
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 798 /09-DRH/CRS

 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  previstas  nos 
incisos I e II, número 34 do artigo 10, incisos 3 a 5 do artigo 26, aprovado pelo Decreto 
nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), nos termos da Resolução nº 3.959, de 18/01/2008 e o 
Edital DRH/CRS nº 01, de 30/01/2008, que regula o concurso público para provimento de 
cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2009 – 
cujas  vagas  são  destinadas  às  unidades  das  Regiões  lotadas  no  interior  do  Estado, 
publicado no “Minas Gerais” nº 021, de 31/01/2008 e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 o nº 152.142-6, SD 2º Cl LINIKER RAPHAEL CURCIO 
LOURENÇO,  interpôs  requerimento  administrativo,  solicitando  a  sua  manutenção  na 
PMMG, vagas para o interior, alegando que, apesar da declaração de incompetência do 
Juízo de Ouro Branco, a Medida Liminar não foi cassada e/ou revogada pelo Douto Juízo 
da Vara da Fazenda Pública, prevalecendo a decisão concessiva da liminar;

1.2  em  seara  de  Mandado  de  Segurança,  a  competência 
jurisdicional  e  funcional  é  absoluta,  definindo-se  pelo  local  onde  está  sediada  a 
Autoridade apontada como Coatora;

1.3 o artigo 113, § 2º do Código de Processo Civil, dispõe que, 
declarada a incompetência absoluta, são nulos todos os atos decisórios proferidos pelo 
Juízo incompetente, com a consequente remessa dos autos ao Juízo competente;

1.4  O  reconhecimento  da  incompetência  absoluta  para 
processar  e  julgar  determinado  feito  implica,  consequente  e  necessariamente,  na 
anulação das  decisões proferidas  pelo  juiz  incompetente,  não tendo validade os atos 
proferidos por juiz incompetente, porque nulos, conforme inteligência do § 2° do art. 113 
do CPC;

1.5  O  Centro  de  Recrutamento  e  Seleção,  bem  como  a 
Diretoria de Recursos Humanos da PMMG não recebeu nenhuma decisão que mantivesse 
a liminar expedida pelo juízo incompetente;

1.6 em 12 de novembro de 2009, foi publicado a sentença 
exarada pelo juízo competente, denegando a segurança do “mandamus”; 

 
2 RESOLVE:

2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

Publique-se, registre-se e cumpra-se

Belo Horizonte-MG, 30  de  novembro de 2009.

(a) JAQUELINE ROCHA, TEN CEL PM
                                  RESP. P/ DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
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