experiencia preterita 

demonstrou que as empresas que se habilitam para a realizagao dos 

processes, tendem a fazer o mais rapido possfvel, ainda que mal feito, 

com vistas a minimizar custos e antecipar pagamentos, alem de nao 

possufrem nenhum compromisso institucional com os resultados; 

• exaltam que, mesmo nas condigoes atuais, com a estrutura vigente, a 

maior complexidade acaba por se estabelecer na relagao qualidade x 

celeridade, quando inumeros candidates sao apresentados para exames 

em tempos recordes, o que compromete sobremaneira o processo 

seletivo. 
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Ainda na seara do exame de saude, emerge a questao especifica do exame 

psicopatol6gico. As profissionais da psicologia que foram entrevistadas colocam que 

a estrutura administrativa para a realizayao dessa fase do concurso e efetivamente 

deficitaria, ressaltando as seguintes aspectos: 

• inexistem profissionais formados em psicologia em numero suficiente nos 

quadros da Policia Militar, tanto que na comissao sao designados apenas 

tres e atualmente, atuando com habilitayao formal, registram-se apenas 

07 (sete) militares com curso superior em psicologia; 

• especificac;oes editalicias, que podem e devem ser flexibilizadas nos 

processes vindouros, indicam que todos as candidates devem ser 

submetidos na mesma data, hora e local ao exame psicopatol6gico, de 

modo que as condic;oes de realizac;ao comprometem a proposta da 

qualidade, alem de forc;ar a utilizac;ao de estagiarios/estudantes que estao 

cursando as ultimos anos do curso superior de psicologia, a participarem 

da aplicac;ao dos testes; 

• considerando que somente psic61ogos com treinamento e habilidades 

especfficas podem fazer a correyao dos testes aplicados, muitos dos 

quais demandam tempo e muito labor, a falta de estrutura invoca perfodos 

prolongados entre a realizayao dos exames e a divulgac;ao dos 

resultados; 

• nestas condic;oes, propoem as entrevistadas que, especificamente para 

as perfodos de concursos quantitativamente de maior envergadura, haja a 

contratayao de profissionais de psicologia, adredemente selecionados e 

treinados, para acelerar, substancialmente, a correyao dos testes e a 

divulgayao de resultados; 

• diante da especificidade do exame psicopatol6gico, sugerem que seja 

realizado como uma fase especffica, dissociada do exame de saude 

flsica, como uma forma de agilizar procedimentos que, na essencia, sao 

absolutamente independentes; 

• de igual forma em relayao aos profissionais da medicina, sao frontalmente 

contra a terceirizayao de exames psicopatol6gicos, enfatizando que a 

experiencia preterita foi desastrosa; 
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• por derradeiro, indicam que com o aperfeic;oamento e evolugao dos 

instrumentos e testes que sao aplicados na busca do melhor perfil 

profissiografico na area da psicologia, a excelencia dos exames seria 

alcan9e3da por meio de entrevistas face a face do psic61ogo que aplicou e 

corrigiu os testes, em procedimento personallssimo com dura9ao nao 

superior a 20 (vinte) minutos por candidato, que possibilitaria maior grau 

de confiabilidade na indica9ao ou contra-indica9ao de cada avaliado. 

0 presidente da comissao de exame de capacidade ffsica repisou, quanta a 

estrutura, a evolugao conceitual havida nos dois ultimos anos e afirmou que a 

Academia Policial Militar do Guatupe (APMG) nao apresenta as melhores condi96es 

ffsicas para a aplicagao dos testes flsicos. Neste ponto, revela que o local de 

realizagao da corrida deve ser plano e a aplicagao dos testes de tragao na barra fixa 

(ou isometria) e shuttle run, deve possibilitar que acompanhantes dos candidates 

assistam a aplicagao do teste como forma de controle e fiscaliza9ao. A APMG nao 

propicia essas condi96es. Menciona que, em algumas oportunidades, quando e 

posslvel o ajuste, transfere a realizagao do exame de capacidade ffsica para o 

Estadio do Pinheirao, no bairro do Taruma, em Curitiba, pois as condi96es das 

instala<;Oes flsicas sao mais adequadas. 

Finalizando esta abordagem, o entrevistado estabelece a possibilidade de 

serem promovidas adapta96es nas instala<;Oes ffsicas da APMG, denotando nao 

haver limitac;Qes quantitativas ou qualitativas em termos de capital humano para a 

realiza9ao desses exames, uma vez que a PMPR possui urn quadro de Oficiais e 

Prayas habilitados formalmente para a educagao flsica, em plenas condit;oes 

tecnicas de conduzir o processo seletivo com pleno exito. 

Versando sobre a estrutura para aplicagao do exame social e documental, o 

entrevistado indica que a composigao limitada da comissao, com apenas tres 

oficiais, associado ao tempo escasso para a realizaty8o da investigagao, sao os 

maiores problemas afetos a estrutura administrativa, salientando que o exame social 

e documental depende de investiga96es de campo, por vezes envolvendo diversos 

6rgaos e pessoas, localizados em munidpios igualmente diversos, em 

procedimentos que demandam a estrutura loglstica e de pessoal do Sistema de 

lnteligencia da PMPR (SIPOM) e, afloram maiores dificuldades, quando as 

necessidades de informaty()es envolvem os demais 6rgaos de lnteligencia do Parana 

e de outros Estados da Federagao. 
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Para veneer esses 6bices, o entrevistado propoe que a comissao seja 

constitufda par mais integrantes, oficiais e pra~s, que possam realizar as analises 

de resultados, distribuigao de pedidos de busca de informay6es, recebimento e 

triagem de documentos, com maior presteza. 

Conforme indicado em analises anteriores, o formulario de dados biograficos 

( questionario ), com vistas a possibilitar respostas oportunas no procedimento de 

pesquisa social, e entregue a cada candidato imediatamente ap6s a divulgayao dos 

resultados da 1 a fase do concurso, com a orientayao de que deve ser encaminhado 

ao CRS no prazo maximo de cinco dias. Ap6s o recebimento desses questionarios, 

a Comissao designada inicia os seus trabalhos. 

Com base na experiencia concreta na primeira convocagao do ultimo 

concurso realizado para ingresso de soldados de 2a. classe, a fase da investiga9ao 

social demorou 84 ( oitante quatro) dias. A agilizayao desse processo depende de 

melhor planejamento, possibilitando urn nivelamento de aprestamento e 

adestramento em relayao a todos os integrantes do SIPOM/PMPR, estabelecendo

se urn grau de prioridade e urn melhor fluxo de informay6es e pedidos de busca para 

outros 6rgaos do Parana e dos demais Estados da Federayao. 

4.2.4 Da percepyao dos entrevistados quanta a possibilidade de redu9ao de prazos 

e de aperfei9oamento do processo de recrutamento e seleyao 

Nas condiy6es impostas pela Corporayao para a realizayao das diversas 

fases do concurso publico de recrutamento e seleyao, considerando recursos 

logfsticos, capital humano e condi96es gerais de trabalho, todos os entrevistados 

demonstram preocupayao fundamentada no sentido de que, fazem o melhor, em 

menor lapso temporal possfvel e que, mesmo assim, sofrem cobran9as em relayao a 
celeridade dos procedimentos. Tambem de modo unfssono, os entrevistados 

indicam a relayao inversamente proporcional que se estabelece entre qualidade e a 

celeridade em todas as fases do concurso - nao havendo mudangas conceituais, de 

estrutura e de processos, quanta mais rapido o processo seletivo, mais vulneravel e 

sujeito a falhas sera. 
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Associado a analise feita anteriormente, versando sobre a estrutura 

administrativa para a realizayao do concurso, todos os entrevistados indicam que 

investimentos em capital humano e o primeiro e principal aspecto que podera se 

traduzir em celeridade do processo sem perda de qualidade. 

Na area do exame psicopatol6gico, as duas psic61ogas entrevistadas foram 

enfaticas ao afirmar que "o processo de correyao de alguns testes e extremamente 

demorado, exige atenyao concentrada e a produtividade fica limitada". Sem 

preocupayao com a celeridade do processo, em termos ideais, os candidatos 

aprovados por meio de instrumentos de testagem, deveriam ser submetidos a 

entrevista e dinamicas de grupo, todavia esses procedimentos demandariam maior 

tempo e, na conjuntura atual, seria inviavel para processos seletivos com grande 

quantidade de candidatos. Afirmam, as entrevistadas na area do exame 

psicopatol6gico que o mercado dispoe de profissionais que, formalmente habilitados, 

podem vir a integrar as comissoes de concurso, nao na forma de terceirizagao, mas 

coordenados pelas equipes da PMPR, refletindo em melhoria na qualidade e na 

celeridade na aplicayao dos testes, corregao e divulgayao dos resultados desta fase 

do concurso publico. 

Quanto a aplicayao dos testes de capacidade fisica, o presidente da comissao 

deste exame afirma categoricamente que "a partir das alteragoes havidas no ano de 

2007 quanto aos criterios de aplicayao dos exames e contagem de pontos, inexistem 

problemas quanto a qualidade, a efetividade e a dinamica de realizayao da fase em 

prazos celeres. Havendo a indicayao de urn local adequado para aplicayao dos 

testes, a comissao atuando de modo completo, consegue avaliar duzentos 

candidatos por turno, garantindo-se plena isonomia entre os concorrentes, sendo 

que o resultado e imediato, pois independe de corregoes e interpretagoes - e apto 

ou inapto". Perguntado, o entrevistado indica a plena possibilidade de inversao da 

ordem dos exames, aplicando o exame de capacidade ffsica imediatamente ap6s o 

exame de prova escrita de conhecimentos e antes dos exames de saude. 

Essa questao da inversao dos testes em relayao a sequencia que 

habitualmente e praticadas nos processos seletivos no ambito da PMPR se vincula a 
demanda de tempo, a complexidade e aos custos do exame de saude. Assim, 

considerando que muitos candidatos sao eliminados na fase do exame de 

capacidade ffsica, somente os aprovados nesta fase prosseguiriam no concurso e, 

por certo, esta medida poderia representar ganho de tempo, pois a Comissao de 
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Saude teria urn numero menor de candidates a avaliar, desonerando todas as partes 

envolvidas no processo. Afirma o entrevistado que para o exame de capacidade 

flsica ser realizado antes do exame de saude, o candidate deve se apresentar para 

os testes flsicos com urn atestado medico de que esta em condi96es de realizar as 

exames previstos no edital do concurso publico. 

Os medicos entrevistados, por sua vez, quando mencionados prazos e 

aspectos a serem melhorados no processo de recrutamento e sele9ao, repisam a 

questao da defini98o "a respeito do que se pretende com o PM e o que se pretende 

com o exame de saude". Assim, o presidente da Junta Medica afirma que para a 

realiza9ao de exames minuciosos em rela98o a todos os requisites e exigencias 

firmados em edital, haveria a necessidade de juntas por especialidades, mas 

acredita que este nao seja o objetivo maior. Afirmam os medicos entrevistados, que 

o objetivo maior do exame de saude esta focado em exames admissionais que 

impe98m o ingresso de incapazes para a atividade policial-militar au de bombeiro

militar, assim como daqueles candidates que, em curta prazo, venham a apresentar 

problemas que levem a provocar reformas prematuras, onerando o sistema 

previdenciario, o Estado, a sociedade como urn todo e o proprio profissional. 

Desta forma, com vistas ao conteudo da entrevista quanta a prazos e 

aperfei9oamento do processo, os medicos indicam a necessidade e previa 

planejamento, contrata9ao de profissionais adequando as equipes necessarias 

frente a demanda e reavalia98o dos criterios e exigencias que compoem o exame de 

saude. Perguntados, endossam a possibilidade de realiza98o dos exames de 

capacidade ffsica antes do exame de saude, mediante, minimamente, de urn 

atestado medico. Urn dos entrevistados, vinculado a area da ortopedia, afirma que 

em termos ideais, para o exame de capacidade fisica ser realizado antes do exame 

de saude, o candidate deveria trazer atestado medico, avalia98o ortopedica e exame 

ergometrico. 

