
ATO DE RESERVA DE VAGA DO CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS
GERAIS, PARA O ANO DE 2014 (CFSd QPPM/2014) - VAGAS PARA RMBH – CUMPRIMENTO
DE DECISÃO JUDICIAL.

A TENENTE CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO,
no uso de suas atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452,
de 14 de janeiro de 2016, e considerando o disposto no edital DRH/CRS n° 14/12, de 11 de
dezembro de 2012, publicado no “Minas Gerais” nº 232, de 13 de dezembro de 2012, e suas
retificações, que regulam o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados
do Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPPM/2014) -
Vagas para a 1ª/CPE, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª e 18ª RPM,
faz publicar o Ato de Reserva de Vaga do concurso, em cumprimento a decisão judicial, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o candidato BRUNO PEDROSA TILATTI, CI nº MG - 6090364, concorreu às vagas para
RMBH/3ª RPM, do concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados do
Quadro de Praças da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2014 (CFSd QPPM/2014) -
Vagas para RMBH;

1.2 na 1ª fase do certame, o candidato obteve 135,00 (cento e trinta e cinco) pontos na nota
da prova I (objetiva) e 71,00 (setenta e um) pontos na nota da prova II (dissertativa). O ato de
resultado da 1ª Fase foi publicado em data de 11/07/2013;

1.3 na 2ª fase, o candidato foi considerado APTO nos Exames Preliminares e nos Exames
Complementares, publicação do ato de resultado da 2ª Fase em data 26/08/2013;

1.4 na 3ª Fase, obteve 72,00 (setenta e dois) pontos no Teste de Capacitação Física (TCF),
cujo ato foi publicado em 01/10/2013;

1.5 na 4ª Fase, o candidato foi considerado INDICADO na Avaliação Psicológica com
publicação em 18/11/2013;

1.6 o candidato obteve (Prova I + TCF) 207,00 (duzentos e sete) pontos;

1.7 em razão disso foi publicado o ato de resultado final do concurso e convocação para a
matrícula na data de 10/12/2013, constando-se em seu rol, o nome do candidato em lide;

1.8 no ato da matrícula foi verificado que o candidato nasceu em 28/04/1983, data não
compreendida no período como prevê no edital do certame;

1.9 a unidade executora responsável pela matrícula do candidato no curso foi a Escola de
Formação de Soldados (EFSd), tendo sido INDEFERIDA pelo Comandante da EFSd, conforme
consta no Ato de Indeferimento da Matrícula, publicado no Boletim Interno n. 03, datado de
20/01/2014: “por não ter preenchido o requisito previsto na alínea “d”, do item 3.1, do Edital
DRH/CRS nº 14/2012, de 11 de dezembro de 2012, ipis litteris:

3.1 São requisitos legais, previstos na Lei 5.301/69, exigidos para
ingresso na Polícia Militar:
d) ter no mínimo 18 (dezoito) e no máximo 30 (trinta) anos de idade,
completáveis até a data de início do curso, no caso específico previsto
para o dia 06/01/2014, o que implica exigência de ter nascido no período
compreendido de 06/01/1984 a 06/01/1996;



1.10 em virtude do indeferimento da matrícula, o candidato impetrou mandado de segurança
através do processo nº 0024.14.005493-3 na Comarca de Belo Horizonte, tendo sido a segurança
denegada. Em prosseguimento, apresentou recurso de apelação tendo o TJMG negado
provimento, mantendo a sentença denegatória. Face aos resultados, interpôs Recurso
Extraordinário (RE), nº 971.792 Minas Gerais, no qual o ministro Relator do RE entendeu por dar
provimento ao recurso ao argumento que “a comprovação do requisito etário estabelecido na lei
deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso de
formação”.

2 RESOLVE

2.1 fazer a reserva de vaga do candidato BRUNO PEDROSA TILATTI, CI nº MG - 6090364,
no próximo Curso de Formação de Soldados do QPPM, desde que continue cumprindo os demais
requisitos de matrícula do subitem 2.1 do EDITAL DRH/CRS Nº 14/2012, DE 11 DE DEZEMBRO
DE 2012;

2.2 o candidato deverá acompanhar no site do *CRS a convocação para matrícula do
próximo Curso de Formação de Soldados do QPPM.
*https://www.policiamilitar.mg.gov.br/crs

Belo Horizonte, 09 de junho de 2017.

(a) CARLA CRISTINA MARAFELLI, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO


