
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 24/2021-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 134.857-2, CB PM RAFAEL DE MOURA ALVES PEREIRA, lotado no 48º 

BPM, protocolou recurso administrativo no dia 23 de abril de 2021, por meio do Painel 

Administrativo, protocolo nº 202104037707181-2104, manifestando o interesse em 

participar do CEFS/2021; 

1.2 O militar alega, em síntese, que na época da inscrição no Curso não preenchia os 

requisitos previstos no Edital regulador do certame e que foi incluído na PMMG em 26 

de abril de 2004, mas deixou de ser promovido por Tempo de Serviço em 2013, por 

encontrar-se enquadrado na causa de impedimento prevista no art. 203, IX, “a” do 

EMEMG, conforme publicação contida no Boletim Geral da Polícia Militar (BGPM) nº 

32, de 30 de abril de 2013; 

1.3 Em 5 de fevereiro de 2021, transitou em julgado sentença que julgou o militar 

absolvido da acusação que pesava em seu desfavor, nos termos do art. 396, III do 

Código de Processo Penal (CPP); 

1.4 Face ao trânsito em julgado da decisão o militar apresentou requerimento 

pleiteando retroação de sua promoção à graduação atual, sendo deferido a promoção 



 

à graduação de Cb PM, por Tempo de Serviço, a partir de 26 de abril de 2013, 

conforme publicado na 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 e convocar o nº 134.857-2, CB PM 

RAFAEL DE MOURA ALVES PEREIRA para matrícula no CEFS/2021. 

 

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 Escola de 

Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos (EFAS) às 08h00min do dia 03 de maio 

de 2021. 

 

Belo Horizonte/MG, 29 de abril de 2021. 

 

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


