
TORNA SEM EFEITO ATO DE RESERVA DE  VAGA DO CONCURSO PÚBLICO

PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA

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

QPPM/2019) – VAGAS PARA BH/RMBH - MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL.

A  TENENTE-CORONEL  PM  CHEFE  DO  CENTRO  DE  RECRUTAMENTO  E

SELEÇÃO DA POLÍCIA  MILITAR  DE MINAS GERAIS  (CRS),  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 disposto no edital DRH/CRS n° 06/2018,

de 29 de junho de 2018 e no Ato de Retificação nº 01, de 30 de janeiro de 2019, que

regula o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldados da

Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2019, em observância a Constituição da

República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, bem como a Lei nº 12.527, de

18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) e,

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 GIOVANE MENDES SOARES JÚNIOR, inscrição nº  MG20710872, candidato

ao  CFSD/2019-BH/RMBH,  autor  no  processo  nº  5087938-72.2019.8.13.0024,

ajuizou ação judicial objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que

o eliminou do concurso na avaliação prevista no subitem 6.12 do Edital regulador

do certame;

1.2 ao apreciar o pedido inicial, o douto magistrado da 2ª Unidade Jurisdicional da

Fazenda Pública – JESP – 31º JD de Belo Horizonte deferiu parcilamente a tutela

de urgência pleiteada, determinando a reserva de vaga sem, contudo, garantir a

participação do candidato nas novas etapas do certame, bem como a convocação

para a matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMMG;

1.3 em cumprimento à decisão judicial, foi publicado Ato de Reserva de Vaga no

site do CRS, no dia 19 de julho de 2019;Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=77D8E35F57E5



1.4 em 28 de setembro de 2020, aportou neste Centro sentença que julgou improcedentes

os pleitos exordiais e resolveu o mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC/2015 para

afastar a declaração de nulidade do ato administrativo que eliminou o candidato  do

concurso público para admissão ao Curso de Formação de Soldado de 2019, regido pelo

edital DRH/CRS nº 06/2018 e tornou sem efeito a anterior decisão que concedeu, em parte,

a tutela de urgência.

2. RESOLVE:

2.1 face ao disposto no subitem 1.4 deste ato, tornar sem efeito o Ato de Reserva de

Vaga para o próximo Curso de Formação de Soldados,  do candidato  GIOVANE

MENDES SOARES JÚNIOR,  inscrição nº  MG20710872,  anulando todos os atos

decorrentes da tutela de urgência anteriormente deferida.

Belo Horizonte, 30 de setembro de 2020.

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção
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	Sra. Ten Cel IVANA, bom dia, boa tarde!

Segue documento alterado para assinatura digital.

Respeitosamente,

Paulo Henrique, 2º Sgt PM
Aux. CRS/3 – Seção de Concursos