Para o exame social e documental, o presidente da comissao detalhou uma 

serie de dificuldades afetas a questao de investiga98o de campo, que se processa 

em diversos municipios e ate Estados, em face das informa96es apresentadas pelos 

candidates que residiram ou estudaram em diversos locais ao Iongo da vida, dentre 

outras variantes. Assim, reafirma a necessidade de que, nas primeiras fases do 

concurso, as candidates ja devem ser orientados a preencher e entregar as 

questionarios (formulario de dados biograficos ), de modo a serem encetadas 
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diligencias com a maior brevidade possfvel, em face da relayao de dependencia que 

se estabelece com outros 6rgaos publicos, da comunidade de inteligencia ou nao, 

para a obtenyao das informay5es e dados necessarios. Com vistas a celeridade do 

processo, mediante previa planejamento, deveria haver uma mobilizagao de todas 

as Agencias Regionais de lnteligencia e Agencias Locais de lnteligencia do SIPOM, 

com previa reuniao de nivelamento e treinamento, para que, com a devida 

prioridade, os agentes de busca apresentassem maior produtividade em relayao as 

informagoes efetivamente necessarias. 

De igual forma, o entrevistado indica a necessidade de uma estrutura mais 

adequada por parte da comissao responsavel pelo exame social e documental, com 

uma composiyao quantitativamente mais robusta e ecletica, inclusive com a 

designagao de graduados integrantes do SIPOM. 

4.2.5 Da impossibilidade de recursos administrativos e das implicay5es dos 

mandados de seguranga 

Questionados a respeito da efetividade dos recursos administrativos em cada 

uma das fases do recurso, assim como sabre as implicay6es dos mandados de 

seguranga, as percepgoes profissionais dos atores entrevistados envolvidos com a 

realizayao do processo de recrutamento e seleyao no ambito da PMPR sao 

absolutamente consistentes e fundamentadas. 

Quase que de modo unanime, os entrevistados afirmam, inclusive pela 

experiencia na conduyao dessas atividades ora estudadas, que os criterios 

estabelecidos em edital e o principia da isonomia, diante do grande numero de 

candidates que se inscrevem nesses concursos, integram urn contexto objetivo de 

avaliayao, sendo que em todas as fases do processo seletivo, os instrumentos de 

testagem sao rigorosamente cientfficos, com estreitas margens de interpretagao 

subjetiva, a indicar que, questionamentos de merito a respeito do teste, com vistas a 

aplicayao de novo exame, possuem pouca efetividade e podem vir a ferir o principia 

da isonomia. 

lnexistindo dados estatfsticos completos e detalhados a respeito de cada uma 

das fases do concurso, especialmente no tocante aos percentuais de eliminayao de 
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candidatos com as respectivas causas, ha uma percepc;ao geral dos entrevistados 

que, nas primeiras convocac;Qes de candidatos classificados na prova escrita de 

conhecimentos, em cada uma das fases sao eliminados, no maximo, 10% dos 

candidatos. Nas convocac;Qes mais distantes do processo inicial do concurso, esses 

percentuais sao rigorosamente mais elevados e os transtornos sao muito maiores. 

Nesse contexto, os entrevistados, especialmente os profissionais que atuam 

na coordenac;ao do processo seletivo, indicam que os maiores indices de eliminac;ao 

estao no exame de capacidade fisica, seguido pelo exame psicopatol6gico, 

investiga98o social ( exame social e documental) e exame de acuidade visual 

(integrante do exame de saude). 

Todos os mencionados exames tern grau de objetividade e cientificidade, de 

modo que ou o candidato e apto ou inapto. Sendo aplicado o teste com a necessaria 

e inafastavel seriedade, por preceitos de natureza etica e em respeito ao principia da 

isonomia, nao ha como aplicar novo exame pelo fato de que o candidato nao atingiu 

o desempenho minima exigido. Assim, a previsao regulamentar e editalicia de que 

em cada fase do concurso, ap6s a divulga98o do resultado o candidato dispoe de 02 

(dais) dias uteis para apresentar recurso, vincula-sa a eventual esclarecimento a 

respeito da elimina98o do candidato, ou corre98o de erro material de lanc;amento, 

que por vezes pode ocorrer, apesar de raro. 

A questao do recurso vern expressa em diversos itens do Edital n° 004/2005 

(PARANA, 2005b), seguindo os mandamentos regulamentares estabelecidos no 

Decreta Estadual n°. 2.508, de 20 de janeiro de 2004, que assim prescreve: 

DO RECURSO 
Art. 30. Sera admitido recurso, relativo a: 
1 - formulayao de questoes objetivas; 
II - formulac;ao de questoes subjetivas; 
Ill- correyao de provas subjetivas e te6rico-praticas; 
IV - avaliayao de titulos; e 
V - erro material. 
Paragrafo unico. 0 recurso sera admitido uma unica vez, nao cabendo 
pedido de reconsiderac;ao ou recurso a instancia superior. 
Art. 31. Os recursos a que se referem os incisos I, II, Ill e IV do artigo 
anterior serao julgados pela banca examinadora. 
§ 1 o 0 recurso a que se refere o inciso V do artigo anterior sera julgado pela 
entidade executora do concurso. 
§ 2° 0 recurso apresentado tera efeito devolutive ate seu julgamento. 
§ 3° Serao liminarmente indeferidos os recursos que nao estiverem 
redigidos conforme especificado no Paragrafo 2° do artigo 25, ou se 
baseiem em razoes de carater subjetivo e os que derem entrada fora de 
prazo. 
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Art. 32. 0 recurso devera ser interposto, sob pena de preclusao deste 
direito, no prazo de dais dias uteis, a contar do dia imediato a data de: 
I - divulgayao do gabarito; 
II - divulgagao do resultado das demais provas e/ou etapas e avaliagoes. 
(PARANA, 2004) 

Todos os entrevistados tern plena conhecimento da disposigao regulamentar 

e editalfcia a respeito dos recursos, mas mante~m o entendimento de que o efeito e 

apenas devolutivo e que, nas condigoes de realizagao dos exames, nao e possfvel 

rever resultados ou aplicar novo exame. 

0 presidente da comissao responsavel pelo exame de capacidade ffsica 

afirma que "o candidato que nao passa no exame ffsico e que entra com recurso 

administrativo solicitando novo exame a ser aplicado poucos dias depois, igualmente 

nao conseguira passar, pais o condicionamento ffsico nao se adquire de urn dia para 

outro. Assim, havendo o entendimento de que novo teste deve ser aplicado, apesar 

de entender que fere o principia da isonomia, a Administragao Militar pode deferir o 

pleito, sendo que o novo exame devera ser completo, adotando-se os mesmos 

criterios do exame inicial e, por cautela, este reexame deve ser filmado. A rigor, esta 

segunda chance e perda de tempo, mas sao justos asses candidatos que entram 

com mandado de seguranga", diz o entrevistado. 

Quanta ao recurso afeto ao exame psicopatol6gico, preconizado de modo 

especffico em edital, destina-se a informar o candidato em qual quesito o mesmo foi 

contra-indicado, conforme preve expressamente o Edital n° 00412005, referencia 

para este estudo: 

9.2.5 Resultados. 0 resultado do Exame Psicopatol6gico sera divulgado 
em conjunto com os demais exames que compoem o Exame de Saude. 0 
motivo especlfico da desclassificayao podera ser informado par escrito, 
unicamente ao candidato (a), por urn Psic61ogo(a) componente da 
Comissao de Avaliayao, desde que o candidato requeira no prazo de 02 
(dais) dias uteis ao Presidente do Concurso. 0 candidato podera fazer-se 
acampanhar de urn psic61oga(a) de sua livre escolha, devidamente 
registrado no CRP, a fim de verificar os procedimentos tecnicos adatados 
na avaliayao, na data determinada para vistas dos resultados do Exame 
Psicopatol6gico (entrevista de devoluyao). 
9.2.6 Recursos. Ap6s a entrevista de devoluyao o candidata tera o prazo 
de 02 (dois) dias uteis para apresentagao de recurso administrativo perante 
o Presidente da Comissao de Concursos, podendo ser assessorado ou 
representada por psic61ogo que nao tenha feito parte da comissao 
avaliadora, que fundamentara o pedido de revisao do processa de avaliagao 
do recorrente. 0 psic61ogo contratado pelo requerente podera proceder a 
revisao do processa de avaliayao do recorrente na presenya de urn 
psic61ogo da Comissao Examinadora. 
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9.2.7 Nao serao, em hip6tese alguma, realizados novas testes aos 
candidatos contra-indicados. (PARANA, 2005b) 

Afeto a quarta fase do concurso (exame social e documental), o presidente da 

comissao responsavel por esse exame afirma que os casas de eliminac;ao sao 

objetivamente definidos no edital do concurso. Ha grande polemica a respeito da 

questao da idoneidade moral e conduta do candidato que apresenta antecedentes 

policiais, em face do principia constitucional da presunc;ao de inocencia. Todavia, em 

termos de fundamentos para a exigencia regulamentar, ha sustenta<;ao no sentido 

de que o candidato esta se habilitando ao ingresso em uma Corporac;ao que 

trabalha com seguranc;a publica, com atividade de policia. Ainda que esse nao seja 

o entendimento pacifica, o entrevistado salienta que a comissao opera seus juizos 

de merito dentro dos requisitos firmados no edital. 

Assim, os recursos administrativos nao tern o condao de modificar decisoes 

que, em ultima analise, nao sao subjetivas, mas, baseadas em informac;oes 

levantadas de modo inconteste a respeito de autenticidade documental, 

antecedentes criminais e policiais, falta de idoneidade comprovada, dentre outros 

criterios firmados no edital. 

Quando questionados a respeito das implicac;oes decorrentes dos mandados 

de seguranc;a, infere-se que os entrevistados conhecem os fatos, todavia sem 

nenhuma proximidade. Prestam, por vezes, algumas informac;oes solicitadas pelo 

CRS ou Consultoria Juridica, mas nao acompanham efetivamente os resultados e as 

consequencias, assim como nao recebem retorno dos setores que atuam na defesa 

do Estado. 

Em todas as fases do concurso, no entendimento dos entrevistados, os casas 

que prosperam na justic;a vinculam-se a falhas formais de natureza legal e nao ao 

merito e aos criterios de aplicacao dos exames do processo seletivo. Essa 

percep<;ao, como sera demonstrada, e coincidente com a realidade. 
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4.3 ACOES JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 

SELE<;AO 

Associado a efetividade do processo administrative de recrutamento e 

selegao, o qual foi minuciosamente estudado nas se96es acima, emerge a questao 

da efetividade juridica do mesmo processo considerando que, de todas as 

demandas juridicas em que a Policia Militar do Estado do Parana figura no polo 

passive, as situaycjes faticas controvertidas relacionadas ao ingresso na Corporagao 

totalizam mais de 80% (oitenta por cento) do total. 

Por meio de pesquisa documental e consulta a base de dados existente na 

Consultoria Juridica da PMPR, foram feitos levantamentos das informacroes julgadas 

necessarias a instrugao do presente trabalho academico, sendo pertinente ressaltar 

que muitos dados adredemente planejados como necessaries, nao se encontram 

disponiveis por sistemas informatizados existentes no 6rgao e, por decorrencia, 

inacessiveis para a condugao deste trabalho. 

Mesmo com algumas limitacroes diante da falta de padronizac;ao das 

informac;oes para analise, os dados essenciais foram tabulados e constituidos na 

forma de tabela, assim como apresentados na forma de grafico, com vistas a uma 

melhor e mais cristalina visualizayao, conforme segue. 

