
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 799/13-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  de  acordo  com  o  EDITAL DRH/CRS  nº  03/2013  de 
10/05/2013, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2013 (CEFS/2013) e,

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  o  nº  112.038-5,  CB  PM  WELLINGTON 
VERDAN DOS REIS interpôs recurso administrativo solicitando a retroação de 
sua promoção à graduação de Cabo QPPM, ocorrida em 25/12/2004, devendo 
retroagir à data de 31/05/2004, para desta forma, ser convocado para o Curso 
Especial de Formação de Sargentos – CEFS/2013;

 1.2 de acordo com o item 5 do art. 2º da Resolução 
nº 4.248, de 06 de maio de 2013, foram convocados para o CEFS/2013 todos 
os cabos promovidos até 02/07/2004. O recorrente foi promovido à graduação 
de cabo em 25/12/2004;

1.3 quanto ao pedido de retroação  da promoção:

1.3.1  o  requerente  foi  incluído  na  PMMG  em 
01/09/1993, promovido à graduação de Sd de 1ª Classe em 31/05/1994;

1.3.2 foi  promovido à graduação atual  pelo critério 
tempo de serviço em 25/12/2004, conforme BEPM nº 009, de 25/12/2004, nos 
termos da Lei Complementar nº 74, de 08/01/2004, bem como do Decreto nº 
43.756, de 02/03/2004, uma vez que deveria satisfazer os requisitos no ano 
da promoção até 25 de março, para promoção em 09 de junho e até 10 de 
outubro para a promoção em 25 de dezembro;
 

1.3.3 o art. 34 do Decreto nº 43.756/04, vigente à 
época, previa que a promoção por tempo de serviço era devida ao Soldado de 
1ª  Classe  que tivesse,  no  mínimo,  dez  anos  de  efetivo  serviço  na mesma 
graduação,  situação  alcançada  pelo  militar  somente  para  a  promoção  de 
25/12/2004;

1.3.4 a promoção do militar foi efetivada nos exatos 
termos da legislação vigente à época, construindo-se em ato jurídico perfeito, 
não sendo apresentado fato novo capaz de modificá-lo.



2 RESOLVE:

2.1 indeferir  o  pedido,  tendo em vista que não há 
amparo legal para retroagir a promoção nos termos pretendidos. 

 Publique-se, registre-se e cumpra-se.

                Belo Horizonte-MG, 24 de junho de 2013.

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