
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO  

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL  
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NOS 

CARGOS DE AUXILIAR DE LEGISTA, DE AUXILIAR DE PERITO, DE PERITO PAPILOSCOPISTA, DE MÉDICO 
LEGISTA E DE PERITO CRIMINAL  

EDITAL Nº 1 – SDS/PE – POLÍCIA CIENTÍFICA, de 04 de Abril de 2016 
 

CAPA DE RECURSO 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 
Nome: José Manoel de Oliveira 
 
Inscrição: 10018179 
 
Cidade de Prova: Serra Talhada, Pernambuco. 
 
 
SOLICITAÇÃO 
 
Como candidato (a) ao cargo de Auxiliar de Legista, solicito revisão do resultado provisório do exame 

médico. 

 

 
Recife, 26 de janeiro de 2017. 

 
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do candidato 

 
INSTRUÇÕES 
 
O candidato deverá: 
 
- digitar o recurso de acordo com as especificações estabelecidas no edital; 
- apresentar argumentação lógica e consistente. 
 
Atenção! O desrespeito a qualquer uma das instruções acima resultará no indeferimento do recurso. 
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FORMULÁRIO DE RECURSO 

RECURSO 

Contra o resultado provisório do exame médico. 
 

 
JUSTIFICATIVA DO CANDIDATO 

 
HISTÓRICO. O RECORRENTE foi eliminado em razão da presença de codeína na amostra de queratina 
colhida aos 08 de novembro de 2016 e de suposta hipertensão arterial em razão de aferição datada de 
18 de dezembro de 2016.  
 
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. O gestor público (conceito no qual o “presidente da comissão organizadora 
do presente certame está inserido) tem sua atuação limitada à permissão legal e às finalidades 
insculpidas nos Princípios Gerais do Direito. A assertiva é fruto da inteligência do art. 37 da CF/88 
corroborada pela doutrina contemporânea (ARAGÃO, 2010). Fixada essa premissa, vejamos o que diz o 
Edital sobre as hipóteses de eliminação do candidato quando de seus exames de saúde: 

 
12.3. O exame médico objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os 
exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Inicial Técnico-Profissional e para 
desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. 
 
12.15. São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem 
como para a posse no cargo: (...) VII – sistema cardiovascular: (...) c) hipertensão arterial sistêmica, não 
controlada ou com sinais de repercussões em órgão alvo; (...) XIV – doenças psiquiátricas: (...) g) 
dependência de álcool e drogas; (...) 

 
Ao todo, o Edital inaugural enumera 153 enfermidades (ou características) que são causas de eliminação 
do concurso por razões de saúde. Entre essas enfermidades não encontramos nenhuma correlacionada 
ao uso de anti-inflamatórios ou analgésico (hipótese sub judice). A eliminação, com fundamento na 
norma Infralegal (Edital), limita-se a comprovação da dependência química (item 12.15. XIV, g).  
 
A dependência química, todavia, só pode ser comprovada através de laudo específico e de exames 
próprios. Nesse sentido, os critérios do “Manual Estatístico e Mental de Transtornos Mentais” (4ª 
edição; DSM-IV) da Associação Americana de Psiquiatria e da “Classificação Internacional de Doenças” 
(10ª edição; CID-10), da Organização Mundial da Saúde (OMS) são os mais comumente empregados para 
o diagnóstico dos transtornos relacionados ao uso de substâncias. 
 
Destaque-se que a exigência imposta ao RECORRENTE se limitou a apresentação de “exame com janela 
de detecção mínima de 90 dias realizado por meio de amostra de queratina para detecção de maconha, 



 

metabólicos do delta-9 THC, cocaína, anfetaminas e/ou opiáceos” (12.14.IV). Portanto, sequer consta do 
Edital a exigência de exames específicos para o diagnóstico de dependência química. Ao que tudo 
indica, esta banca examinadora confunde a presença pontual de codeína na amostra de queratina do 
RECORRENTE com possível dependência química: a primeira – presença isolada da substância – não é 
causa de eliminação prevista no Edital (atipicidade); a segunda – dependência química – não restou 
demonstrada e, repita-se, sequer foram exigidos exames médicos específicos com essa finalidade.  
 
DAS CAUSAS DO FALSO POSITIVO DO EXAME ANTIDROGAS (item 12.14.IV do Edital). Após a realização 
da avaliação física (TAF) o RECORRENTE apresentou quadro inflamatório e, por esse motivo, lhe foi 
prescrito o uso de TYLEX 30 mg e de NIMESULIDA 100 mg durante seis dias. Trata-se de analgésico e 
anti-inflamatório, respectivamente. A composição química do TYLEX é formada por paracetamol e 
fosfato de codeína (http://www.medicinanet.com.br/bula/5216/tylex.htm). Isso explica porque a 
amostra de queratina colhida em 08 de novembro de 2016 revelou a presença de codeína. Por outro 
lado, a presença dessa substância não é motivo suficiente para o diagnóstico de dependência química.  
 
Tanto é verdade que o RECORRENTE diligenciou nova exame de queratina, cuja coleta ocorreu aos 
06/01/2017, de onde se constata a inexistência de qualquer fragmento de codeína. Por máxima 
cautela, ratifique que esta Banca Examinadora já estava ciente da prescrição médica para uso de anti-
inflamatório e analgésico. 
 
DA INEXISTÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL. O RECORRENTE teve sua pressão aferida em um único 
momento (18/12/2016) quando de sua inspeção médica realizada pelo CEBRASPE. Não foram solicitados 
exames complementares, tal como expressamente determina o item 5.6.2. do Edital:  
 

12.6 O candidato submetido ao exame médico deverá apresentar à junta médica os exames laboratoriais e 
complementares, previstos no subitem 12.14 deste edital. A junta médica poderá solicitar, ainda, a 
realização de outros exames laboratoriais e complementares, além dos previstos, para fins de elucidação 
diagnóstica. 

 
Entrementes, por máxima cautela e por deliberalidade, o RECORRENTE cuidou de realizar novos exames, 
a saber: ultrassonografia das artérias carótidas, MAPA, clearance de creatinina endógena e proteinúria 
de 24 horas. Os exames (em ANEXO) revelam a perfeita saúde do candidato. Soma-se a isso, a 
existência de laudo emitido por Cardiologista, sob as penas da Lei, dando conta da ausência de 
hipertensão arterial sistêmica e de qualquer lesão a “órgãos alvos”.  
 
ÍNDICE DOS DOCUMENTOS EM ANEXO: I. Exame toxicológico; II. Receita e Laudo Médico do 
Ortopedista; III. Laudo de Médico Cardiologista; IV. Ultrassonografia das artérias carótidas; V – MAPA; VI 
- clearance de creatinina endógena; VII - proteinúria de 24 horas; e VIII – Laudo de Médico do Trabalho.  
 
DOS PEDIDOS. Considerando a inexistência de qualquer dependência química (12.15. XIV, g) ou de 
hipertensão arterial (12.15. VII, c), o RECORRENTE solicita o deferimento do presente recurso 
administrativo a fim de que seja reintegrado ao processo seletivo em condições de igualdade com os 
demais inscritos.  
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