
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 54/19-DRH/CRS 

 
A 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 

14/01/2016, tendo em vista o Edital DRH/CRS nº 05/2019, de 07/06/2019, que regula 

o Curso Especial de Formação de Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2019 

(CEFS/2019) –Turma Única e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o n. 134.337-5, 3° SGT WARLEN LOPES ROCHA, interpôs 

requerimento administrativo pleiteando que seja feita sua inscrição no CEFS/2019, 

conforme edital DRH/CRS nº 05/2019, de 07/06/2019, tendo em vista que foi 

promovido por Ato de Bravura em 2018; 

1.2 verificou-se que o militar foi promovido por Ato de Bravura à 

graduação de 3º Sargento, conforme publicação no BEPM Nº 10, de 21/12/2018, 

com retroação a partir de 06/07/2017; 

1.3 o art. 22, §§ 6º e 7º, do Decreto Estadual n. 46.298, de 19/08/2013 

(Regulamento de Promoção de Praças) estabelece que havendo interesse do militar, 

como na situação em análise, será assegurada sua matrícula em CFS ou 

equivalente (CEFS), na hipótese de promoção por Ato de Bravura: 

 

Art. 22. A promoção por ato de bravura é decorrente da ação praticada pela 
praça, de maneira consciente e voluntária, com evidente risco à vida e da 
qual não se tenha beneficiado o agente ou pessoa de seu parentesco até 4º 
(quarto) grau, cujo mérito transcenda em valor, audácia e coragem a 
quaisquer atitudes de natureza negativas porventura cometidas. 
[.....] 
§ 6º Para fins de registro na ficha de promoção, quanto ao fator formação 
acadêmica, o militar promovido à graduação de 3º-Sargento, por ato de 
bravura, será considerado como possuidor da nota seis, equivalente ao 
CFS. 
§ 7º Na hipótese do § 6º, será assegurada após a sua promoção, caso seja 
de interesse do militar, a matrícula em CFS ou equivalente. (grifo nosso) 
 



1.4 o subitem 1.3 do referido edital define a finalidade do Curso Especial 

de Formação de Sargentos: “O CEFS tem por finalidade formar Sargentos, mediante 

aquisição de conhecimentos necessários ao desempenho das diversas funções 

atinentes ao cargo[...]”; 

1.5 o art. 216 da Lei n. 5.301/69 (Estatuto dos Militares do Estado de 

Minas Gerais) estabelece o seguinte: “A promoção por ato de bravura dispensa 

outras exigências legais […]. À praça promovida por ato de bravura será atribuída 

nota mínima de aprovação em curso exigido para promoção ao posto”; 

1.6 o pedido possui amparo legal e ocorreu de forma tempestiva, de tal 

modo que a Administração poderá preparar-se para receber um novo militar.  

 

2 RESOLVE:  

 

2.1 deferir o pedido, em obediência ao princípio da legalidade; 

2.2 determinar que a Seção de Informática do CRS adote todos os 

procedimentos para a realização da inscrição do requerente, notificando-o desta 

decisão.  

 

Belo Horizonte/MG, 14 de junho de 2019. 

 
 

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