Vale ressaltar que a referenda inicial do ano de 2002 para fins de tabulac;ao 

de dados vincula-sa a disponibilidade de acesso as informac;oes, sendo que para os 

fins pesquisados, periodo de menor abrangencia temporal nao retiraria a validade da 

pesquisa diante dos objetivos propostos. 

lngresso na PMPR 
Outros assuntos 
TOTAL 

FATOS GERADORES QUANTIDADE PART.(%) 
948 80,5 
230 19,5 

1.178 100,0 
TABELA01- TOTAL DE AQOES JUDICIAIS INTERPOSTAS CONTRA A POLICIA MILITAR DO 

EST ADO DO PARANA, SEGUNDO FATOS GERADORES- 2002/AGO 2008 

Fonte: Consultoria Jurfdica/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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GRAFICO 01- TOTAL DE ACGES JUDICIAIS INTERPOSTAS CONTRA A POUCIA MILITAR DO 
EST ADO DO PARANA, SEGUNDO FATOS GERADORES- 2002/AG02008 

Fonte: Consultoria Jurldica/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

Conforme se infere acima, de urn total de 1.178 (urn mil, cento e setenta e 

oito) ac;oes judiciais interpostas contra a PMPR, desde o ana de 2002, 948 

(novecentas e quarenta e oito), ou seja, mais de 80%, versam sabre questoes 

relacionadas a ingresso nas fileiras da Corporac;ao. A titulo de ilustrac;ao, somente 

neste ana de 2008, ate agosto, foram recebidos e instruidos pela Consultoria 

Juridica, 151 (cento e cinqOenta e urn) autos de mandados de seguranc;a versando 

sabre o ingresso na PMPR. 

As referencias numericas nominais, par si s6, nao tern o condao de 

demonstrar problema, entretanto, inobstante os numeros absolutos serem 

expressivos, a interpretac;ao dos dados e o estudo a respeito da motivac;ao das 

ac;oes judiciais e das tendencias de julgados dos tribunais, nos sugere a 

necessidade de aperfeic;oamento legal e normativo na elaborac;ao dos editais em 

consonancia com o ordenamento constitucional, infra-constitucional e jurisprudencial 

vigente. 

A partir do total de ac;oes relativas ao ingresso, os dados gerais apontam para 

as maiores incidencias de causas em relac;ao ao requisito de ingresso (teste) 

questionado pelo candidato eliminado em uma das fases do concurso. 



REQUISITO DE INGRESSO QUESTIONADO 
Exame de capacidade fisica 
Exame psicopatol6gico 
Exame de acuidade visual 
Exame social e documental 
Outros assuntos 
TOTAL 
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QUANTIDADE PART. (%) 
339 35,8 
276 29,1 
127 13,4 
167 17,6 
39 4,1 

948 100,0 
TABELA 02- TOTAL DE ACOES JUDICIAIS INTERPOSTAS CONTRA A POUCIA MILITAR DO 

ESTADO DO PARANA RELATIVAS AO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 
SELECAO, SEGUNDO 0 REQUISITO DE INGRESSO QUESTIONADO -
2002/AGO 2008 

Fonte: Consultoria Juridica/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 
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GRAFICO 02- TOTAL DE ACOES JUDICIAIS INTERPOSTAS CONTRA A POUCIA MILITAR DO 
ESTADO DO PARANA RELATIVAS AO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 
SELECAO, SEGUNDO 0 REQUISITO DE INGRESSO QUESTIONADO -
2002/ AGO 2008 

Fonte: Consultoria Juridica/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

A analise dos dados acima, constantes da Tabela 02 e Grafico 02, indica que 

quase 65o/o (sessenta e cinco par cento) das ac;oes judiciais questionam o exame de 

capacidade fisica e o exame psicopatol6gico. A pesquisa documental e as 

entrevistas demonstram que, efetivamente, esses sao os dais exames que mais 

contra-indicam candidates em suas respectivas fases, sendo que sao os dais 

exames que provocam maior grau de inconformismo, tanto que os candidates, sem 

muito refletirem sabre a suas limitac;oes pessoais diante dos requisites para 

ingresso, buscam o recurso her6ico do mandado de seguranc;a para tentar fazer 

valera sua intenc;ao de integrar as fileiras da Corporac;ao. 
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No tocante ao exame de saude, a avalia9ao que efetivamente gera maior 

inconformismo diz respeito ao teste de acuidade visual. A esse respeito, antes de 

analises jurfdicas mais aprofundadas, emerge com relevancia neste estudo a 

manifesta9ao do presidente da Junta Medica que acredita que os criterios firmados 

em edital, quanta as exigencias de acuidade visual e exames oftalmol6gicos 

complementares sao dissociados da realidade, razao pela qual geram tanto 

inconformismo e, dentre outras consequencias, acaba par eliminar excelentes 

candidatos que possuem pequenos problemas de visao que, no entender do 

profissional entrevistado, nao sao incapacitantes para o exercfcio da atividade 

profissional, assim como podem facilmente ser resolvidos por meio de tecnologias 

que a medicina moderna coloca a disposi98o de qualquer pessoa. 

No que diz respeito a investiga98o social ( exame social e documental), os 

questionamentos judiciais sao motivados, na sua maioria, pelas situa96es de 

antecedentes policiais que provocam jufzo de valor quanto a idoneidade do 

candidato que, pelos criterios hoje estabelecidos em edital, sao contra-indicados. 

lndicados como outros assuntos, em quantidade pouco expressiva no 

contexto das a96es judiciais, merece breve comentario o fato de que, em face de 

inser9ao relativamente incongruente no edital que regulou o ultimo concurso para 

ingresso de soldados de 2a. classe, houve a interpreta98o semantica de que, ap6s a 

primeira convoca98o, outras eventuais chamadas ocorreriam por contato direto do 

CRS com o candidato, por meio de contato telefonico ou correio, aspecto inviavel na 

pratica e que se contradiz com outros encaminhamentos do edital que especifica 

que as convoca96es dar-se-iam por meio do Diario da Jmprensa Oficial do Estado do 

Parana, por jornais de grande circula98o e pela internet. 

0 dispositivo questionado assim prescrevia: 

15.2 0 candidato aprovado devera manter, durante a realizayao e validade 
do Concurso Publico, seu endereyo e telefone atualizado, visando a 
eventual convocayao, nao lhe cabendo qualquer recurso, caso nao tenha 
sido possivel convoca-lo em decorrencia de endereyo ou telefone errado ou 
desatualizado ou por circunstancias provocadas pelo proprio candidato. 
(PARANA, 2005b) 

Diante dessa informa98o, muitos candidatos, somente ap6s perfodos de 

convoca96es, tendo perdido a data de realiza98o dos exames, ingressaram na 

justi98. Grande parte dessas a96es foi interposta neste ano de 2008, sendo que 
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ainda nao existe urn alinhamento de tendencia jurisprudencial, havendo magistrados 

que concederam medidas liminares em prol dos autores das ac;oes e outros que nao 

concederam liminar e apreciarao a questao diretamente no merito. 

Sob esta 6tica da concessao de liminares ou de julgamentos favoraveis em 

prol da PMPR, desde o ana de 2002 os registros totalizados pela Consultoria 

Juridica, de liminares ou de julgamentos de merito, favoraveis ou nao, esta 

representada pela Tabela 03 e Grafico 03. 

TENDENCIA DA DECISAO 
Favoravel a PMPR 
Desfavoravel a PMPR 
TOTAL 

QUANTIDADE PART. (%) 
596 62,9 
352 37,1 
948 100,0 

TABELA03- TOTAL DE ACQES JUDICIAIS INTERPOSTAS CONTRA A POLiCIA MILITAR DO 
ESTADO DO PARANA RELATIVAS AO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 
SELECAO, SEGUNDO A DECISAO DO JUIZO COMPETENTE- 2002/AGO 2008 

Fonte: Consultoria Jurldica/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

Ill Favoravel a PMPR 

• Desfavoravel a 
PMPR 

GRAFICO 03- TOTAL DE ACGES JUDICIAIS INTERPOSTAS CONTRA A POLiCIA MILITAR DO 
ESTADO DO PARANA RELATIVAS AO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 
SELECAO, SEGUNDO A DECISAO DO JUIZO COMPETENTE- 2002/AGO 2008 

Fonte: Consultoria Jurldica/PMPR 
Nota: Dados trabalhados pelo autor. 

A apresentac;ao geral dos dados poderia sugerir que a PMPR esta em uma 

situac;ao confortavel em relac;ao as decisoes favoraveis, as quais superam 62% 

(sessenta e dais par cento) do total das ac;oes. Entretanto, a analise nao pode ser 

assim simplificada. Os registros coletados junto a Consultoria Juridica, 

especialmente considerando o tempo destinado a pesquisa e a inexistencia de 
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dados prontos para analises mais aprofundadas, consolidam dados gerais desde o 

ana de 2002, tratando de modo linear ac;oes ja extintas, com e sem julgamento de 

merito, ac;oes pendentes de julgamento e ac;oes que estao em grau de recurso 

( apelac;Bo ou reexame necessaria). A analise deve ser orientada de modo qualitative 

e nao simplesmente de modo quantitativa. 

lndependentemente dessas inferencias, a questao nao pode ser considerada 

boa sob a 6tica do resultado das ac;oes, pais em termos ideais, a efetividade do 

processo de recrutamento e selec;ao passa a ser determinado, tambem, pela 

quantidade de ac;Oes judiciais, devendo-se identificar as circunstancias que geram 

as demandas e atuar de modo preventive, evitando transtornos para a 

Administrac;Bo e inseguranc;a juridica e institucional para todos os envolvidos. 

4.3.1 Fundamentos faticos e juridicos das ac;oes judiciais: reflexao critica entre os 

argumentos dos autores e da Polfcia Militar 

A pesquisa documental procedida junto a Consultoria Juridica da PMPR nos 

indica os principais argumentos faticos e juridicos que fundamentam as ac;oes 

judiciais dos candidates que sao eliminados nas diversas fases do concurso publico 

para ingresso na Policia Militar, assim como os principais argumentos utilizados na 

defesa da Administrac;Bo Militar. Em regra, quando os requisites sao previstos em lei 

e avaliados de forma absolutamente objetiva, poucas sao as ac;oes decorrentes e, 

mesmo quando o candidate, nao se conformando com a eliminac;Bo, ingressa com a 

ac;ao, dificilmente lhe e concedida liminar e, muito menos, lhe e concedida a 

seguranc;a pleiteada, face a inexistencia de direito liquido e certo. 

Contrario sensa, quando ha lacuna legal ou elevada carga de subjetivismo na 

avaliac;Bo, os questionamentos sao severos e, em regra, os encaminhamentos 

judiciais tendem a garantir os direitos dos candidates. Neste prisma, conforms ja se 

mencionou em mementos anteriores deste estudo, o processo de recrutamento e 

selec;ao levado a efeito no ambito da PMPR possui fundamentos doutrinarios 

consistentes e os testes sao aplicados de modo cientifico com criterios de avaliac;ao 

essencialmente objetivos. 
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Hely Lopes Meirelles, administrativista ja mencionado no presente trabalho, 

afirma que ha certa flexibilidade quanta a forma ou procedimento dos concursos, 

mas indica que "e de toda conveniencia que sejam precedidos de uma 

regulamenta<;ao legal ou administrativa, amplamente divulgada, para que os 

candidates se inteirem de suas bases e materias exigidas" (MEIRELLES, 1997, p. 

380). 

A tendencia jurisprudencial, por vezes ja consolidada ate em Sumula do 

Supremo Tribunal Federal, tern sido unissona e absolutamente pacificada no sentido 

de que todas as exigencias de habilita<;ao a cargos publicos, providos por meio de 

concursos, devem ser pautadas em lei. Assim, pais, a Sumula n° 686-STF 

prescreve: "S6 por lei se pode sujeitar a exame psicotecnico a habilitac;§o de 

candidate a cargo publico" (BRASIL, 2003). 

