
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 90/2019-DRH/CRS 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições 

regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 

14/01/2016, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 05/2019, de 07/06/2019, que regula 

o Curso Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2019 

(CEFS/2019) –Turma Única e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o n. 125.431-7, Cb PM GILBERTO DANELON LEÃO, protocolou 

requerimento administrativo pleiteando que seja feita sua inscrição no CEFS/2019, 

conforme edital DRH/CRS nº 05/2019, de 07/06/2019, tendo em vista que, conforme 

BGPM n. 66, de 03 de setembro de 2019, foi promovido à graduação de Cabo PM, 

pelo critério Tempo de Serviço, a partir de 06 de abril de 2009; 

1.2 conforme subitem 1.2 do edital do certame: “Poderão se inscrever 

para o curso todos os Cabos promovidos até o ano de 2011, independente do 

quadro e categoria”; 

1.3 a promoção à graduação de Cabo do requerente se deu de forma 

retroativa, haja vista que a ação penal referente ao processo n. 002402724753-5, da 

12ª Vara Criminal de Belo Horizonte, que o havia impedido de promoção, foi 

anulada; 

1.4 conforme artigo n. 573, §1º, do CPP, “a nulidade de um ato, uma vez 

declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam 

consequência”. Assim, ocorreu o direito de matrícula no CEFS desde 2017; 

 



1.5 o pedido possui amparo legal e ocorreu de modo que a Administração 

poderá preparar-se para receber um novo militar.  

 

2 RESOLVE:  

 

2.1 deferir o pedido, em obediência ao princípio da legalidade; 

2.2 determinar que a Seção de Informática do CRS adote todos os 

procedimentos para a realização da inscrição do requerente, notificando-o desta 

decisão; 

2.3 determinar que a Seção de Concursos adote todos os procedimentos 

para a convocação do militar para a matrícula no CEFS/2019. 

 

Belo Horizonte/MG, 05 de setembro de 2019. 

 
 

(a)Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


