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ESTADO DE MINAS GERAIS 
ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO 
 

 

 

O Advogado-Geral do Estado, Dr. Marco Antônio Rebelo Romanelli, 
proferiu no Parecer abaixo o seguinte Despacho: 
“Aprovo. Em 05/08/2010” 
 
Procedência: Chefia da Polícia Civil 
Interessado:  CRISTIANO MARTINS COSTA  
Parecer n.: 
Data: 
Ementa: 

ESCRIVÃO DE POLÍCIA – PROMOÇÃO – REQUISITOS 
PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI COMPLEMENTAR N. 
84/2005 – REQUISITOS DE PREENCHIMENTO 
CUMULATIVO – CONCESSÃO DA PROMOÇÃO A 
PARTIR DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS 
REQUISITOS. 

 

 

 

RELATÓRIO 

 

 

   Trata-se de consulta encaminhada a esta Consultoria 

Jurídica (CJ) da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais (AGE) pela Chefia 

da Polícia Civil objetivando obter orientação acerca do pedido formulado por 

Cristiano Martins Costa, MASP 386151-5, escrivão de polícia, nível I, no sentido 

de ser promovido por tempo de serviço nos termos da Lei Complementar n. 

84/2005.  

   Conforme noticiado, o interessado foi nomeado em 

12.04.1997 e tomou posse em 17.04.1997, data que seria o marco inicial para 

aferir o desenvolvimento na carreira. O interessado teria preenchido os requisitos 

previstos no art. 16 da Lei Complementar n. 84/2005, pois teria completado 10 

anos de serviço em 17.04.2007, fazendo jus a partir desta data à promoção. O 

interessado conclui o Curso de Aperfeiçoamento na ACADEPOL, preenchendo o 

requisito previsto no inciso IV, do art. 16 da referida Lei Complementar. 
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   Em seu pedido, o interessado deixa claro que já houve a 

promoção, por meio do ato n. 56.876, no entanto esta foi concedida considerando 

não a data em que completou 10 anos de serviço, mas sim a data da conclusão do 

curso de aperfeiçoamento. Pleiteia, assim, que a promoção seja concedida a partir 

da data em que perfez 10 anos de serviço, ou seja, pretende a reconsideração do 

ato já praticado. 

   Com base nesta argumentação, opinou a Assessoria Jurídica 

da Chefia da Polícia Civil, com o aval desta, no sentido de se editar o ato de 

promoção do interessado para o nível II. 

   Dentre os documentos encaminhados com a consulta consta 

publicação com lista dos servidores policiais que concluíram o mencionado curso 

referente ao ano de 2009, sem que se possa ler com precisão a data da conclusão.  

 

 

PARECER 

 

 

   Como se depreende do breve relato, a matéria a ser 

analisada refere-se à data da concessão da promoção prevista no art. 16, da Lei 

Complementar n. 84/2005. Esta a questão substancial a ser enfrentada. Antes, 

porém, deste enfrentamento, faz-se uma breve digressão acerca do exame desta 

matéria, pela via da consulta, por esta CJ-AGE. 

   Consoante a Constituição e legislação estadual, cabe à 

Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais a representação judicial e 

extrajudicial do Estado e, na sua estrutura, incumbe à Consultoria Jurídica o 

assessoramento e a advocacia consultiva relativamente aos órgãos da 

Administração Direta. Regulamentando esta legislação, o Decreto estadual n. 

44.113/2005, em seus arts. 21 e seguintes, trata especificamente da atuação desta 

CJ-AGE e da sua relação com as demais Assessorias Jurídicas dos órgãos da 

Administração Direta do Estado de Minas Gerais.  
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   Tomando por base a moldura normativa referida, observa-se 

que à CJ-AGE cabe manifestar-se em questões como a presente, mas não de 

forma rotineira. Segundo o art. 24 do mencionado Decreto, é às Assessorias 

Jurídicas dos órgãos da Administração Direta que compete a prestação de 

assessoria e consultoria jurídica, bem como a interpretação dos atos normativos a 

serem cumpridos pelo órgão e o assessoramento ao titular do órgão no controle 

interno da legalidade administrativa, dentre outras competências. 

