
ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO ESPECIAL DE 

FORMAÇÃO DE SARGENTOS (CEFS I / 2017) QPPM E QPE, PARA O ANO DE 2017, 

MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. 

 

                 O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, no uso de suas 

atribuições regulamentares contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 4.452, de 14Jan2016, 

e considerando o edital DRH/CRS nº 06, de 28/04/2017, que regula a convocação de Cabos para 

o Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS I/2017) QPPM e QPE, para o ano de 2017, 

mediante cumprimento de decisão judicial, e: 

 

1 Considerando que 

 

1.1 o nº 122.897-2, Cb PM Paulo César Ramos Velho, lotado no 10º 

BPM, teve a sua inscrição indeferida pelo Comandante do 10º BPM, por não atender ao requisito 

previsto no subitem 4.2, alínea “a” do edital regulador do certame, ipis litteris: 

4.2 O militar convocado deverá satisfazer os seguintes 

requisitos básicos para matrícula no CEFS I/2017: 

a) ser cabo do QPPM ou QPE que tenha sido promovido até 

30 de junho de 2009, nos termos da Resolução 4.553, de 

20/04/17; 

[…] 

1.2 a promoção do militar em lide, para graduação de Cabo PM foi em data 

de 24 de abril de 2010; 

1.3 em razão disso, o candidato militar ajuizou ação, através do processo n. 

5005319-90.2017.8.13.0433, onde aduz que “em 24 de abril de 2010 teve a sua promoção a Cabo 

em razão da extinção da punibilidade de processo militar, sem que, no entanto, lhe fosse 

concedida retroação da promoção previsto no art. 203 c/c art. 214 da Lei 5.301/69, motivo pelo 

qual interpôs ação judicial postulando a retroação de tal direito, sendo o feito julgado em 05 de 

maio de 2017, reconhecendo o direito.” O impetrante ainda alega que “nesse viés cumpriu o 

requisito exigido no item 1.2 do edital”; 

1.4 o magistrado entende que “as restrições existentes em relação à 

promoção do militar requerente desapareceram com a decisão judicial, que culminou com a 

extinção do processo ante a prescrição da pretensão punitiva e, assim, com relação ao seu pedido 

administrativo de promoção à graduação a Cabo, tem-se que retroagir a janeiro de 2007, 

conforme requerido.” 



1.5 desta forma, o candidato obteve a seu favor liminar judicial para 

deferimento de sua inscrição e matrícula no Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS 

I/2017), desde que atenda aos demais requisitos exigidos no respectivo edital de convocação.  

 

2 Resolve 

 

2.1 convocar para matrícula o militar abaixo relacionado: 

QUADRO NR DV NOME   UNIDADE/RPM LOCAL/ CURSO 

QPPM 122897 2 PAULO CÉSAR RAMOS VELHO 10º BPM/11ª RPM 3º BPM 

 

2.2 o militar convocado deverá se apresentar no dia 01 de junho de 2017, 

às 08h00min, no local do curso descrito no quadro acima, para matrícula e início de curso, com o 

uniforme C1 completo, conforme previsto no RUIPM. 

 

3 Orientação ao militar convocado 

 

 

3.1 para matrícula, o militar deverá entregar o ofício-padrão de 

apresentação expedido pela Unidade de origem, para a Unidade executora do curso, contendo 

todas as informações do militar, mormente se desimpedido ou não (inspeção de saúde, 

treinamento policial militar, conceito e aspectos de justiça e disciplina), conforme o previsto na 

Instrução de Recursos Humanos (IRH) nº 198/2001, e na lei Estadual nº 14.310/02. 

 
 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2017. 
 
 
 

(a) EMERSON MOZZER, CEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 


