
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 005/2020-DRH/CRS

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO

E SELEÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (CRS), 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 10/2019, de 05/12/2019, que

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

2020 (CEFS I/2020) e,

1 CONSIDERANDO QUE:

1.1 os nºs 130.265-2, CB PM ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS e

130.299-1, CB PM EDNELSON DA SILVA, ambos lotados no 3º BPM, protocolaram

requerimentos administrativos pleiteando revisão/alteração no cronograma de início

do CEFS I/2020, tendo em vista que, segundo eles, foram promovidos à graduação

de  Cabo  em  10/05/2012  e  03/05/2012,  respectivamente  haja  vista,  que  foram

incluídos posteriormente na turma do CTSP 2002, em virtude de terem entrado com

ação  judicial  por  inaptidão  na  avaliação  psicológica,  o  que  posteriormente  foi

revertido  e  julgado  procedente  a  ação,  ocasionando  dias  de  atraso  na  referida

inclusão  e,  consequentemente  atraso  na  promoção  à  Cabo.  Os  requerentes

solicitam  que  seja  corrigida/alterada  a  data  de  convocação  dos  Cabos,  cujas

promoções ocorreram até o final de abril de 2012 para até meados de maio de 2012,

o que abrangeria a totalidade da turma do CTSP/2002.

1.2 o anexo único da Resolução nº 4.832, de 19 de setembro de 2019,

norma que dispõe sobre os cursos que serão realizados na Polícia Militar de Minas

Gerais  no  ano  de  2020  e  dá  outras  providências,  definiu  que  farão  o  CEFS  I



(fevereiro a maio de 2020) os Cabos promovidos até abril  de 2012; e o CEFS II

(setembro a dezembro), os Cabos promovidos entre maio e dezembro 2012;

1.3 os requerentes foram promovidos à graduação de Cabo, por tempo de

serviço, com dez anos de efetivo serviço, no dia 16/05/2012, como previa o artigo

214 da Lei n. 5.301/69, à época;

1.4  o  edital  DRH/CRS nº  10/2019,  de  05  de  dezembro  de  2019,  em

obediência ao contido na Resolução n. 4.832/2019, estabeleceu que:

1.2 Poderão se inscrever para o curso todos os Cabos promovidos até 30
de abril de 2012, independente do quadro e categoria.
[...]
4.2 O militar convocado deverá satisfazer os seguintes requisitos básicos
para matrícula no CEFS/2020 - Turma I: 
a) ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até 30 de abril de
2012, nos termos da Resolução nº 4.832, de 19/09/2019[...]

1.5 dessa forma, não é possível deferir o pleito dos militares, por falta de

amparo legal e em obediência aos princípios da isonomia, legalidade e vinculação

ao edital, haja vista que os requerentes, bem como os demais Cabos promovidos à

graduação de Cabo nos dias 03 e 10/05/2012, somente poderão se inscrever para o

CEFS II.

2 RESOLVE: 

2.1 indeferir o pedido dos requerentes, por falta de amparo legal e em

obediência aos princípios da isonomia, legalidade e vinculação ao edital.

Belo Horizonte/MG, 10 de dezembro de 2019.

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