   Em se tratando de promoção, ato que faz parte da rotina de 

todos os órgãos da Administração na regular gestão de seu pessoal, não cabe, em 

primeira linha, a esta CJ-AGE emitir parecer sobre a sua concessão. Cada órgão, 

com seus próprios órgãos administrativos e de pessoal, deve gerir seus 

servidores, ouvindo, se necessário, a sua própria assessoria jurídica.  

   A manifestação da CJ-AGE referente a um ato rotineiro de 

gestão de pessoal deve ser justificada por uma maior complexidade, pela 

repercussão da matéria ou por alguma outra circunstância que demonstre a 

necessidade de a análise da legalidade transbordar os lindes do órgão de onde 

emana o ato.  Não sendo este o caso, entende-se ser despicienda a provocação 

desta CJ-AGE por meio de consulta. 

   Se um determinado órgão praticou um ato e, diante de pleito 

de servidor seu, entende o titular da competência que deve rever tal ato, é viável 

fazê-lo valendo-se de seu poder de autotutela e sempre se responsabilizando pelo 

ato que venha a substituir o ato originário. Não se entendendo ser o caso de rever 

o ato, o servidor não fica desamparado, pois conta, segundo a legislação estadual 

aplicável, com as vias procedimentais próprias para provocar a modificação do 

ato. 

   No caso em tela, não foram utilizadas estas possibilidades, 

veio a matéria à CJ-AGE, com o entendimento da Assessoria Jurídica da Polícia 

Civil no sentido da revisão do ato. Assim, mesmo fazendo estas ponderações, 

passa-se à análise da matéria. 

   Trata-se, como dito, da promoção prevista no art. 16 da Lei 

Complementar n. 84/2005, que foi concedida, pelo que se pode depreender dos 
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elementos vindos a esta CJ, tomando por base a data da conclusão com 

aprovação no curso de aperfeiçoamento junto à ACADEPOL e não a data em que 

o servidor completou 10 anos de serviço. 

   Para o deslinde da questão, veja-se o que preceitua o artigo 

que prevê a promoção, primeiro em sua redação original, depois em sua redação 

modificada, in verbis: 

 

“Art. 16. Fará jus à promoção por tempo de serviço o 

ocupante de cargo das carreiras de Escrivão de Polícia, 

Agente de Polícia e Auxiliar de Necropsia que estiver 

posicionado até o nível III da respectiva carreira, mediante 

o preenchimento dos seguintes requisitos: 

I - estar em efetivo exercício; 

II - ter permanecido no nível da respectiva carreira pelo 

prazo mínimo de dez anos de efetivo exercício; 

III - ter obtido resultado satisfatório nas avaliações de 

desempenho individual durante o período aquisitivo, nos 

termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado; 

IV - comprovar participação e aprovação em atividades de 

aperfeiçoamento.” 

 

“Art. 16. Fará jus a promoção especial o ocupante de cargo 

das carreiras de Investigador de Polícia e de Escrivão de 

Polícia que preencher os seguintes requisitos: 

(Caput com redação dada pelo art. 4º da Lei Complementar 

nº 113, de 29/6/2010.) 

I - estar em efetivo exercício; 

II - ter permanecido no nível da respectiva carreira pelo 

prazo mínimo de dez anos de efetivo exercício; 
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III - ter obtido resultado satisfatório nas avaliações de 

desempenho individual durante o período aquisitivo, nos 

termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado; 

IV - comprovar participação e aprovação em atividades de 

aperfeiçoamento.” 

 

   Da leitura do dispositivo citado verifica-se que a alteração 

ocorrida não modificou os requisitos exigidos para a concessão da promoção, 

apenas alterou a enumeração dos destinatários deste benefício de 

desenvolvimento na carreira.  

