
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 33 /15-DRH/CRS 

 
 A CORONEL PM DIRETORA 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 09/2015 de 
30/06/2015, que regula a convocação para o Curso Especial de Formação de 
Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2015 (CEFS II/2015) e, 
 

 
 1 CONSIDERANDO QUE:  

 
  1.1 o Nº 093.598-1 CB PM CLEBER DIVINO DE 
MACEDO interpôs requerimento administrativo solicitando sua convocação 
para matrícula no Curso Especial de Formação de Sargentos – CEFS II/2015, 
alegando que a sua desistência do curso anterior se deu por motivo justificado 
e, portanto, não poderia sofrer as implicações da lei. 
 
   1.2 o militar requereu cancelamento de matrícula e 
desligamento do CEFS/2013 em data de 02/08/2013, conforme o ato publicado 
pelo 17º BPM, na mesma data;; 
 
  1.3 à época, tanto o pedido do requerente quanto o 
ato de cancelamento de matrícula não foram subsidiados por motivo 
justificado, conforme disciplina o § 4º do art. 214 da Lei 5.301/69-EMEMG; 
 
  1.4 o motivo ora alegado pelo requerente, embora 
plausível, deveria ter sido alegado no requerimento datado de 02 de agosto de 
2013, a fim de subsidiar decisão do Comando da Escola; 
  
  1.5  nestes termos, é intempestiva a alegação de 
motivo do cancelamento da matrícula e de acordo com o § 4º do art. 214 da 
Lei 5.301/69-EMEMG, in verbis: 

 
   
“ (...) o Cabo que desistir do curso após seu início, sem 
motivo justificado, somente poderá ser convocado para 
novo curso dois anos após o término do primeiro.” 

 
 
  1.6 o término do CEFS/2013 se deu em 5 de 
dezembro de 2013, o militar ainda não cumpriu o período estabelecido no 
Edital para nova convocação, o que ocorrerá apenas em 5 de dezembro de 
2015. 
     
 



    2 RESOLVE: 
 
  2.1 indeferir o pedido por falta de amparo legal. 
 
 

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

               
 Belo Horizonte-MG,  21 de agosto de 2015. 

 
 
 

(a) CLÁUDIA ARAÚJO ROMUALDO, CEL PM 
DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS 

 
 


