
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº   865/11-DRH/CRS

                                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  legais  e, 
considerando  a  Resolução  nº  4.100,  de  20/09/2010,  a  Resolução  nº  4.068,  de 
09/03/2010,  a Resolução 4.027,  de 29/05/2009 e o edital  DRH/CRS nº 11,  de 30 de 
novembro  de  2010,  que  regula  o  Exame  de  Aptidão  Profissional  (EAP)  para  os  1ºs 
Tenentes do QOPM, QOC, QOE e QOS, para o ano de 2011 e, 
                                           

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 o  1º TEN PM LEONARDO JOSÉ CAMPOS interpôs recurso 
administrativo  solicitando  o  reexame  do  indeferimento  de  sua  inscrição  no  EAP/2011, 
alegando que encontra-se realizando o PERF e que por isso, deve ser considerado sua 
situação de aptidão do biênio anterior;

1.2 de acordo com o art. 50, § 2º da DEPM, in verbis: “Nenhum 
militar poderá sofrer prejuízo pela não realização, nos prazos estipulados, do treinamento  
para  a  reavaliação  ou  da  própria  reavaliação,  por  inércia  da  administração, 
circunstância em que deverá prevalecer o resultado do biênio anterior.” (Grifo nosso)

1.3  no  caso  do  recorrente,  não  houve  inércia  por  parte  da 
administração, pois este encontra-se freqüentando o PERF e, só poderá ser reavaliado após 
o período regulamentar de 90 dias conforme previsto no art. 50, § 3º, também da DEPM, 
in  verbis: “O  militar  em  treinamento  para  a  reavaliação  será  considerado 
reprovado  para  fins  do  cumprimento  dos  requisitos  de  aprovação  no  TPB, 
previstos  nos  artigos  93  e  94  destas  diretrizes,  até  que  seja  reavaliado,  quando 
prevalecerá o resultado do exame de reavaliação.” (Grifo nosso);

1.4 dessa forma, o militar não preenche os requisitos necessários 
para a inscrição no Exame de Aptidão Profissional;
 

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos 
objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 indeferir o pedido, por falta de amparo legal.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

                        Belo Horizonte,  04 de abril de 2011.

 (a)JUAREZ NAZARETH, CORONEL PM
           DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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