
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 49/18-DRH/CRS 

 
A TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 

SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, tendo 
em vista o Edital DRH/CRS nº 12/2017, de 04 de outubro de 2017, que regula o concurso público 
para admissão ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (CFO), para o 
ano de 2018 e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE:  

 

1.1 a candidata MARIANE AZEVEDO ESTEVES apresentou requerimento administrativo 
pleiteando sua convocação para o CFO/2018, ao argumento de não estarem preenchidas todas 
as vagas do curso, pelo fato de uma das candidatas ter pedido baixa do Curso de Formação de 
Oficiais; 

 
1.2 a requerente foi aprovada no CFO/2018, figurando na posição 4ª excedente, tendo 

sido publicada Resolução 4.676/2018 que autorizou a convocação de 30 candidatos excedentes 
(27 masculino e 03 feminino);  

 

1.3 o concurso ao CFO/2018 foi homologado em 25/06/2018, tendo sua validade se 
findado em 25/07/2018, nos termos do subitem 4.3 do edital regulador do certame: 

  
4.3 O presente concurso terá validade de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado uma 
única vez e por igual período, contados da data do resultado final/homologação do 
concurso. (g.n) 

 
1.4 o pedido de baixa, mencionado pela candidata, ocorreu em 08/08/2018, conforme 

publicação contida no Boletim Interno - CAE/APM n. 28 de 20/08/2018, ou seja, após o 
encerramento do prazo de validade do certame; 

 

1.5 a prorrogação citada pela requerente é faculdade da administração pública, 
observando-se, além dos seus princípios, descritos no art. 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil/1988, o interesse publico, a necessidade, a conveniência, a boa fé e a 
segurança jurídica, sendo esse também o entendimento do STF: 

 
Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. 
Prequestionamento. Ausência. Prazo de validade. Prorrogação. Ato discricionário. 
Reexame de cláusulas editalícias e de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não 
se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega 
violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 
356/STF. 2. A Corte tem reconhecido a discricionariedade da Administração pública 
no tocante à prorrogação do prazo de validade de concursos públicos. 3. Inadmissível, 
em recurso extraordinário, a análise de cláusulas editalícias e o reexame do conjunto fático-
probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 4. Agravo regimental não 
provido. (AgReg no RE 594410/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 29.04.2014) 
(g.n) 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1) PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
VALIDADE DE CONCURSO PÚBLICO: JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E DE 



OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES. 2) LEGITIMIDADE 
AD CAUSAM. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL 
INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgReg no RE 
733649/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13.08.2013) 

 
  
1.6 não havendo qualquer das justificativas contidas no subitem 1.5 do presente ato 

para fundamentar a prorrogação do CFO/2018, a administração pública fica impedida de fazê-lo 
para atender a interesse particular. 

 
 

2 RESOLVE: 
  

2.1 indeferir o pedido por falta de amparo legal. 
 

 
Belo Horizonte/MG, 21 de agosto de 2018. 

 
 

(a)CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM 
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 


