
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
ESCOLA DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS

ATO DE NÃO EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA 

CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (CFSD - QPPM/RMBH – 2020) 

TENENTE CORONEL PM COMANDANTE DA ESCOLA FORMAÇÃO DE SOLDADOS no

uso da atribuição legal prevista no artigo 173, inciso XXXVII, alínea “g”, do Regulamento

Geral da Polícia Militar de Minas Gerais – RGPM, aprovado pelo Decreto n. 11.636, de 29

de Janeiro de 1969, e artigo 80, da Resolução nº 4.739, de 26 de Outubro de 2018, que

dispõe sobre as Diretrizes da Educação da Polícia Militar de Minas Gerais – DEPM, e

CONSIDERANDO QUE:

I  – o  candidato  RENATO  SILVA  FERNANDES,  IDENTIDADE  N.º  2.604.684,  CPF  N.º

023.297.251-67, convocado regularmente para matrícula no CFSd/2020 - QPPM/RMBH; no

entanto, ingressou ação judicial,  PROCESSO N.º 5006.232-66.2019.8.13.0024,  buscando

tutela preventiva referente a idade; 

II –  no tocante a mencionada ação judicial, ressalta-se que foi seguido pela Instituição o

parecer  da  Advocacia-Geral  do  Estado  (AGE),  súmula  administrativa  n.º  34,  de  21  de

outubro de 2019. Dessa forma, não ocorreu a eventual violação do direito; por conseguinte,

a perda do objeto do citado processo;

III – o candidato em questão, no dia 10 de fevereiro de 2020, manifestou informalmente o

desejo de não dar  continuidade no certame, ou seja,  não ter a  efetivação da matrícula

concluída, embora tenha participado de todos atos, entregue a documentação completa,

bem como cumprido com todos os requisitos para tomar posse do cargo de Soldado de 2ª

Classe da PMMG no dia 11 de fevereiro do corrente ano;
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IV – no dia 11 de fevereiro de 2020, o candidato compareceu no horário administrativo,

diferente do horário de apresentação dos demais,  apenas com a finalidade de formalizar o

pleito  supramencionado,  apresentando  a  Administração  Militar  o  Requerimento  de

Desistência  e  Cancelamento  de Matrícula  devidamente  registrado no Tabelionato  do 9º

Ofício de Notas de Belo Horizonte/MG. Salienta-se que o candidato em tela não participou

de  qualquer  atividade  do  curso  de  formação,  vindo  na  data  retrocitada  apenas  para

formalizar o pedido de não efetivação da matrícula que havia manifestado no dia anterior;  

V – o pedido do candidato encontra-se respaldo normativo análogo ao previsto no artigo 81,

inciso V, da Resolução nº 4.739, de 26 de outubro de 2018, que dispõe sobre as Diretrizes

da  Educação  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  –  DEPM,  bem  como  no  Princípio  da

Legalidade por parte da Administração Pública.

RESOLVE:

a)  Deixar  de  efetivar  a  matrícula  do  candidato  RENATO  SILVA  FERNANDES,

IDENTIDADE N.º 2.604.684, CPF N.º 023.297.251-67 no Curso de Formação de Soldados

em questão;

b)  Determinar à Secretaria de Ensino e à Coordenação de Curso a adoção das medidas

administrativas indispensáveis ao imediato cumprimento deste ato;

c) Determinar à Seção Administrativa a publicação deste em Boletim Interno.

Belo Horizonte, 12 de fevereiro 2020.
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