
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 18/2021-DRH/CRS 

 

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, tendo em vista o edital DRH/CRS nº 

02/2021, de 12 de março de 2021, que regula o Curso Especial de Formação de 

Sargentos do QPPM e QPE, para o ano de 2021 (CEFS/2021) e 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 135.758-1, CB PM JUNIO ITAMAR RAMOS, lotado na 145ª Cia PM/10º BPM, 

protocolou recurso administrativo, em 06 de abril de 2021, pois pleiteou sua participação 

no CEFS/2021, contudo não obteve êxito; 

1.2 O militar alega, em síntese, que não conseguiu prosseguir a inscrição devido a 

impedimento automático do sistema, e que ingressou nas fileiras da Polícia Militar em 07 

de junho de 2004, por meio de liminar judicial; que no ano de 2006 prestou um novo 

concurso para assegurar sua permanência na Instituição, sendo incluído regularmente 

em 12 de fevereiro de 2007; 

1.3 O militar informa ainda que o processo que ensejou sua inclusão originária continuou 

o seu curso e, em 13 de dezembro de 2009 foi proferido acórdão, com trânsito em 

julgado, dando provimento ao pedido inicial do requerente em relação à sua inclusão 

inicial ocorrida em 07 de junho de 2004, tornando-a, portanto, definitiva e irrevogável.  

1.4 O militar foi promovido a Cb PM em 12 de fevereiro de 2015, conforme Boletim Geral 

da Polícia Militar (BGPM) nº 12, de 12 de fevereiro de 2015, ou seja, oito anos após 

segunda inclusão, conforme previsto no artigo 214 da Lei Estadual nº 5.301, de 16 de 

outubro de 1969. Contudo, apresentou requerimento pleiteando retroação de sua 

promoção à graduação atual, sendo deferido a promoção à graduação de Cb PM, por 
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Tempo de Serviço, a partir de 10 de junho de 2013, conforme Separata do BGPM nº 31, 

de 22 de abril de 2021; 

1.5 O edital regulador do certame prevê no subitem 4.2, alínea “a”, que o candidato 

deverá, obrigatoriamente, “ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até 31 

de dezembro de 2013, nos termos da Resolução nº 4.980/2020 e alterações. 

 

2. RESOLVE: 

2.1 conhecer do recurso, posto que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de 

admissibilidade e tempestividade; 

2.2 deferir o recurso, com base no subitem 1.4 deste Despacho Administrativo, em 

obediência ao princípio da vinculação ao edital. 

 

3.ORIENTAÇÕES: 

3.1 O militar convocado deverá observar as orientações publicadas na pasta do 

CEFS/2021, página do CRS, portal da PMMG e deverá apresentar-se na Unidade 

executora da Região da Polícia Militar, onde encontra-se lotado às 08h00min do dia 26 

de abril de 2021. 

 

Belo Horizonte/MG, 23 de abril de 2021. 

 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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