
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO N° 1109  /2011-DRH/CRS
 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 
POLÍCIA  MILITAR  DE  MINAS  GERAIS, no  uso  de  suas  atribuições  legais, 
observadas as disposições constitucionais referentes ao assunto, a Lei n° 5.301, de 
16/10/1969, Decreto 44.557, de 28/06/2007, Resolução nº 4.100, de 20/09/2010, 
Resolução  4.068,  de  09/03/2010,  Resolução  4.073  de  26/04/2010,  a  legislação 
complementar pertinente à matéria e as condições previstas no Edital DRH/CRS nº 
05, de 27/04/2011, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2011 (CEFS/2011) e,

1 CONSIDERANDO QUE:
 

1.1  o  nº  109.551-2,  CB  PM  IARA  CARLOS  CHAVES 
interpôs  requerimento  administrativo  em data  de  04  de  agosto  de  2011,  com o 
objetivo  de  ser  convocada  para  matrícula  no  Curso  Especial  de  Formação  de 
Sargentos – CEFS/2011, com data de início  previsto para 18 de agosto de 2011, 
alegando que preenche todos os requisitos exigidos pelo edital do processo seletivo, a 
não ser o disposto no item 5.2, relativo à aptidão para curso, aferida na inspeção de 
saúde  destinada  à  verificação  do  estado  de  saúde  do  militar  convocado  para 
matrícula,  que  objetiva  aferir  se  este  reúne  condições  físicas  e  mentais  para 
freqüentar o curso; 
                           

1.2 as normas aplicáveis ao Curso Especial de Formação de 
Sargentos  –  CEFS/2011  são  as  previstas  no  preâmbulo  do  Edital  DRH/CRS  nº 
05/2011, de 27 de abril de 2011;

1.3 a requerente, tendo em vista sua desconvocação para 
matrícula, via Ato Administrativo nº 01, de 23 de agosto de 2011, ajuizou em data de 
26/08/2011, Ação Ordinária - Processo nº 0664000-65.2011.8.13.0024 perante a 6ª 
Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte/MG, como pedido de tutela 
antecipada para  ser matriculada no Curso de Formação de Sargentos da PMMG, para 
o Ano de 2011- (CEFS 2011), pleiteando ao final, a procedência do pedido;  

1.4 pelo Poder Judiciário foi deferida a tutela antecipada à 
requerente, para que fosse matriculada no CEFS/2011, nos termos do pedido inicial 
interposto;

1.5 em cumprimento  de  decisão  judicial  a  requerente  foi 
convocada para matrícula no CEFS/2011 em data de 01/09/2011;

1.6 o requerimento administrativo interposto dispõe sobre o 
mesmo pedido judicial em curso junto à 6º Vara da Fazenda Pública da Comarca de 
Belo Horizonte/MG, apresentando o mesmo objeto e a mesma parte;

1.7 a provocação administrativa idêntica à ajuizada junto ao 
Poder  Judiciário  pode  possibilitar  decisões  contraditórias,  com  efeito  conflitante, 
acerca do mesmo objeto;



 
1.8 o Decreto nº 6278 de 12 de junho de 1961, dispõe no 

artigo 2º  que  “Para fiel execução do presente decreto, incumbe ao departamento  
jurídico do Estado,  comunicar à repartição imediatamente interessada, a propositura  
das ações ou procedimentos judiciais de que trata, logo que recebida a respectiva  
citação inicial.”; 

1.9 o artigo 3º do Decreto supra mencionado dispõe que ”à 
repartição  competente  cabe,  ao  receber  a  comunicação,  registrá-la,  em  livro  ou  
fichário  especial,  a  ser  criado  para  tal  fim  e  obstar  que  tenha  curso  na  via  
administrativa qualquer outra reivindicação no mesmo sentido.”;

1.10 a Administração Pública  Militar  deve se submeter  ao 
princípio constitucional da legalidade previsto no artigo 37 da CF/88.

 2  Diante  do exposto,  RESOLVE:

2.1  conhecer  do  requerimento  administrativo  posto  que 
estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 obstar o andamento na via administrativa do presente 
requerimento, até a decisão final do processo judicial nº 0664000-65.2011.8.13.0024 
em trâmite pela 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte/MG, nos 
termos do Decreto nº 6278/61.

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

          Belo Horizonte-MG,  24  de outubro de 2011.

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