
ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO ESPECIAL DE
FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CEFS II / 2017) QPPM E QPE, PARA O ANO DE 2017,
MEDIANTE 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 14Jan2016, e considerando o Edital nº 10/2017, de 04 de agosto de

2017, DRH/CRS, que regula a convocação de Cabos para o Curso Especial de Formação de

Sargentos (CEFS II/2017) QPPM e QPE, para o ano de 2017, faz publicar o ato complementar de

convocação, cumprimento de decisão judicial, e:

1 CONSIDERANDO QUE

1.1 o nº 127.607-0, CB QPPM OSMAR PEREIRA DA COSTA lotado na 4ª
Cia PM Ind, impetrou liminar judicial para garantir sua participação no CURSO ESPECIAL DE
FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CEFS II / 2017), uma vez que, a princípio não atende ao

requisito previsto no subitem 4.2, alínea “a” do edital regulador do certame, ipsis litteris:

4.2 O militar convocado deverá satisfazer os seguintes

requisitos básicos para matrícula no CEFS II/2017:

a) ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até

24 de dezembro de 2009, nos termos da Resolução 4.553,
de 20/04/17; (Grifo nosso).

[…]

1.2 a promoção do militar em lide, para graduação de Cabo PM, consta de

28/11/2012;

1.3 o militar informa que em 23/12/09 deixou de ser promovido à graduação

de Cabo PM, haja vista que respondia a processo criminal e que se encontrava sub júdice. Que

em data de 28/11/12, foi declarada extinta a punibilidade devido ao trânsito em julgado do acordão,

tendo sido absolvido, face a inexistência de provas. Que sua promoção retroativa à data de

23/12/09 foi indeferida, tendo sido promovido apenas em 28/11/12. Devido ao fato

supramencionado, o militar ajuizou ação ordinária, que tramitou na Comarca de Uberaba (3ª Vara

Cível). No Agravo de Instrumento-CV n. 1.0000.17.080565-9/001, obteve a tutela, tendo sido



assegurada a sua matrícula e participação no CEFSII/2017, devendo cumprir as demais

exigências do edital do certame.

2 RESOLVE

2.1 convocar para matrícula o militar abaixo relacionado:

QUADRO NR DV GRAD/NOME UNIDADE/RPM LOCAL/
CURSO

QPPM 127.607 0 CB OSMAR PEREIRA DA COSTA 1GP/3PEL/4CIAPMIND/5RPM CAA-9

2.2 o militar convocado deverá se apresentar no dia 16 de outubro de
2017 - segunda-feira, às 08h00min, no local do curso descrito no quadro acima, para matrícula e
início de curso, com o uniforme C1 completo, conforme previsto no RUIPM.

3 ORIENTAÇÃO AO CANDIDATO CONVOCADO

3.1 para matrícula, o militar deverá entregar o ofício-padrão de

apresentação expedido pela Unidade de origem, para a Unidade executora do curso, contendo

todas as informações do militar, mormente se desimpedido ou não (inspeção de saúde,

treinamento policial militar, conceito e aspectos de justiça e disciplina), conforme o previsto na

Instrução de Recursos Humanos (IRH) nº 198/2001, e na lei Estadual nº 14.310/02.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2017.

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