A partir dessa primeira e importante constatac;§o, com vistas ao 

enfrentamento que se pretende fazer a respeito da efetividade do processo juridico 

de recrutamento e selec;§o no ambito da PMPR, importante resgatar o item "2.4 

FUNDAMENTOS LEGAlS QUE REGEM 0 INGRESSO NA PMPR" deste trabalho, 

onde se verifica que a lei de ingresso da Policia Militar data de 1954, com 

disposi9()es bastante laconicas, nao contemplando as condic;c5es atualmente 

requeridas pela Corporac;§o no que se refere a aptidao intelectual, as habilidades 

mentais, a capacidade ffsica e a idoneidade moral do futuro Policial Militar ou 

Bombeiro Militar. Tais circunstancias estao a exigir mudanc;as nas reda9()es dos 

preceptivos, de maneira a ajusta-los a contemporanea realidade social e 

institucional. 

Associado a essa necessidade de atualiza<;ao legislativa, merece destaque 

outro fator decorrente dessa vulnerabilidade, que se traduz pelo elevado numero de 

demandas judiciais resultantes de concursos publicos levados a efeito pela 

Corporac;§o, cujo processamento acaba por assoberbar a Administra<;ao Militar, a 

Procuradoria Geral do Estado e as Varas da Fazenda Publica, conforme ja foi 

demonstrado. Mais uma vez, a precariedade do conteudo normative disciplinador do 

ingresso revela-se como o grande fator de fomento de ac;c5es, pais, premida pela 

conjuntura social que requer profissionais com maior capacita<;ao e eficiencia, a 

PMPR se ve compelida, nos processes seletivos, a estabelecer requisites que 

atendam os seus anseios, os quais, em alguns casas, por nao se encontrarem 

albergados nas disposic;c5es estatutarias, veem-se questionados judicial mente. 
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Nesse universo de fragilidades, algumas questoes revestem-se de especial 

interesse. 

4.3.1.1 Agoes Judiciais em face do Exame de Saude 

Conforme se demonstrou por meio de dados estatlsticos e se infere das 

entrevistas realizadas, o maior problema nas avaliagoes relativas ao exame de 

saude do processo seletivo levado a efeito no ambito da PMPR, a gerar demandas 

judiciais, diz respeito a acuidade visual. 

0 Edital n° 004/2005 (PARANA, 2005b), que regulou o ultimo Concurso 

Publico para Preenchimento de Vagas de Soldado Policial Militar (QPM 1-0), 

realizado pela Polfcia Militar do Estado do Parana, assim prescreve as exigencias 

quanto a acuidade visual 

9.1.8 Serao considerados Indices mlnimos exigidos: 
a) [ ... ] 
b) acuidade visual - indice minimo de 20/25 (SNELLEN), em cada olho, 
medido a 6 (seis) metros, sem correc,;ao. Nao serao permitidas cirurgias de 
correc,;ao de miopia dentro de urn perfodo de 6 meses entre o procedimento 
cirurgico e a inspec,;Bo de saude; 
c) censo crom<Uico - e admissivel a discromatopsia de graus leve e medio, 
e incapacitante a de grau acentuado, definidas de acordo com as instruc,;oes 
que acompanham cada modelo de teste empregado. 
[ ... ] 
9.1.13 Condic,;oes incapacitantes: alem das condic,;oes previstas nas 
"lnstruc,;Oes Reguladoras do Emprego da Relac,;Bo das Doenc,;as que 
motivaram a exclusao do servic;o ativo do Exercito" (Portaria n.0 024-DGS, 
de 12/071988- IR 70-12), constituem condic,;oes incapacitantes a inclusao 
na Pollcia Militar: 
a) [ ... ] 
b) [ ... ] 
c) Olhos e v1sao. lnfecc,;Oes e processos inflamat6rios, excetuando 
conjuntivites agudas e hordeola; ulcerac;oes, tumores, excetuando cisto 
benigno palpebral; opacificac,;oes corneanas, degenerac;oes, seqi.ielas de 
traumatismo ou de queimaduras; doenc,;as congenitas e deformidades 
congenitas ou adquiridas, incluindo desvios dos eixos visuais superiores a 
10 graus; anormalidades funcionais significativas e diminuic,;Bo da acuidade 
visual alem da tolerancia permitida; lesoes retinianas, doenc,;as neurol6gicas 
ou musculares oculares. Qualquer cirurgia refrativa e incapacitante, como 
tambem a discromatopsia de grau acentuado. (PARANA, 2005b) 

0 inconformismo dos candidates eliminados se da, faticamente, sobre as 

seguintes vertentes basicas: I) ha inumeros profissionais da Polfcia Militar que usam 
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lentes corretivas; II) ha eficientes processos cirurgicos corretivos; Ill) as exigencias 

sao rigorosas, pais nao admitem qualquer tipo de correcao. 

A Policia Militar, consoante os resultados da pesquisa documental levadas a 

efeito na Consultoria Juridica, fundamenta a sua defesa em diversos argumentos, 

dos quais destaca-se: 

a) o concurso para o Curso de Formayao de Soldados visa unica e 

exclusivamente a seleyao e a formacao de Soldados Combatentes, ou seja, 

operacionais, que, ao concluirem o curso, irao desempenhar, diuturnamente, a<;oes 

e opera<;oes de polfcia ostensiva, atividade em que o militar de policia corre 

constantemente risco de vida e, nao raras vezes, tera que fazer uso da forya 

necessaria para realizar prisoes e conduy()es e, quando nao, de arma de fogo para 

defesa propria ou de terceiros. Ainda, via de regra, o teatro de operay()es dar-se-a 

em local de grande circulagao de pessoas, exigindo pais o grau de acuidade fixado 

no Edital; 

b) o carater das atividades do Soldado da Policia Militar e prevalentemente 

operacional, portanto, diverso dos demais segmentos do servigo publico onde 

preponderam tarefas burocraticas. Logo, o uso de lentes, 6culos, por aqueles que 

ingressam na Corporayao, dado o emprego em agoes e operay()es de naturezas 

varias, ocasioes em que haverao de realizar prisoes, conduy()es e, quando nao, 

despender forga fisica para sobrepujar oponente mostra-se de todo inconveniente; 

c) nao pode a lnstituiyao Militar sujeitar-se ao talante do candidato no que 

pertine a realizacao de cirurgia, ulterior ao concurso, para correyao de deficiencia 

apresentada quando da realizayao de etapa, sob pena de, em tal circunstancia, 

violar o principia da igualdade, salvo se facultar, aos demais concorrentes, igual 

conduta, o que se mostra, a toda evidencia, irrazoavel; 

Alem desses argumentos, a Consultoria Jurfdica instrui o feito com inumeras 

jurisprudencias sabre a validade do exame de acuidade visual, muitas das quais 

resultantes de julgados no Tribunal de Justiya do Estado do Parana, que estabelece 

sera exigencia de acuidade visual compativel com a natureza da atividade militar, 

que esta exigencia tern respaldo na Lei n° 1943/54 e que, diante dos principios da 

isonomia de tratamento, transparencia e moralidade, a norma regulamentadora do 

concurso publico somente pode fazer exigencias gerais que tenham fundamento na 

necessidade da funyao a ser exercida, nao sendo possivel qualquer tipo de 

discriminayao entre os candidatos. 
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Com essas argumentayaes, em regra, a Policia Militar tern tido mais exitos do 

que insucessos nas demandas judiciais. Em alguns casas, o Tribunal de Justiga do 

Estado do Parana flexibiliza o rigor da exigencia, sendo que a propria Corpora9ao 

esta tendente a adotar criterios menos rigorosos, nos termos indicados pelos 

profissionais medicos que integram as comissoes de exame de saude, sendo que tal 

medida, por certo, ensejara diminuiyao nas demandas judiciais. 

Ainda no plano do exame de saude, merece breve reflexao a questao da 

gravidez no processo seletivo da PMPR em demandas que, apesar da pequena 

incidencia, sempre apresentam resultados desfavoraveis a Corpora9ao. 0 edital 

adotado como referencia neste estudo assim prescreve sabre a gravidez: 

9.1.3 Por ocasiao da realizac;ao da avaliac;ao medica, o candidato devera 
obrigatoriamente apresentar os resultados dos exames laboratoriais citados 
no subitem 9.1.4, cuja data da realizac;ao devera ser inferior a 90 (noventa) 
dias da apresentavao, sob pena de nao ser submetido ao exame medico e 
ser desclassificado do Concurso. 
9.1.4 Todos os exames laboratoriais a seguir mencionados serao 
custeados pelos candidatos: 
[ ... ] 
-Teste diagn6stico de gravidez. Sendo a gravidez constatada no exame 
clfnico ou por meios laboratoriais, constituir-se-a em impeditivo a realizavao 
da fase subsequente do Concurso, Exame de Capacidade Flsica, no qual 
se exigira urn intenso esforvo flsico de todos os candidatos e, por 
conseguinte, expondo a risco de morte as candidatas que porventura 
estejam gravidas e ao embriao/feto, alem do que, deve ser preservado o 
tratamento isonomico e igualitario a todos os concorrentes. Tambem deve 
ser observado que encerradas as fases do Concurso, os candidatos 
classificados dentro das vagas ofertadas serao incluldos na PMPR (como 
Soldado de 2.8 Classe) para a realizac;ao do Curso de Formavao, no qual 
serao exigidos, em grande parte da respectiva carga horaria, intensos 
esforvos flsicos nas disciplinas de educavao flsica militar, ordem unida, tiro 
policial, defesa pessoal e estagios de policiamento nas diversas 
modalidades, o que tambem nao coaduna com a condic;ao de gravidez, face 
os riscos de morte para a candidata e para o embriao/feto. (PARANA, 
2005b) 

Conforme se infere, a gravidez da mulher e fator de elimina9ao da candidata, 

por impedir que prossiga nas demais fases do concurso. Conforme bern enfatizou 

urn dos profissionais medicos entrevistados neste trabalho, gravidez nao e doenya e 

nao pode ser considerado fator incapacitante. A partir da promulga9ao da Lei 

Estadual n° 14.804, de 20 de julho de 2005, que estabeleceu que ate 50% 

(cinquenta por cento) das vagas dos concursos publicos para ingresso na PMPR 

serao destinadas as mulheres, a Corporayao tera que se adaptar a essa nova 

realidade. lnvocar o principia da isonomia em relayao aos demais candidatos 
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representa certa fragilidade de argumento. A tratar do princfpio constitucional da 

igualdade, Manoel Gon9e3lves Ferreira Filho assim se posiciona: 

AS DESIGUALDADES CONSTITUCIONAIS 
Esse principio nao e, todavia, absoluto. As propnas constitui~;oes ao 
consagra-lo nem por isso renegam outras disposi~;oes que estabelecem 
desigualdade. Assim, nao e dado invoca-lo "onde a Constitui~;ao, explicita 
ou implicitamente, permite a desigualdade" (Pontes de Miranda, 
Comentarios, cit.). Ele proibe as distinyaes arbitrarias, ou seja, destituidas 
de fundamento objetivo, racionalmente justificavel. 
Mais claramente. 0 principio da igualdade nao proibe de modo absoluto as 
diferenciayaes de tratamento. Veda apenas aquelas diferencia~;oes 
arbitrarias, as discriminayaes. 
Na verdade, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que 
se desigualam, e exigencia do proprio conceito de Justiya. 
Assim, o principio da igualdade no fundo comanda que s6 se fayam 
distin~;oes com criterios objetivos e racionais adequados ao fim visado pela 
diferencia~;ao. 

Em consequencia, nao viola, por exemplo, o principio de igualdade 
exigencia quanto a religiao ou ao sexo que seja inerente ao serviyo ou a 
funyao. Nao M desobediencia ao preceito constitucional, por exemplo, se 
se restringir a sacerdote cat61ico a capelania cat61ica das For~;as Armadas, 
ou se se negar a mulher acesso ao cargo de carcereiro de penitenciaria 
masculina. (FERREIRA FILHO, 1992, p. 242-243) 

Neste aspecto do tratamento com as mulheres, inexoravelmente a 

Corpora<;ao tera que evoluir. 

