
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 131.503-5, CB PM SINVAL ARAÚJO PEREIRA do 53º BPM/9ª RPM, alega que 

efetuou sua pré-inscrição no CEFS/2020 – Turma II, todavia sua participação foi impedida, 

bem como eventual promoção dela decorrente, nos termos da declaração emitida pelo 

Comandante do 53º BPM, tendo em vista o não preenchimento do requisito previsto no item 

4.2, alínea “g”, do edital do concurso; 

1.2 em razão disso, o militar ajuizou ação com pedido de tutela de urgência, processo nº 

5004134-42.2020.8.13.0035, requerendo sua participação no curso; 

1.3 a tutela de urgência foi deferida, determinando a participação do militar em todos os atos 

decorrentes da situação de candidato regularmente inscrito no CEFS/2020 – Turma II, em 

igualdade de condições com os demais concorrentes; 

1.4 de acordo com o magistrado que proferiu a decisão, o art. 203 da Lei 5.301/69, prevê a 

possibilidade de participação do militar no curso de formação, ainda que configurada a 

situação fática prevista no inciso IX, alínea “a”; 

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=7244F60AF754



1.5 a decisão judicial proferida reconheceu que a existência de processo criminal em 

desfavor do autor não tem o condão de impedir-lhe a participação no curso, em igualdade 

de condições com os demais concorrentes, respeitados os demais requisitos exigidos pelo 

edital. Fica obstada apenas a efetiva promoção, enquanto perdurar o trâmite do processo 

criminal contra o mesmo. 

 

2. RESOLVE: 

 

2.1 com base nos subitens 1.3 e 1.5 deste Ato, cumprir a decisão judicial; 

 

2.2 convocar o nº 131.503-5, CB PM SINVAL ARAÚJO PEREIRA, lotado no 53º BPM/9ª 

RPM, para matrícula no CEFS/2020 – Turma II. 

 

 

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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