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Requisitante: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais 
 
 

Requisitado: Município de Belo Horizonte 

 

 
 
 
 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DE MINAS GERAIS, instituição 
autônoma integrante do Sistema Constitucional de Justiça, nos 
termos do art. 134 da CR/88, representada por seu órgão de 
execução infra, este com domicílio profissional na Rua dos 
Guajajaras, nº 1.707 – 4º andar, B. Barro Preto, CEP: 30180-101, 
Belo Horizonte – MG, vem, com suporte no art. 128, X, da Lei 
Complementar 80/1994, mui respeitosamente, apresentar a 
presente 

 

REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA, 
 

 

consoante fatos e fundamentos seguintes. 
 

1. Na data de 28 de janeiro de 2022 foi promulgado o Decreto 17.856, 
de 27 de janeiro de 2022, o qual suspendeu, até 13 de fevereiro de 
2022, a realização de aulas e demais atividades presenciais 
destinadas a crianças da faixa etária de 5 a 11 anos, em instituições 
de ensino públicas e privadas. Por força do referido instrumento 
normativo, que entrou em vigor na data de sua publicação, o início do 
ano letivo foi postergado em relação ao retorno das atividades já 
previamente agendado. Tendo em vista tal fato, solicita sejam 
esclarecidos os motivos, bem como dados epidemiológicos e 
documentais que fundamentaram a decisão de suspensão do início 
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do ano letivo em Belo Horizonte e, de idêntica maneira, que sejam 
prestadas informações sobre a maneira pela qual serao cumpridos 
200 dias letivos obrigatórios, tudo o que se justifica como medida de 
garantia dos direitos das crianças e adolescentes desta Capital.  

 
2. O requerimento objeto da presente notificação encontra suporte no 

ordenamento jurídico, notadamente nos seguintes dispositivos: 
 

“Art. 128. São prerrogativas dos membros da 
Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local 
estabelecer: (...) 
X - requisitar de autoridade pública ou de seus agentes 
exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, 
processos, documentos, informações, esclarecimentos e 
providências necessárias ao exercício de suas 
atribuições;” (Lei Complementar Federal 80/1994) 

 
“Art. 74 – São prerrogativas dos membros da 
Defensoria Pública no exercício de suas atribuições: 
(...) 
IX – requisitar de autoridade pública ou de seus agentes, 
civis e militares, exames, certidões, perícias, vistorias, 
diligências, processos, documentos, informações, 
esclarecimentos e providências; 
(...) 
XIII – expedir notificação para o fiel desempenho de 
suas 
atribuições;” (Lei Complementar Estadual 65/2003) 

 
a) Espera-se que a questão possa ser solucionada pela via 

administrativa, conforme orienta a Lei Complementar 80/1994: 
 

“Art. 4º São funções institucionais da Defensoria 
Pública, dentre outras: 
 (...) 
II – promover, prioritariamente, a solução extrajudicial 
dos litígios, visando à composição entre as pessoas em 
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conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, 
arbitragem e demais técnicas de composição e 
administração de conflitos; (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 132, de 2009).” 

 

3. É importante destacar que na hipótese de o notificado entender pela 
impossibilidade de avaliar a presente requisição, que esta seja 
encaminhada à entidade competente, nos termos do art. 6º, 
parágrafo único c/c art. 47 da Lei 9.784/1999: 

 
“Art. 6º O requerimento inicial do interessado, salvo 
casos em que for admitida solicitação oral, deve ser 
formulado por escrito e conter os seguintes dados: 
I - órgão ou autoridade administrativa a que se 
dirige; (...) 
Parágrafo único. É vedada à Administração a recusa 
imotivada de recebimento de documentos, devendo o 
servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de 
eventuais falhas. 
(...) 
Art. 47. O órgão de instrução que não for competente para 
emitir a decisão final elaborará relatório indicando o 
pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e 
formulará proposta de decisão, objetivamente justificada, 
encaminhando o processo à autoridade competente.” 

 

4. Em razão da urgência que o caso requer, a notificante fixa o prazo até 
o dia 07/02/2022, para o atendimento do pedido acima. 

 
5. A ausência de resposta no prazo acima ou a resposta negativa deverá 

ser comprovada por meio de certidão, sob pena de presunção 
absoluta da negativa, nos termos do art. 1º da Lei 9.051/95: 

 
“Art. 1º As certidões para a defesa de direitos e 
esclarecimentos de situações, requeridas aos órgãos da 
administração centralizada ou autárquica, às empresas 
públicas, às sociedades de economia mista e às fundações 
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públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, deverão ser expedidas no prazo 
improrrogável de quinze dias, contado do registro do 
pedido no órgão expedidor. 
 
 

 

6. A resposta à presente deverá ser providenciada por escrito e 
encaminhada à sede da notificante, para o e-mail: 
gabinete@defensoria.mg.def.br 

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2022. 

 

Wellerson Eduardo da Silva Corrêa 
Defensor Público 

MADEP 209 
DEDICA CÍVEL -BH 

 
 