4.3.1.2 A96es Judiciais em face do Exame de Capacidade Ffsica 

A questao do exame de capacidade ffsica, com certeza, a partir dos pr6ximos 

concursos, teremos expressiva redugao das demandas judiciais, considerando que 

os criterios de avaliagao sofreram substancial modifica9ao. 0 Edital n° 004/2005 

(PARANA. 2005b), assim estabelecia o exame de capacidade fisica: 

10 DA TERCEIRA FASE: EXAME DE CAPACIDADE FiSICA 
10.1 0 Exame de Capacidade Fisica sera realizado por meio da aplica~;ao 
do teste de suficiencia fisica e tera carater eliminat6rio, e compreendera as 
seguintes provas: 
Teste de Suficiencia Fisica: 

- Shuttle run; 
- Tra~;ao na barra fixa (masculino) e isometria (feminino); 
- Corrida de 2.400 metros. 
10.2 Os objetivos, procedimentos para realizayao e indices/tabelas estao 
previstos no Anexo "B" deste Edital que trata das normas para aplicayao e 
execu~;ao do Exame de Capacidade Fisica. 
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[ ... ] 
TABELA MASCULINO 

TESTES 

SHUTLLE RUN BARRAFIXA CORRIDA DE 2.400 M RESULTADO 
(CRONOMETRADO (CONTADO POR (CRONOMETRADO 

EM SEGUNDOS) REPETICOES) EM MINUTOS) 

ACIMA DE 11 ATE04 ACIMADE 12 
SEGUNDOS REPETICOES MINUTOS INAPTO 

ATE11SEGUNDOS 05 REPETICOES ATE 12 MINUTOS APTO 

TABELA FEMININO 

TESTES 

SHUTLLE RUN ISOMETRIA CORRIDA DE 2.400 M RESULTADO 
(CRONOMETRADO (CRONOMETRADO (CRONOMETRADO 

EM SEGUNDOS) EM SEGUNDOS) EM MINUTOS) 

ACIMA DE 12 MENOSDE 15 ACIMA DE 14 
SEGUNDOS SEGUNDOS MINUTOS INAPT A 

ATE 12 SEGUNDOS MINIMO DE 15 
APTA 

SEGUNDOS ATE 14 MINUTOS 

(PARANA, 2005b) 

Mediante estudos realizados pela comissao que realiza o exame de 

capacidade ffsica, pelos fundamentos delineados no relat6rio de entrevista do 

presidente desta mencionada comissao, a tabela vigente e que sera aplicada nos 

concursos vindouros, sera a seguinte, salientando que os testes continuam, 

rigorosamente, os mesmos: 

ANEXO Ill 
EXAME DE CAPACIDADE FISICA (ECAFI) PARA 0 CFO/PM E CFO/BM 

TABELA 

SCHUTTLE RUN 
(medido em segundos e decimos de segundos) 

FEMININO MASCULINO 

Tempo em segundos pts Tempo em segundos pts 

Ate 12.00 5 Ate 11.00 5 

De 12,01 ate 12,50 4 De 11,01 ate 11,50 4 

De 12,51 ate 13,00 3 De 11,51 ate 12,00 3 

De 13,01 ate 13,50 2 De 12.01 ate 12,50 2 

De 13,51 ate 14,00 1 De 12,51 ate 13,00 1 

14,01 ou mais 0 13,01 ou mais 0 
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TRACAO NA BARRA FIXA 
PEGADA EM PRONACAO 

(medido em repeti¢es) 

FEMININO MASCULINO 

n° de repeti¢es pts n° de repeti¢es pts 

5 5 12 ou mais 5 

4 4 De 09 ate 11 4 

3 3 De 06 ate oa 3 

2 2 De 03 ate 05 2 

1 1 Ate 02 1 

0 0 Ate 01 0 

CORRIDA DE 2.400 METROS 
(medido em minutos e segundos) 

FEMININO MASCULINO 

Tempo pts tempo pts 

Ate 13,oo 5 Ate 11,oo 5 

De 13,01 ate 13,30 4 De 11,01 ate 11,30 4 

De 13,31 ate 14,00 3 De 11,31 ate 12,00 3 

De 14,01 ate 14,30 2 De 12,01 ate 12,30 2 

De 14,31 ate 15,00 1 De 12,31 ate 13,00 1 

De 15,01 ou mais 0 13,01 ou mais 0 

OBS: Para ser considerado APTO o candidato devera fazer uma somat6ria 
de no minimo 11 (onze) pontos de urn total maximo de 15 (quinze). Sera 
considerado INAPTO o candidato que nao alcanyar o minimo exigido. 
(PARANA, 2005b) 

Conforme se infere a nova tabela flexibiliza e humaniza criterios, 

prosseguindo no intento de avaliar a agilidade e forc;a flsica dos membros superiores 

e inferiores, todavia sem o radicalismo exacerbado que provocava tantas 

eliminac;oes, aspecto que era invocado pelo candidates eliminados, quando 

ingressavam com ac;Oes na justic;a. De modo a exemplificar esse argumento, urn 

candidate que fizesse 04 ( quatro) repetic;Oes de trac;ao na barra fixa estaria 

eliminado, pois o mfnimo exigido era de cinco flexoes. A nova tabela condiciona a 

necessidade de pelo menos uma tra<;ao na barra, a qual, somada a outros pontos, 

podera se traduzir em sucesso do candidate a prosseguir nas demais fases do 

concurso. 
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Juridicamente, os argumentos sustentados pela Polfcia Militar sao 

absolutamente fundamentados e, ressalvadas situagaes especlficas, em regra as 

agoes resultavam favoraveis a Corporayao, que pode efetivamente estabelecer 

criterios de selegao. A evoluyao proposta pela alteragao da tabela e dos criterios de 

pontuagao vincula-se muito mais a criterios de justiya do que a criterios de 

consistencia legal ou jurfdica. A nova tabela ja sera aplicada no concurso para o 

Curso de Formayao de Oficiais (CFO) deste anode 2008/2009, estando aprovada 

pelo decreta Estadual n° 3. 132, de 25 de julho de 2008. 

4.3.1.3 Agoes Judiciais em face do Exame Psicopatol6gico 

Em estudo recente realizado pelo Capitao QOPM Adilson Luiz Lucas PrOsse, 

foi demonstrada a vulnerabilidade especifica do exame psicopatol6gico, pela 

absoluta falta de amparo legal na sua exigencia como requisito seletivo para 

ingresso na Corpora<;ao. No mencionado estudo, por meio de tabelas e graficos, o 

Cap. Prusse evidencia que quase 60% (sessenta por cento) das agoes que 

questionam o exame psicopatol6gico, sao favoraveis aos impetrantes. Assim conclui 

o nominado autor: 

Os dados acima apresentados referem-se diretamente ao tema abordado 
no presente estudo, au seja, nao se questiona o exame psicopatol6gico em 
si, mas sim a sua falta de previsao legal, conforme preceitua o Artigo 37, 
incisos I e II da Constituivao Federal. Desta forma, e premente a 
necessidade da inclusao de tal exame no texto do Artigo 21 da Lei n. 
1943/54 (C6digo da PMPR), pela grande importancia que esse exame 
possui na seleyao de novas policiais militares. (PROSSE, 2008, p. 38) 

No caso do exame psicopatol6gico, em face de sua importancia estrategica 

diante do processo seletivo, a Corporayao assumiu o risco de prosseguir com as 

exigencias, apesar da manifesta ilegalidade. Por certo, nos termos das 

especificagoes editalfcias e consoante o demonstrado pelas encarregadas desse 

exame que foram entrevistadas neste trabalho, o exame psicopatol6gico realizado 

atualmente nos concursos da Polfcia Militar e calcado em pressupostos cientlficos e 

objetivos, considerando, especialmente, que a avaliayao e aplicada por profissionais 

habilitados formalmente em psicologia, com vasta experiencia na area, inclusive, 
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utilizando-se de instrumentos cientificamente validados, exaustivamente testados e 

amplamente difundidos, cujo uso e normatizado pelo Conselho Federal de 

Psicologia. 

Entretanto, a falta de previsao legal desconstitui a excelencia de todos os 

procedimentos que sao adotados e, neste caso especifico, conforme ja foi 

mencionado, existe ate Sumula n° 686, do Supremo Tribunal Federal que, 

imperativamente assim prescreve: "S6 por lei se pode sujeitar a exame psicotecnico 

a habilita~ao de candidate a cargo publico" (BRASIL, 2003). 

Nesse diapasao, enquanto nao se faz urn enfrentamento consistente, 

coerente e consequente de altera~ao legislativa, a PMPR se sujeita a uma serie de 

demandas em que sua defesa fica absolutamente fragilizada. Alguns candidates 

ingressam na justi~ questionando o merito dos exames e de seus resultados, sendo 

que nessas situa~oes, por vezes, sao prolatadas senten~s favoraveis a 
Corpora~o, o que corrobora a assertiva de que os instrumentos de testagem sao 

cientfficos, objetivos, reconhecidos pelos 6rgaos competentes e aplicados por 

profissionais habilitados. Por outro vies, quanta o questionamento ocorre sob o 

fundamento da legalidade, invariavelmente a PMPR perde a demanda, pais o 

requisite constitucional e infraconstitucional e categ6rico e inafastavel. 

Diante do quadro normative atual, em sua defesa, a PMPR responde as 

a~oes judiciais com base em criterios cientificos da testagem aplicada, nas 

previsc5es editallcias associadas a argumentos doutrinarios que indicam que "a 

Administra~o e livre para estabelecer as bases do concurso e os criterios de 

julgamento, desde que o fa~ com igualdade para todos os candidates" 

(MEIRELLES, 1997, p. 381), e adiciona alguns julgados favoraveis. Mesmo com 

esse esfor~o. fundamentado no merito, mas, formalmente fragilizado pela 

inexistencia de dispositive legal expresso, a Corpora~o se sujeita ao ingresso, por 

determina~o judicial, de candidates que, pelas testagem aplicadas, nao possuem o 

mfnimo de perfil profissiografico para a carreira policial-militar, impondo severos 

desgastes institucionais, profissionais e pessoais. 
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4.3.1.4 A<;6es Judiciais em face do Exame Social e Documental 

A exemplo das demais fases do concurso publico para ingresso na Policia 

Militar do Estado do Parana, tambem quanta a fase do exame social e documental 

emergem demand as judiciais, que se constituem em quase 18% ( dezoito par cent a) 

do total das acoes levantadas de 2002 a agosto de 2008. 

