
 

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 2021, (CEFS/2021) – MEDIANTE 

LIMINAR JUDICIAL. 

 

O 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 de 

janeiro de 2016 e nos termos do Edital DRH/CRS nº 02/2021, de 12 de março de 

2021, que regula a inscrição e convocação dos Cabos para o Curso Especial de 

Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2021 (CEFS/2021), e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 130.339-5, CB PM CÁSSIO APARECIDO DA SILVA lotado no 42º 

BPM/14ª RPM, foi impedido de participar do CEFS/2020, tendo em vista o não 

preenchimento do requisito previsto no item 4.2, alínea “a”, do edital do concurso; 

1.2 Em razão disso, o militar ajuizou ação judicial com pedido de tutela de urgência, 

processo nº 5111478-18.2020.8.13.0024, requerendo sua participação no curso; 

1.3 A tutela foi deferida, determinando a anulação do ato de indeferimento de sua 

inscrição e matrícula para o Curso Especial de Formação de Sargentos CEFS/2020 - 

turma II e, caso o Curso já esteja em andamento, condenar a parte ré a permitir que 

ele se matricule, inscreva-se e frequente outro curso CEFS futuramente;  
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1.4 A decisão judicial assegura ainda ao militar a progressão e seu posicionamento 

na carreira nas mesmas condições dos demais candidatos aprovados no CEFS 

Turma II/2020, retroagindo todos os seus direitos à data da formatura e promoção. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 Com base nos subitens 1.2 e 1.3 deste Ato, cumprir a decisão judicial; 

2.2 Convocar o nº 130.339-5, CB PM CÁSSIO APARECIDO DA SILVA, lotado no 

42º BPM/14ª RPM, para matrícula no CEFS/2021. 

 

3.ORIENTAÇÕES: 

3.1 O militar convocado deverá observar as orientações publicadas na pasta do 

CEFS/2021, página do CRS, portal da PMMG e apresentar-se na unidade executora 

da Região da Polícia Militar, onde encontra-se lotado. 

 

 

Belo Horizonte/MG, 08 de abril de 2021 

 
 
 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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