
 

TORNA SEM EFEITO O ATO DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA DO CONCURSO 

PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2019 (CFSd QPPM/2019) – VAGAS 

PARA O INTERIOR (4ª A 19ª RPM), MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. 

 

O  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 nº 06/2018, 

de 29 de junho de 2018, que regula o concurso público para admissão ao Curso de 

Formação de Soldados da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2019 (CFSd 

QPPM/2019 – INTERIOR), publicado no “MG” nº 121, de 04 de julho de 2018 e Atos de 

Retificações nº 01, 02 e 03, e 

 

1 CONSIDERANDO QUE:  

 

1.1 O candidato TIAGO CARDOSO FREIRE, inscrição nº 14109629, concorreu às vagas do 

concurso público para admissão ao CFSd QPPM/2019-Interior, para 18ª RPM, sendo 

considerado inapto na Avaliação do subitem 6.12 do edital do certame; 

 

1.2 O candidato ajuizou ação judicial, processo nº 001146-14.2020.8.13.0499, com pedido 

de antecipação de tutela de urgência, que foi deferido pelo douto magistrado da Vara Única 

da Comarca de Perdões/MG, suspendendo os efeitos do exame aplicado, bem como o ato 

administrativo que o eliminou do referido certame, de modo a permitir a sua matrícula no 

Curso de Formação de Soldados; 

 

1.3 Em cumprimento à decisão judicial, o candidato foi convocado para a matrícula, 

conforme Ato de Convocação para Matrícula, publicado no site do CRS em 15 de dezembro 

de 2020, com apresentação para o dia 17 de dezembro de 2020 na 18ª RPM em Poços de 

Caldas/MG; 
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1.4 Através de mensagem via Painel Administrativo protocolo nº 202102034861848-2102 de 

12 de fevereiro de 2021, a 244ª Cia ET/18ªRPM, subunidade responsável pelo curso na 

Região, informou que o candidato não compareceu para realização/efetivação da matrícula; 

 

1.5 Aportou neste Centro o processo nº 1080.01.008755/2020-78 (SEI), Despacho nº 

39/DRH-3, e Ofício nº 098/2021-AGE, anexos, comunicando decisão judicial do douto 

magistrado da Vara Única da Comarca de Perdões/MG, em que revoga a pedido do 

candidato, a tutela de urgência anteriormente deferida. 

 

2 RESOLVE:  

 

2.1 Em razão do disposto no subitem 1.5 deste ato, TORNAR SEM EFEITO o ato de 

convocação para matrícula do candidato TIAGO CARDOSO FREIRE, inscrição nº 

14109629, anulando todos os atos decorrentes da liminar anteriormente deferida. 

 

 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2021. 

 

 
Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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