A pesquisa documental realizada demonstra que na maioria das vezes as 

acoes judiciais sao impetradas par candidates eliminados em face do criteria 

excludente da inidoneidade moral constatada pela existencia de antecedentes 

criminais, antecedentes policiais, hist6rico de drogadi<;ao ou simples usa de drogas e 

envolvimento com pessoas comprometidas com illcitos, em criterios assim 

especificados no edital de concurso: 

3.2Das Condi~oes de lngresso na PMPR 
3.2.1 Os candidatos aprovados em todas as fases do Concurso Publico 
regulado por este Edital, dentro do limite de vagas estabelecidas, somente 
ingressarao na Policia Militar do Parana se atendidos os seguintes 
requisitos: 
[ ... ] 
c) Nao se encontrar denunciado em processo criminal pel a pratica de crime 
de natureza dolosa e nem possuir antecedentes criminais ou policiais 
incompativeis com a carreira militar. 
[ ... ] 
h) Nao ter sido exclufdo ou licenciado a bern da disciplina da PMPR, das 
Forvas Armadas ou de outras Foryas Auxiliares. 
i) Como servidor publico, nao ter sido demitido a bern do serviQo publico ou 
por ato de improbidade administrativa. 
[ ... ] 
11 DA QUART A FASE: EXAME SOCIAL E DOCUMENTAL 
11.1 De carater eliminat6rio, visa a comprovayao da idoneidade moral e 
conduta do candidato. 
11.2 0 Exame Social e Documental constara de pesquisa social, 
compreendendo preenchimento de questionario, diligencias (ambiencia 
domestica e social), entrevistas e pedidos de informayao, que se estendera 
inclusive ao perfodo de formayao. 
11.3 0 questionario, cujo preenchimento devera ser efetuado ap6s a 
divulgaQao do resultado da prova escrita de conhecimentos, visa coletar 
dados gerais sobre os candidatos por meio de formulario especffico. 
11.4 As diligencias destinam-se a verificar in loco se o comportamento, de 
urn modo geral, bern como se a conduta social do candidato nao contrariam: 
a) os requisitos estabelecidos neste Edital para ingresso na PMPR; 
b) as obrigayaes e deveres inerentes ao futuro militar, de acordo com o 
previsto no C6digo da Policia Militar do Parana. 
11.5 As diligencias de Ambiencia Social compreendem: 
a) Nao ter envolvimento com pessoas comprometidas com ilfcitos. 
b) Se, nos locais que trabalha ou trabalhou, as atividades sao ou eram 
idoneas e lfcitas. Em caso positivo, se o comportamento e ou era 
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compatlvel com a condic;ao de futuro militar (assiduo, pontual, honesto e 
relaciona-se ou relacionava-se bern com os colegas). 
c) Se os locais onde freqi.ientou ou costuma freqi.ientar sao compativeis 
com a condic;ao de futuro militar, tendo em vista as pessoas que o 
freqi.ientam e as atividades que ali sao realizadas. 
11.6 As diligencias de ambiencia domestica compreendem: 
a) Verificar se o candidato e possuidor de condic;Oes minimas de higiene 
pessoal. 
b) Se nao reside sob o mesmo teto com pessoas envolvidas em ilicitos. 
11.7 A Entrevista tern a finalidade de comparar os dados fomecidos pelos 
candidatos e por terceiros com o apurado nas diligencias realizadas, 
esclarecer duvidas, levantar outras informac;Oes julgadas necessarias e dar 
condi~;oes de emitir parecer conclusivo sabre a aprovayao ou reprovayao do 
candidato. 
11.8 Os Pedidos de lnformac;Oes visam coletar dados relativos aos 
antecedentes do candidato nos 6rgaos abaixo: 
a) lnstituto de ldentificac;ao do Parana; 
b) Escolas Publicas/Particulares; 
c) Secretaria de Estado da Educayao do Parana; 
d) Firmas Publicas/Particulares; 
e) Organizac;oes Militares; 
f) Segunda Seyao do Estado-Maior da PMPR; 
g) Delegacia Regional da Policia Federal - Sec;ao Parana; 
h) Outros 6rgaos julgados necessarios. 
11 .9 Sera desclassificado do Concurso Publico previsto neste Edital, o 
candidato que tenha sido considerado inapto ou contra-indicado em 
concursos anteriores da PMPR no Exame Social e Documental, salvo se 
houver cessado o motivo daquela reprovayao, bern como aqueles que 
durante a realizac;ao de qualquer fase do certame faltarem com o respeito, a 
disciplina e a etica social com qualquer dos examinadores, concorrentes ou 
pessoas que porventura estejam nos locais de exame. (PARANA, 2005b) 

Quando a investigayao social e documental demonstra a existencia de 

antecedentes criminais decorrentes de senten9B condenat6ria transitada em julgado, 

falsidade ideol6gica ou falsifica~o de documentos, em regra, nao afloram 

questionamentos judiciais. 

0 problema emerge, com grande enfase, nas questoes afetas aos candidates 

que sao contra-indicados pelo registro de antecedentes policiais, pendencias de 

processes criminais que ainda estao em fase de instruyao e julgamento e nas 

questoes relativas a relacionamentos com pessoas comprometidas com ilicitos. 0 

grande enfrentamento sabre estas situat;oes controvertidas se estabelece a partir do 

princfpio constitucional da presunyao de inocencia, conforme sera demonstrado. 

A PMPR, na defesa de suas exigencias firmadas para a conduyao do 

processo seletivo, se posiciona invocando: I) a absoluta necessidade de 

comprovada moralidade para o preenchimento da vaga; II) a existencia de 

mandamentos constitucionais (Federal e Estadual) e infraconstitucionais que 

fundamentam a exigencia pela condiyao de militar, alem de julgados de diversas 
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instancias, inclusive tribunais superiores, que legitimam, jurisprudencialmente, a 

exigemcia. 

A previsao na Constitui98o Federal e composta pela seguinte interpreta9Bo 

sistematica: 

"SE~AO Ill 
DOS MILITARES DOS EST ADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS 

TERRITORIOS 
"Art. 42- Os membros das Policias Militares e Corpos de Bombeiros 

Militares, instituicoes organizadas com base na hierarquia e disciplina, sao 
militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territ6rios. 

§ 1° - Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Territ6rios, alem do que vier a serfixado em lei, as disposicoes do art. 
14, § 8°; do art. 40, § 3°; e do art. 142, §§ 2° e 3°, cabendo a lei estadual 
especffica dispor sobre as materias do art. 142, § 3°, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos Govemadores. 

[ ... ] 
TiTULOV 

DA DEFESA DO EST ADO E DAS 
INSTITUI~OES DEMOCRA TICAS 

CAPiTULO II 
DAS FOR~AS ARMADAS 

"Art. 142 - As Forcas Armadas, constitufdas pela Marinha, pelo 
Exercito e pela Aeronautica, sao instituicaes nacionais permanentes e 
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a 
autoridade suprema do Presidente da Republica, e destinam-se a defesa da 
Patria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer 
destes, da lei e da ordem. 

[ ... ] 
§ 3° - Os membros das Forcas Armadas sao denominados militares, 

aplicando-se-lhes, alem das que vierem a ser fiXadas em lei, as seguintes 
disposicoes: 

X - a lei dispora sobre o ingresso nas For~as Armadas, os limites 
de idade, a estabilidade e outras condi~oes de transferencia do militar 
para a inatividade, os direitos, os deveres, a remunera~ao, as 
prerrogativas e outras situa~oes especiais dos militares, consideradas 
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por 
for~a de compromissos internacionais e de guerra." [grifou-se) (BRASIL, 
2000) 

Na Constitui98o Estadual, as disposi96es de interesse quanta ao regramento 

para ingresso estao assim prescritas: 

"CAPiTULO Ill 
DOS MILITARES ESTADUAIS 

"Art. 45 - Sao militares estaduais os integrantes da Policia Militar e 
do Corpo de Bombeiros Militar. 

[ . .]. 
§ 6° A lei dispora sobre os direitos, os deveres, as garantias e as 

vantagens dos militares estaduais, bern como sobre as normas de 
ingresso, acesso a carreira, estabilidade, limites de idade, condicaes de 
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transferencia para a inatividade e outras situayaes peculiares." [grifou-se] 
(PARANA, 2005a) 

0 C6digo da PMPR (PARANA, 1954), que estabelece as condic;oes e 

requisitos para ingresso na Corporayao, dispoe expressamente, em seu Art. 21, que 

o soldado tera que ter comprovada moralidade para incluir nas fileiras da 

Corpora gao. 

Com base nestes fundamentos legais, os quais sao rigorosamente 

questionados judicialmente pelos candidatos contra-indicados, encontra-se inumeros 

julgados favoraveis a PMPR, sendo esses ac6rdaos juntados as demandas que 

rotineiramente sao interpostas contra a Administrayao Militar em face do requisito 

ora estudado. Na essencia, os julgados favoraveis fundamentam-se nos moldes do 

ac6rdao a seguir transcrito, extrafdo da pesquisa documental realizada na 

Consultoria Jurfdica da PMPR: 

Processo: 0334079-6 
Origem: FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIAO METROPOLITANA 
DE CURITIBA - 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA FALENCIAS E 
CONCORDAT AS 
Numero do Acordao: 26911 
Orgao Julgador: 48 CAMARA CIVEL 
Relator: Anny Mary Kuss 
Data de Julgamento: Julg: 31/10/2006 
DECISAO: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Camara 
Civel do Tribunal de Justic;a do Estado do Parana, por unanimidade de 
votos, em negar provimento ao recurso. EMENT A: MAN DADO DE 
SEGURANCA - CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA POLiCIA 
MILITAR DO EST ADO DO PARANA- FASE FINAL- PESQUISA SOCIAL
EXISTENCIA DE INQUERITOS POLICIAIS E ACOES JUNTO AO 
JUiZADO ESPECIAL CRIMINAL - CONDUTA ILIBADA QUE NAO 
RESTOU CARACTERIZADA - REQUISITOS DO EDITAL NAO 
CUMPRIDOS - AUSENCIA DE DIREITO LiQUIDO E CERTO - RECURSO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. Pode a Administracao Publica estabelecer 
requisitos para a investidura em cargos, empregos ou func;oes publicas, 
conforme dispoe o art. 37, incisos I e II da Constituic;ao Federal; o 
Regulamento do Concurso Publico para o preenchimento de Vagas de 
Soldado da Policia Militar do Parana e:xige do candidato conduta moral 
ilibada, consubstanciada na inexistencia de antecedentes nos 
aspectos criminal, policial, social e moral. 0 requisito da comprovada 
moralidade para preenchimento da vaga no Curso de Forma~ao de 
Soldados da Policia Militar tem contomos juridicos diferentes daqueles 
estabelecidos no Direito Penal em rela~ao a primariedade e aos 
antecedentes criminais. lncontroversas as ocorrencias policiais que 
acarretaram a eliminacao do impetrante do certame, pois a condicao de 
comprovada moralidade nao restou evidenciada, diante das provas 
apresentadas. 0 edital do concurso, lei que o rege, estabelece urn vinculo 
entre a Administracao e os candidatos, devendo ser observado o que nele 
se dispOs, em todas as fases do certame. 
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Conforme se infere, sob o prisma intemo da Corpora«;ao e dissociado de urn 

contexto legislative, constitucional e infraconstitucional mais abrangente, poder-se-ia 

acreditar que os fundamentos sao consistentes. Todavia, as jurisprudenciais nao 

tern se posicionado dessa forma. 

Sem colacionar inumeros julgados, a pesquisa documental propiciou acesso a 

uma decisao da Justiga e uma orienta«;ao da PGE, que passam a ser emblematicas 

e norteadoras de importantes reflexoes no seio da Corpora«;ao, a respeito das 

exigencias quanta a contra-indica«;ao de candidatos que possuem antecedentes 

policiais, envolvimento com pessoas comprometidas com iHcitos ou antecedentes 

criminais. Essa decisao da justiga ocorreu no ano de 2006, em autos de Mandado de 

Seguranga n°. 1633/2006, do Jufzo de Direito da 1a Vara da Fazenda Publica, 

Falencias e Concordatas, Poder Judiciario- Regiao Metropolitana de Curitiba- PR. 

0 Magistrado assim decidiu: 

"Conquanto a fun9ao de soldado policial militar exija qualidades e 
requisitos diferenciados, nao se pode, sob tais fundamentos, admitir 
interpretac;Oes discriminat6rias e ofensivas aos princfpios constitucionais, 
desclassificando a candidata porter vivido com reu de a98o penal. Tal fato, 
sabidamente, implica, a princfpio, em afronta ao principia da presun98o de 
inocencia (artigo 5°, inciso LVII, da Constitui98o Federal). 

A idoneidade moral da impetrante, exigencia legal para ingresso na 
corpora9ao como soldado, nao pode esbarrar na possibilidade de seu 
companheiro ser condenado em a98o penal pelo crime de furto. Ate que ele 
reste condenado por sentenya penal transitada em julgado, deve ser 
observado o principia constitucional, pois ninguem merece ser reprimido ou 
considerado culpado de qualquer fato delituoso, sem que haja o transito em 
julgado de decisao judicial que comprove a sua culpa. 

