
ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO ESPECIAL 

DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, DO QPPM E QPE DA POLÍCIA MILITAR DE MNAS 

GERAIS, PARA O ANO DE 2020, TURMA II (CEFS/2020-TURMA II) – MEDIANTE DECISÃO 

JUDICIAL. 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

(CRS), no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, aprovado pela 

Resolução nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o edital DRH/CRS nº 05/2020, 

de 21 de julho de 2020, que regula a inscrição e convocação dos Cabos para o Curso Especial 

de Formação de Sargentos (CEFS/2020) – Turma II, QPPM e QPE, para o ano de 2020, em 

observância à Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, bem 

como à Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), e 

 

1. CONSIDERANDO QUE:  

 

1.1 o nº 131.480-6, SD PM 1ª CL, JOVANE PEREIRA DE PAULA, lotado no 37º BPM/5ª 

RPM, requereu sua matrícula no CEFS/2020 – Turma II, contudo foi indeferida, haja vista que 

não preenchia o requisito disposto no subitem 4.2 do edital, alínea “a”, qual seja, “ser cabo do 

QPPM ou QPE que tenha sido promovido até 31 de dezembro de 2012, nos termos da 

Resolução n. 4.832/2019 e alterações”; 

1.2 segundo o requerente, ingressou nas fileiras da Polícia Militar em 13 de junho de 2002 e, 

passados 10 (dez anos) de efetivo serviço, teria direito em virtude do tempo de serviço, ser 

promovido a graduação de Cabo PM no ano de 2012; 

1.3 por responder a um processo criminal, processo nº 0031241-17.2010.8.13.0450, deixou 

de ser incluído no Quadro de Acesso à promoção por tempo de serviço, nos termos do art. 

209 c/c 203, IX, “b”, da Lei 5.301/69; 

1.4 em virtude de não ter ocorrido o julgamento da ação penal, e de não haver condenação 

criminal, o militar ajuizou ação, processo nº 5013985-47.2020.8.13.0701, requerendo a 

concessão da tutela antecipada, a fim de assegurar sua convocação para participar do 

CEFS/2020 – Turma II ministrado na cidade de Uberlândia, e que seja imediatamente 
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promovido ao final do curso à graduação de 3º Sargento PM, em igualdade de condições com 

os demais candidatos; 

1.5 a decisão judicial proferida reconheceu que a existência de processo criminal em desfavor 

do requerente não tem o condão de impedir-lhe a participação no curso. Dessa forma, foi 

deferida a tutela de urgência, determinando sua matrícula e participação no CEFS/2020 - 

Turma II. 

 

2. RESOLVE: 

 

2.1 com base no subitem 1.5 deste Ato, cumprir a decisão judicial; 

 

2.2 convocar o nº 131.480-6, SD PM 1ª CL, JOVANE PEREIRA DE PAULA, lotado no 37º 

BPM/5ª RPM, para matrícula no CEFS/2020 – Turma II. 

 

3.ORIENTAÇÕES: 

 

3.1 o militar convocado deverá observar as orientações publicadas na pasta do CEFS/2020 – 

Turma II, página do CRS, portal da PMMG e apresentar-se às 08h00 do dia 03 de setembro 

de 2020, quinta-feira, na unidade executora da Região da Polícia Militar, onde encontra-se 

lotado.  

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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