
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 12/18-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 02/2018, de 06/02/2018, que regula o Exame de Aptidão 
Profissional (EAP) para os 1º Tenentes do QOPM, QOC, QOE E QOS e 1º e 3º Sargentos do 
QPPM e do QPE, para o ano de 2018 e, 

 
1 CONSIDERANDO QUE: 
 
1.1 o n. 118.634-5, 1° SGT PM RONALDO BATISTA DE SOUZA, interpôs 

requerimento administrativo pleiteando que seja feita sua inscrição no EAP, conforme edital n. 
02/2018, de 06/02/2018, tendo em vista que quando se encerraram as inscrições ele 
aguardava a publicação de sua promoção à graduação de 1º Sargento, o que ocorreu 
somente no dia 17/05/2018; 

 
1.2 em 06/12/2017 ocorreu o trânsito em julgado da sentença que absolveu o 

requerente, passando este a preencher as condições legais de promoção, a partir de 
25/12/2014, nos termos da Lei n° 5.301, de 16/10/1969.  

 
1.3 verificou-se que a promoção ocorreu de forma retroativa, nos termos do BGPM 

n. 37/2018, de 17/05/2018, ou seja, após o término do prazo para as inscrições no certame, o 
que impossibilitou que o requerente efetivasse sua inscrição; 

 
1.4 assim sendo, embora tivesse adquirido o direito de inscrever-se, findas as 

causas impeditivas da promoção, a administração somente publicou a retroação de sua 
promoção em data posterior ao término das inscrições; logo, sem a formalização de seu 
direito, por meio da publicação no BGPM, não pôde efetivar sua inscrição no período definido 
no edital do certame; 

 
1.5 as provas do EAP ainda não ocorreram e é possível garantir a igualdade de 

condições para os candidatos, sendo pertinente a inscrição do militar no certame. 
 
 
2 RESOLVE:  

 
2.1 deferir o pedido, em obediência ao princípio da isonomia; 
 
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, 24 de maio de 2018. 

 
 

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