Nao ha qualquer indicativa que aponte para a ausencia de idoneidade 
moral da impetrante. 0 fato de ter sido honesta quando fez a referida 
declara{:ao tambem nao pode desclassifica-la do concurso se, em situa9oes 
semelhantes, de arquivamento de inquerito policial em face do proprio 
candidato, por exemplo, nosso E. Tribunal concedeu seguranya: 

Agravo de lnstrumento - Mandado de Seguranya Concurso - Policia 
Militar - Perfil social do candidato lnquerito policial - Fato que nao 
caracteriza maus antecedentes - Ofensa ao principia constitucional 
da presuncao de inocencia - Requisitos preenchidos - Liminar 
mantida - Recurso desprovido. De mera e normal investigacao policial 
nao decorre o impedimenta a que o investigado possa participar de 
concurso para ingresso no servico publico [grifou-se] (T JPR, 4a 
Camara Civel, Rei. Des. Vidal Coelho, Julg.: 19.09.2006, DJ: 7219). 

o E. ST J tern decidido no mesmo sentido, ainda em rela98o a 
existencia de processo criminal extinto pela prescri98o, em que figurava 
como reu o candidato a vaga. Vejamos: 

Administrativo Servidor Publico. Concurso Publico. lnvestigacao 
social. Exclusao de candidate em razao de processo criminal ja 
extinto pela prescricao retroativa. lmpossibilidade. Principia da 
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presuncao de inocencia. Recurso Especial conhecido e improvido. 1. 
Em observancia ao principio da presun98o de inocencia - art. so, LVII, 
da Constitui98o Federal, nao se admite. na fase de investigacao 
social de concurso publico. a exclusao de candidato em virtude de 
processo criminal extinto pela prescricao retroativa. Tal fato nao tern o 
condao de afetar os requisitos de procedimento irrepreensivel e 
idoneidade moral. 2. Recurso Especial conhecido e improvido [grifou
se] (ST J, sa Turma, Rei. Min. Amaldo Esteves Lima, Resp. 
414.929/PR, Julg.: 12.06.2006, DJ: 01.08.2006, p. S10). 

Se nao e possivel a desclassificac;ao de candidatos que respondem a 
inqueritos policiais ou que ja responderam a ac;Oes penais extintas pela 
prescric;ao retroativa, nao parece razoavel a exclusao de candidata, 
aprovada nas demais fases do certame, por fato de terceiro. 

Diante disso, s6 resta concluir pela existencia de direito liquido e certo 
da impetrante e pela concessao da seguranc;a, de forma a afastar o ato 
ilegal da autoridade apontada como coatora. (PARANA, 2006). 

Em face da reincid€mcia de casas dessa natureza, decorrentes do rigor 

interpretativo dos requisitos para ingresso na Corpora~o, a Procuradoria Geral do 

Estado do Parana (PGE/PR) esta se posicionando no sentido de nao mais interpor 

recurso de apela~o contra sentenc;as de mesma natureza, eis que uma "batalha 

judicial em gloria". 

Assim, por meio de instrumento proprio, a PGE/PR sugeriu ao Comando 

Geral da PMPR "que nao haja mais exclusao de candidatos nos concursos publicos 

da Pollcia Militar do Estado do Parana pelos mesmos motivos que ensejaram a 

contra-indica9ao da candidata ( ... ), evitando-se, assim, acumulo de processos 

judiciais e decisoes desfavoraveis ao Estado do Parana" (Offcio n° 612/PGE- 25 de 

abril de 2008, da lavra do Procurador-Geral do Estado do Parana, enderegado ao 

Comandante-Geral da PMPR- obtido informalmente). 

Naturalmente a Polfcia Militar do Estado do Parana tera que rever as suas 

posi9oes em rela~o a esta questao da exigencia de comprovada moralidade do 

candidato. lnfere-se da leitura do item 3.2.1, allnea c), do Edital n° 004/2005, que ha 

uma margem de subjetividade interpretativa, quando o preceptivo assim estabelece 

como condi9ao de ingresso: "Nao se encontrar denunciado em processo criminal 

pela pratica de crime de natureza dolosa e nem possuir antecedentes criminais ou 

policiais incompativeis com a carreira militar'' [grifou-se] (PARANA, 2005b). 

Por certo, a supressao sumaria da exigencia podera dar margem a ingresso 

de candidatos que, respondendo a processos, verbi gratia, por trafico de 

entorpecentes, nao possam ser contra-indicados - para essa situa~o, ate mesmo 

responder a urn mandado de seguranc;a passa a ser uma garantia de respeito 
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institucional. Contudo, a comissao que realiza a investigagao social tera que fazer 

urn jufzo de valor no sentido de estabelecer, ainda que com certo grau de 

subjetividade, mas com base nos valores e princfpios que regem a lnstituigao, quais 

sao os antecedentes criminais ou policiais que, com absoluta sustentagao etica e 

moral, sao determinantes de contra-indicagao, sempre se pautando pelos 

referenciais de controle externo firmados pelo Poder Judiciario. 

0 que se pretende demonstrar, inclusive em face dos julgados favoraveis a 
Administrac;ao Militar, e que a previsao constitucional da presunyao de inocencia nao 

e absoluta e, para os casos de ingresso nas fileiras da PMPR, considerando os 

superiores interesses da Administragao e da coletividade, e tendo em conta, ainda, 

que o ingresso se dara em cargo voltado a area da seguran98 publica, e justificavel 

a relativizac;ao do mandamento constitucional, de modo que o futuro ingressante na 

carreira militar nao possua qualquer macula em sua vida pregressa, apesar de 

existirem decisoes judiciais em sentido contrario. 
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5 PROPOSTA 

Com base em todos esses pressupostos, toma-se posslvel apresentar alguns 

preceptivos que atendam aos objetivos geral e especfficos deste estudo, com vistas 

a aperfeigoar o processo de recrutamento e selegao no ambito da PMPR. 

Par meio das entrevistas e da pesquisa documental, verifica-se que os 

procedimentos administrativos levados a efeito pelo Centro de Recrutamento e 

Selegao da PMPR sao absolutamente fundamentados em criterios que visam a 

qualidade na seleyao e a seguranya do processo. 

No diz respeito ao recrutamento, nao ha muitas observagoes a serem feitas, 

considerando que o concurso publico, por si s6, promove o chamamento de milhares 

de interessados em ingressar na carreira que oferece, dentre outras vantagens, 

grande estabilidade e seguranya profissional. 

Quanta ao processo de seleyao propriamente dito, respeitados entendimentos 

diversos, par meio da analise minuciosa de cada uma das fases do concurso 

publico, pode-se tirar par conclusao que existem mecanismos que, sem perda da 

qualidade, venham a se refletir em uma sistematica mais celere em termos de prazo, 

contados da abertura (publicayao) do edital de concurso ate o ato final de inclusao 

nas fileiras da Corporagao. 

Mediante previa planejamento e envolvimento de todos os segmentos da 

Corporayao que exercem, direta e indiretamente, responsabilidades quanta ao 

processo seletivo, seguramente poderao ser detectadas pequenas melhorias e 

aperfeigoamentos nos procedimentos realizados em cada uma das fases que, no 

geral, podem vir a reduzir os prazos totais de inclusao de candidates. 

Exatamente nesse sentido, seguem as primeiras propostas a serem 

observadas pela Corporagao e, especialmente, pelo Centro de Recrutamento e 

Seleyao: 

a) manter estreito acompanhamento aos expedientes oficiais que visam a 

autorizayao govemamental para fins de abertura de processo de 

recrutamento e selegao ou o recompletamento de vagas com candidates 

remanescentes de concursos ainda validos, de modo a possibilitar 

estruturayao de todas as atividades decorrentes, evitando-se surpresas, 
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com enfase em relac;Bo as diversas comissoes e subcomissoes que 

devem operacionalizar as fases do concurso; 

b) realizar reunioes preparat6rias com todos os integrantes de comissoes e 

subcomissoes, os quais serao designados para o concurso, com vistas a 

definic;Bo dos requisitos editalfcios - ou seja, todos participam da 

elaborac;Bo do edital; 

c) reduzir prazos, dentro dos permissivos legais e de capacidade operativa 

das comissoes, evitando-se prazos dilatados como os havidos, no 

concurso de 2005, com o registro de mais de quarenta dias entre a 

publicac;ao do edital e a realizac;ao da prova; 

d) durante a tramitac;Bo de processos autorizat6rios para abertura de 

concurso publico para ingresso na Corporac;Bo, realizar reunioes 

preparat6rias com a Universidade Federal do Parana, de modo a serem 

antecipadamente instrufdos documentos afetos a proposta tecnico

financeira e contratac;Bo da entidade para a realizac;Bo da primeira fase do 

concurso - prova escrita de conhecimentos, promovendo-se ajustes de 

alternativas de datas de realizac;Bo das provas, consoante os interesses 

da Corporac;Bo; 

e) inverter a ordem dos exames de saude e de capacidade ffsica, de modo 

que somente sejam submetidos ao exame de saude os candidatos 

classificados no exame ffsico, que apresenta os maiores Indices de 

eliminac;Bo de candidatos, ap6s o exame intelectual; 

f) desmembrar o exame psicopatol6gico do exame de saude, de modo a 

possibilitar o desenvolvimento concomitants das fases, de modo 

independents; 

g) associado a proposta anterior, considerando que os concursos publicos 

levados a efeito para preenchimento de vagas de Soldado de 28
. classe 

envolvem milhares de candidatos e de vagas, os quais serao distribufdos 

em diversas OPM/OBM da Capital e do Interior do Estado, inexiste o 

imperativo de serem procedidas todas as fases seletivas de uma unica 

vez, ou seja, com a participac;Bo de todos os convocados em uma unica 

"sessao". Assim, mediante previsao editalfcia e sem violar o princfpio da 

isonomia, o processo pode ser levado a efeito de modo continuado, 

realizando-se cada uma das fases com absoluto respeito a capacidade 
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humana, loglstica e operacional das comissoes e subcomissoes 

responsaveis. Oeste modo, terlamos atos sucessivos de inclusao e de 

designayao de turmas para o curso de formayao de soldados, ate o 

preenchimento total das vagas autorizadas2
; 

h) compor as comissoes e subcomissoes consoante a realidade da 

demanda e a experiencia dos profissionais que a integram, de modo a 

possibilitar perfeito equilibria entre o binomio qualidade x celeridade, 

contratando, se necessaria, profissionais formalmente habilitados para a 

realizayao das fases do concurso, especialmente em relac;ao a medicos e 

psic61ogos, onde se evidenciaram as maiores dificuldades3
; 

i) priorizar e integrar todos os segmentos do SIPOM (Sistema de 

lnteligencia da PMPR) nas atividades de exame social e documental, de 

modo a possibilitar maior celeridade na apresentayao de resultados; 

j) na mesma esteira, ampliar, quantitativamente, a composiyao da comissao 

de exame social e documental, possibilitando maior agilidade nas analises 

iniciais e procedimentos operacionais de distribuiyao de necessidades de 

informac;oes para os demais 6rgaos da Comunidade de lnteligencia; 

k) promover todas as alterac;oes procedimentais propostas na concepc;ao do 

edital que regulara o concurso, com a participayao efetiva dos integrantes 

de cada uma das comissoes e subcomissoes responsaveis pelo 

concurso. 

Com essas alterac;Qes procedimentais de natureza eminentemente 

administrativa, estabelecendo-se prioridade e encarando-se o processo de 

recrutamento e seleyao como uma estrategia institucional, seguramente sera 

demonstrada maior efetividade do processo seletivo, com maior celeridade e 

elevayao do conceito de competencia em relac;8o ao Centro de Recrutamento e 

Selec;ao da PMPR. Todas essas medidas nao dependem exclusivamente do CRS, 

2 Mediante previsao no edital, com base no numero de candidatos, todos serao convocados em ato 
linico, todavia serao submetidos as fases do concurso consoante urn cronograma adedremente 
concebido pela organizayao do concurso e divulgado no momento da convoca~ao, sendo que os 
atos subsequentes serao independentes, ate o ato de inclusao e designayao da turmas do CSFs
ha absoluta consonancia juridica e procedimental em adotar-se esta sistematica, que possibilitara 
que os primeiros atos de inclusao sejam realizados em tempos mais reduzidos. 

