
ATO COMPLEMENTAR DE CONVOCAÇÃO PARA MATRÍCULA NO CURSO ESPECIAL 

DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS, DO QPPM E QPE DA POLÍCIA MILITAR DE MNAS 

GERAIS, PARA O ANO DE 2020, TURMA II (CEFS/2020-TURMA II) – MEDIANTE 

DECISÃO JUDICIAL. 

 

A TENENTE-CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

(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 edital DRH/CRS nº 05/2020, 

de 21 de julho de 2020, que regula a inscrição e convocação dos Cabos para o Curso 

Especial de Formação de Sargentos (CEFS/2020) – Turma II, QPPM e QPE, para o ano de 

2020, em observância à Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro 

de 1988, bem como à Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à 

Informação), e 

 

1. CONSIDERANDO QUE:  

 

1.1 o nº 141.293-1, CB QPPM CRIS ANDRÉ TEIXEIRA ALMEIDA, lotado no 17º BPM/9ª 

RPM, apresentou interesse em participar do CEFS/2020-TURMA II, contudo não preencheu 

o requisito previsto no subitem 4.2 do edital, alínea “a”, que dispõe: “ser Cabo do QPPM ou 

QPE que tenha sido promovido até 31 de dezembro de 2012, nos termos da Resolução nº 

4.832/2019 e alterações”. O autor foi promovido à graduação de Cabo PM em 15 de 

fevereiro de 2015; 

1.2 em razão disso, o militar ajuizou ação com pedido de liminar judicial, requerendo sua 

participação na Turma II do CEFES/2020, que foi indeferida; 

1.3 inconformado com a decisão, interpôs Agravo de Instrumento, processo nº 6900113-

17.2020.8.13.0702, e o Egrégio Tribunal de Justiça deferiu a antecipação da tutela recursal, 

determinando sua matrícula no CEFS/2020-TURMA II, em juízo de retratação; 

1.4 segundo o Desembargador Relator, o pedido de reconsideração do agravante foi 

instruído com certidão exarada pelo Major William da Silva Desidério, chefe da Seção de 

Recursos Humanos da 9ª RPM, no qual atestou que o recorrente, em junho de 2012 
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preenchia os requisitos para promoção à graduação de Cabo PM, o que fez reconhecer a 

probabilidade do direito do agravante; 

1.4 a decisão proferida no Agravo de Instrumento, reconheceu que em junho de 2012 ele 

preenchia os requisitos para promoção a Cabo PM, conforme item 1.2 do edital do certame, 

dando-lhe o direito de se inscrever no concurso, tendo sido também a matrícula no referido 

curso determinada com base na declaração que certifica que o agravante, em junho de 

2012, preenchia também o requisito do subitem 4.2, alínea “a” do edital. 

 

2. RESOLVE: 

 

2.1 com base nos subitens 1.2 ao 1.4 deste Ato, cumprir a decisão proferida no Agravo de 

Instrumento; 

 

2.2 convocar para matrícula no CEFS/2020 – Turma II, o nº 141.293-1, CB QPPM CRIS 

ANDRÉ TEIXEIRA ALMEIDA, do 17º BPM/9ª RPM. 

 

 

3.ORIENTAÇÕES: 

 

3.1 o militar convocado deverá observar as orientações publicadas na pasta do CEFS/2020 

– Turma II, página do CRS, portal da PMMG e apresentar-se às 08h00 do dia 01 de 

setembro de 2020, terça-feira, na unidade executora da Região da Polícia Militar, onde 

encontra-se lotado.  

 

 

 

Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel PM 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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