
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 1197 /12-DRH/CRS
              

             O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
DA  POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS,  no  uso  de  suas  atribuições 
regulamentares  contidas  no  R-103,  aprovado  pela  Resolução  nº  3.875,  de 
08Ago06, e considerando a Resolução nº 4.165, de 09/11/2011, as condições 
previstas  no Edital  DRH/CRS nº 02,  de 13/02/2012, que regula  o processo 
seletivo  interno  para  admissão  ao  Curso  de  Formação  de  Sargentos/Curso 
Superior de Tecnologia em Segurança Pública do QPPM e do QPE da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o ano de 2012 (CFS/CSTSP-2012) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 o candidato ao  CFS/2012 – SD PM LEANDRO 

MACEDO  interpôs recurso administrativo por discordar do Ato Complementar 
de Desconvocação e Convocação para matrícula no CFS/2012, publicado em 
17Ago12,  o  qual  convocou  o  primeiro  candidato  excedente  para  as  vagas 
destinadas à RMBH, alegando que o critério de desempate utilizado não está 
correto;
 

1.2 o recorrente concorreu às 100 vagas oferecidas 
para a RMBH, sendo que figurou como segundo excedente, com a nota 251,00 
(duzentos e cinquenta e um pontos), empatando com o primeiro excedente, Sd 
Rodrigo Monteiro Amaral e outros candidatos; 

1.3 para desempate entre os excedentes com mesma 
nota, a Administração aplicou o critério de desempate previsto no parágrafo 
único do artigo 12 da Lei 5.301/69, que assim prevê:

“Art.  12  -  A  antigüidade  de  cada  posto  ou 
graduação será regulada:

I - pela data da promoção ou nomeação;
II  -  pela  prevalência  dos  graus  hierárquicos 
anteriores;
III - pela data de praça;
IV - pela data de nascimento.

Parágrafo  único.  Nos casos  de nomeação coletiva 
mediante concurso, de declaração de Aspirante-a-
Oficial  e  de  promoção  a  3º-Sargento  e  a  Cabo, 
prevalecerá, para efeito de antigüidade, a ordem de 
classificação obtida no concurso ou curso.
(Parágrafo  com redação dada pelo  art.  1º da Lei 
Complementar nº 95, de 17/1/2007.)”



1.4  o  Sd  Rodrigo  Monteiro  Amaral  e  o  recorrente 
empataram no critério  I - pela data da promoção ou nomeação,  ocorrida em 
30Jul12, tendo sido utilizado pela Administração o critério de desempate previsto no 
parágrafo único do artigo 12, qual seja o critério de classificação, onde o Sd Rodrigo  foi 
o 244° classificado e o requerente o 498°;

1.5  a  situação  descrita  pelo  recorrente  em seu  recurso, 
relativo a um candidato do CFS/2010 só foi deferida em virtude de ter sido constatado 
no SIRH erro na data da sua formatura;

1.6 o critério usado pela Administração é legal, tendo 
em vista o previsto no parágrafo único do artigo 12, qual seja a ordem de 
classificação no curso e não a data de nascimento, como alega o recorrente;

2 RESOLVE:

2.1 conhecer do recurso, posto que estão 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-MG,   10   de setembro de 2012.

(a) EDUARDO CÉSAR REIS, CORONEL PM
          DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
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