3 
Por meio de previo planejamento e mediante ajustes contratuais com a UFPR, os valores 
referentes a remunerayao dos profissionais a serem contratados podera ser absorvido pela taxa 
de inscri~ao dos candidatos, caso nao o sejam por recursos pr6prios da Corpora~ao, de natureza 
or~mentaria ou nao. 
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mas de urn engajamento de toda a instituigao, com tratamento global, nos termos 

expressos par Bernardi: 

0 planejamento de recursos humanos e mais urn estrategia de abordagem 
e de tratamento global da administra~o dos recursos humanos, integrada 
ao neg6cio da empresa e inclui a preocupa~o com o futuro, nao sendo 
portanto, somente mais urn conjunto de tecnicas que se somam as ja 
existentes. 
Dependendo do porte da empresa, suas pretensoes, ambi~oes, da posi~o 
que deseja conquistar no mercado, suas preocupa~oes vitais sao 
gerenciadas com maior ou menor grau de modemidade. Tudo vai depender 
da visao que a alta administra~o tern das dec estrategicas e taticas que 
sao tomadas para o sucesso do neg6cio. No entanto a complexidade do 
mundo modemo, caracterizado por instabilidade e incertezas, obriga cada 
vez mais as empresas a se posicionarem com urn mlnimo de antecipa~o, 
para enfrentarem urn ambiente de mudan~s. 
As mudan~s do ambiente e que estimulam o planejamento, mesmo que na 
realidade elas nao sejam desejadas, porem sao necessarias e exigidas pelo 
ambiente extemo, que acabam obrigando-as a serem flexlveis ao se 
defrontarem com as demandas de transforma~es. (BERNARDI, 2003, 
p.11-12) 

No que diz respeito ao processo juridico de recrutamento e sele~o. a analise 

procedida no item 4.3 deste estudo (ACOES JUDICIAIS DECORRENTES DO PROCESSO DE 

RECRUTAMENTO E SELECAO) indica a necessidade premente e preeminente de ser 

promovida altera~o legislativa quanta aos requisitos de ingresso. 

Foi demonstrado que o C6digo da Policia Militar, instituido no ana de 1954, 

esta rigorosamente superado, havendo a necessidade de serem ampliados e 

detalhados os conteudos dos requisitos do ingresso, de maneira a toma-los mais 

claros e consentaneos com a realidade atual, a exemplo das relevantes e 

indispensaveis exigencias referentes a aptidao intelectual, aptidao psicopatol6gica, 

integrando aspectos relacionados a sanidade mental, personalidade, coeficiente de 

inteligencia e habilidades mentais, alem de outros aspectos relacionados a conduta 

social e a idoneidade moral do futuro integrante, ao processamento par crime e ao 

cumprimento de penas. 

As principais vulnerabilidades jurfdicas foram dissecadas neste trabalho e 

constituem o norte para a proposi~o de altera¢es. Sabidamente, alterac;ao do 

C6digo da Policia Militar nao de traduz em tarefa simples e nao pode ser dissociada 

do contexto maior de implica¢es, em face de sua abrangencia. 

Assim, as aspectos a serem firmados legalmente e em consonancia com os 

mandamentos nucleares estatuldos na Constitui~o Federal, consoante os objetivos 

deste estudo, foram delineados. Promover as necessarias alterac;oes, par certo, 
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tornara o recrutamento e seleyao, no ambito da PMPR, mais efetivo e seguro, alem 

do que resultara, iniludivelmente, na reduyao de a<;oes e no desafogamento das vias 

administrativas e judiciarias. 

Seguramente, com base neste estudo e em outros ja procedidos no seio da 

Corporayao, mediante previa julgamento de conveniencia e oportunidade, o 

Comando-Geral da PMPR estara em condiyaes de promover as inadiaveis 

altera<;oes, a serem encaminhadas com outras mudanyas estruturantes do processo 

de ingresso e que, por 6bvio, nao constitulram objeto deste trabalho, a citar: a 

questao emergente da exigencia de curso de nivel superior para ingresso nas fileiras 

da Corpora<;ao, como oficial e como pra<;a; a implementayao de estagio probat6rio 

durante e ap6s a fase de formayao, dentre outras questoes. 
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6 CONSIDERACOES FINAlS 

A PoHcia Militar do Estado do Parana, cada vez mais, conscientiza-se da 

importancia estrategica do processo de recrutamento e seleyao como uma atividade 

essencial para o born desenvolvimento de sua poHtica de gestao de capital humano, 

em face, dentre outros aspectos, da natureza das atividades policial-militar e de 

bombeiro-militar. 

Ao concluir este estudo, busca-se entender os fundamentos, a pratica e a 

dinamica do recrutamento e seleyao enquanto processo completo, passando por 

uma analise critica sob a 6tica do procedimento administrativo e encaminhamentos 

juridicos, desenhando uma percepyao a respeito da sua efetividade, seguran9a 

juridica e celeridade. 

0 Centro de Recrutamento e Seleyao da PMPR, enquanto 6rgao responsavel 

pelos concursos publicos para ingresso na Corporayao e coordenador maior dos 

processos seletivos, da concepyao do edital ao ato de inclusao, sobremaneira, 

demonstra capacidade profissional para o plena desempenho de suas 

competencias, atuando em bases s61idas na teoria e na praxis, conduzindo com 

esmero todos os concursos levados a efeito para ingresso na PoHcia Militar do 

Estado do Parana. 

lnobstante esta constata9ao, e indiscutivel a percepyao traduzida pelas 

entrevistas e pela pesquisa documental, de que alguns procedimentos, rotinas e 

nuanyas desse estrategico processo podem vir a se aperfei9oar, no conteudo e na 

forma, de modo a se prosseguir com a qualidade resultante do processo seletivo em 

termos de captayao dos melhores quadros a integrar as fileiras da Corpora9ao, 

associado a menores desgastes administrativos e judiciais, assim como impondo 

uma maior celeridade em cada uma das fases. 

T odas as conclusoes apresentadas ao Iongo deste estudo vinculam-se ao 

mote principal de apresentar preceptivos com vistas a tornar o processo de seletivo 

para ingresso de civis como soldados de 28
. classe, mais seguro juridicamente e 

mais celere quanta aos procedimentos administrativos. 

Todos os encaminhamentos metodol6gicos foram focados neste objetivo 

geral, dissecando o recrutamento e seleyao, bern como o universo de a96es judiciais 

decorrentes, em todas as suas vertentes mais importantes e que geram os maiores 
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transtornos. Esse verdadeiro diagn6stico teve por base a analise da documenta98o 

do CRS e da Consultoria Jurldica da PMPR, complementada por urn conjunto de 

entrevistas realizadas com os principais atores que efetivamente operam o sistema, 

buscando-se identificar a percep98o das pessoas em rela98o ao processo de 

recrutamento e sele98o e eventuais formas de aperfeiyoa-lo. 

Assim, foi posslvel identificar aspectos suscetlveis de mudan9<3s e as 

vulnerabilidades jurldicas que geram inseguranyas, instabilidades, transtornos 

administrativos, jurldicos e institucionais, a ensejar mudangas estruturais, 

procedimentais e legais. 

Quando se menciona inseguran9<3s e instabilidades, a dimensao nao se 

esgota no plano individual do candidato que se envolve com situa¢es faticas 

controvertidas, mas, integra uma dimensao institucional bastante importante, 

percebida durante este estudo, todavia nao explorada sob pena de perda de 

objetividade diante do estudo proposto. Contudo, alguns aspectos importantes 

devem ser pontuados: 

a) em regra, o candidato que ingressa por for9<3 de liminar concedida 

judicialmente acaba sendo encaminhado para frequentar o Curso de 

Formagao de Soldado (CFSd) que, em media, tern duragao de 8 (oito) 

meses - frequenta o curso em situa98o rigorosamente precaria, 

provis6ria, pais a qualquer momenta pode vir a perder o mandado de 

seguran9<3, ou nao; 

b) as decisoes de merito em primeira instancia tern demorado, em media, 

mais de dais anos. Portanto, o candidato conclui, muitas vezes com 

louvor, o CFSd, tendo aprendido diversas particularidades e nuangas da 

Corpora98o, desenvolvendo tecnicas policiais-militares, de armamento e 

tiro, conhecendo as virtudes e vulnerabilidades da lnstitui98o, para depois 

simplesmente ser excluldo em face de perdas de mandado- essa e uma 

realidade que deveria preocupar sobremodo o Comando da Corporagao; 

c) associ ado ao item anterior, ao Iongo do perlodo de forma98o e do 

desempenho de suas atividades profissionais, o PM ingresso 

condicionalmente, cria lagos de afetividade e, neste contexto, conquista 

simpatias de pares e superiores os quais, desconhecendo a realidade 

fatica e jurldica, passam a compor urn quadro geral de crlticas ao 

processo seletivo, vinculando-se crlticas a propria Corporagao e a seus 
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6rgaos, por vezes violando valores e deveres institucionais mas, 

invariavelmente, violando preceitos eticos e marais, com nefastas 

consequencias que, se individualmente pouco representam, no ambito 

corporative merecem maior aten<;ao. 

Todas essas questoes reforc;am a importancia do estudo e a sua premencia e 

preeminencia no sentido de operar efeitos com vistas a resgatar a seguranc;a jurldica 

do recrutamento e selec;8o no ambito da PMPR, alem da possibilidade de serem 

implementadas pequenas mudanc;as conceituais, estruturais e de procedimentos 

nas retinas do processo como urn todo, razao pelas quais foram indicadas, na segao 

5 (Proposta), diversos preceptivos que, se acatados, podem vir a consolidar, na 

pratica, os objetivos construldos na teoria. 

Alem das prescrigoes vinculadas ao objetivo geral desta pesquisa, inumeros 

prolongamentos dela sao possiveis, insertos na tematica do recrutamento e selegao. 

Dentre eles, cabe destacar: 

• estudo a respeito da efetividade do exame psicopatol6gico em relac;8o a 

candidates contra-indicados e que ingressam por forc;a de decisao 

judicial; 

• estudo a respeito da efetividade do exame de saude, especialmente 

quanta a acuidade visual - reflexao sabre os criterios excludentes 

atualmente adotados; 

• estudo sabre a possibilidade de disponibilizac;ao de urn Procurador do 

Estado do Parana para atuar, com exclusividade e em conjunto com a 

Consultoria Jurldica, nas demandas judiciais que envolvem a PMPR, com 

enfase nas questoes relacionadas ao processo de ingresso na 

Corpora<;ao; 

• aprofundar o estudo a respeito da exigencia de ensino superior para 

ingresso na Corporac;ao, como oficial e como soldado, a exemplo dos 

criterios que estao sendo adotados por outras PoHcias Militares dos 

Estados e do Distrito Federal. 
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APENDICE A- ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

Entrevista a ser aplicada, por amostragem, aos profissionais militares que integram 
as comissoes e subcomissoes de exames dos processos de recrutamento e selec;Bo 
no ambito da PMPR. 

1 ) Opiniao geral a respeito da efetividade do processo de recrutamento e 
sele9ao no ambito da PMPR; 

2) Avaliac;Bo da estrutura de aplicac;Bo dos exames no processo de 
recrutamento e selec;Bo no ambito da PMPR; 

3) lndicayao da maior dificuldade encontrada em rela9ao ao exame sob sua 
responsabilidade; 

4) lndicac;Bo de providencias que poderiam ser adotadas para melhorar o 
processo de recrutamento e seleyao em termos de infra-estrutura, estrutura e 
procedimentos; 

5) Opiniao em relayao aos prazos de realizayao dos exames. Possibilidade de 
redu9ao dos prazos; 

6) Opiniao a respeito dos possfveis recursos administrativos que podem ser 
exercidos em cada fase do concurso; 

7) Conhecimento a respeito de mandados de seguran9a impetrados par 
candidates inconformados com a eliminayao no processo seletivo, 
especialmente em relayao ao exame sob sua responsabilidade; 

8) Comentario complementar para auxiliar no desenvolvimento do presente 
trabalho. 




