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Com fulcro no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa de Lei, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que seja encaminhado Requerimento ao Procurador-Geral da Justiça do Ministério
Público Estadual, José Antônio Borges, a fim de requerer providências quanto às irregularidades durante
a aplicação da prova do concurso da Segurança Pública (editais nº 006/2022, nº 007/2022 nº 003/2022 e nº
004/2022), em que muitos candidatos denunciam ter sofrido lesões durante os testes de aptidão física - TAF
realizados entre 12 e 13 de maio e dentre outras irregularidades. 

JUSTIFICATIVA

O presente requerimento se justifica devido ao pedido de que providências sejam tomadas quanto às
irregularidades durante a aplicação da prova do concurso da Segurança Pública (editais nº 006/2022, nº
007/2022 nº 003/2022 e nº 004/2022), em que muitos candidatos denunciam ter sofrido lesões durante os
testes de aptidão física - TAF realizados entre 12 e 13 de maio.

O TAF tem o objetivo de avaliar a condição física do candidato para suportar os exercícios a que será
submetido durante o Curso de Formação Técnico-Profissional e para desempenhar as atividades inerentes
ao cargo. 

A primeira irregularidade a ser constatada sobre o concurso é o momento de recurso junto à banca UFMT
que nos dias 18 e 19 de maio de 2022 em que a banca não disponibilizou os vídeos com as imagens de
cada candidato para exercer o direito ao amplo contraditório e ampla defesa, uma vez que recurso
administrativo deu o inicio nesses dias. Com isso, o candidato ficou sem saber o motivo de suas eliminação,
comprometendo sua defesa prévia. Dessa forma, onde está o princípio da publicidade?

Além disso, um dos avaliadores dos testes, é professor e dono de academia (Cross TAF) em Várzea Grande,
o senhor Duliomar Aparecido Figueiredo Sampaio, podendo assim favorecer seus alunos, ferindo o princípio
da isonomia e imparcialidade. 

Portanto, solicito ao Nobre Procurador Geral de Justiça que sejam tomadas as seguintes providências:

- Suspensão da 3ª fase do Concurso da PM/MT e BM/MT (TAF), conforme foi tomado em relação ao
concurso da PJC/MT, Processo nº 1011381-18.2022.4.01.3600;
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- Anulação da 3ª fase do Concurso da PM/MT e BM/MT (TAF), conforme decisão que foi tomado no TAF do
Concurso do Estado do Pará em referência a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STS), e após
análise de denúncias encaminhadas pelo Ministério Público do Estado (MPE) sobre a participação de um
professor, que teria ministrado aulas em cursos prepatórios e autou como avaliador durante o TAF. Por isso,
que siga pelo mesmo modelo aplicado no Estado de Mato Grosso pelos presentes motivos que segue em
anexo de print da negativa dos vídeos solicitados a UFMT e uma lista de Candidatos prejudicados pela
Banca da UFMT.

Devido à importância de tais esclarecimentos, justifico o presente requerimento.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 24 de Maio de 2022

 

Valdir Barranco
Deputado Estadual
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