   Quanto aos requisitos exigidos para a promoção, entende-se 

que não há qualquer espaço para interpretações diversas ou para escolhas da 

Administração. A legislação, neste caso, é bastante clara e estabelece, de forma 

inequívoca, requisitos cumulativos para que o servidor faça jus à promoção e 

possa essa, assim, ser concedida. Por certo, a norma não permite a concessão da 

promoção quando o servidor preenche apenas um dos requisitos, exige que todos 

tenham sido atingidos para que a promoção seja devida. Tem-se, desta forma, 

que somente faz jus à promoção o servidor que cumulativamente (i) esteja em 

efetivo exercício; (ii) tenha permanecido no nível da respectiva carreira pelo 

prazo mínimo de dez anos de efetivo exercício; (iii) tenha obtido resultado 

satisfatório nas avaliações de desempenho individual durante o período 

aquisitivo, nos termos do § 3º do art. 31 da Constituição do Estado; e (iv) 

comprove participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento. 

   Neste ponto, urge esclarecer que, por óbvio, a comprovação 

da participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento não é mero 

requisito formal, ou seja, não se trata da apresentação de um documento. Tal 

requisito é um requisito substancial e se refere à efetiva participação e aprovação 

em atividades de aperfeiçoamento. Em outras palavras, o que se exige para 

conceder a promoção não é que o servidor apresente um certificado da 

participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento, mas sim que ele 

tenha efetivamente participado e sido aprovado em atividades de 
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aperfeiçoamento. A dicção do dispositivo menciona a comprovação pelo fato de 

que este é o meio pelo qual o servidor comunica à Administração e demonstra 

que preencheu o requisito estabelecido no inciso IV, art. 16, Lei Complementar n 

84/2005. Trata-se, como ocorre muitas vezes relativamente a direitos funcionais, 

de diferenciar requisitos constitutivos do direito de requisitos formais que 

viabilizam o seu gozo. 

   Percebe-se, desta forma, que o que importa para a concessão 

da promoção não é propriamente a data em que o servidor apresenta à 

Administração documentos relativos à participação e aprovação em atividades de 

aperfeiçoamento, mas sim a data em que efetivamente se consumam esta 

participação e aprovação, pois é a partir daí, juntamente com os outros requisitos, 

que o servidor faz jus à promoção. 

   É de salientar, por fim, que, em se tratando de requisitos 

necessariamente cumulativos, como explicitado à exaustão, não há que se falar 

em retroatividade, isto é, a promoção somente é devida a partir do preenchimento 

cumulativo de todos os requisitos, não podendo retroagir, quando todos são 

preenchidos, à data do preenchimento do primeiro destes. Não é esta a 

determinação legal.  

   Jamais é despiciendo registrar que a conduta administrativa 

cinge-se às determinações legais, submete-se ao princípio da legalidade: 

 

“O princípio da legalidade é certamente a diretriz básica da 

conduta dos agentes da Administração. Significa que toda e 

qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por 

lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.”1 

 

   Sendo assim, e maiormente em se tratando de realização de 

gastos públicos e  do asseguramento de vantagens a agentes públicos, a conduta 

administrativa tem necessariamente que se fundamentar e se limitar pelas 

determinações legais. 
                                                           
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006, p. 16. 
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   Neste sentido, relacionando o que se vem de dizer ao caso 

concreto sob exame, o que se tem é que a promoção é devida a partir da data em 

que o servidor efetivamente preencheu, cumulativamente, os requisitos 

previstos no art. 16, Lei Complementar n. 84/2005. Não é viável, conforme se 

depreende do que restou exposto, conceder a promoção, com base nesta norma, 

tendo por referência apenas a data em que o servidor completou 10 anos de 

serviço. O ato de concessão da promoção deve ater-se a esta orientação 

normativa. 

 

CONCLUSÃO 

 

   Diante das normas invocadas e da argumentação explicitada, 

conclui-se que a promoção é devida a partir da data em que o servidor 

efetivamente preencheu, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 16, Lei 

Complementar n. 84/2005 

 

   É o que me parece, salvo melhor juízo. 

   Belo Horizonte, 05 de agosto de 2010. 

 

Luísa Cristina Pinto e Netto 

Procuradora do Estado  

OAB/MG 82.789 – MASP 661.414-3 

 

“APROVADO EM: 05/08/10” 
SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 
Procurador Chefe da Consultoria Jurídica 

Masp 598.222-8 - OAB/MG 62.597 
 


