
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 004/2022-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 16/2021, de 

30/12/2021, que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso 

de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Pública 

(CHO/CSTGSP), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e, 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O requerente, LEONARDO DE MEDEIROS OLIVEIRA, 2º SGT PM, apresentou 

impugnação ao edital DRH/CRS nº 16/2021, alegando, em síntese, que devem ser 

garantidas condições especiais ao militar dispensado definitivamente pela Junta Central de 

Saúde (JCS), que mantenha capacidade laborativa residual, para participar do processo 

seletivo do CHO/CSTGSP, com base do art. 191 do EMEMG, solicitando a revogação do 

item 9.3 do Edital DRH/CRS nº 16/2021.  

1.2 Verifica-se que o item 9.3 do edital estabelece: 

9.3 Os militares dispensados definitivamente pela Junta Central de Saúde 
(JCS), de atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial-
militar e que mantenham capacidade laborativa residual, não fazem jus a 
condições especiais para realização do curso, nos termos do parágrafo 
único do art. 191 do EMEMG. 

 

1.3 O item 9.3 acima citado foi estabelecido em observância ao parágrafo único do 

art.191 do EMEMG, o qual estabelece que a garantia de condições especiais, prevista no 
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caput art. 191 do EMEMG, comporta ressalvas. 

 
Art. 191 – Aos militares dispensados definitivamente, pela Junta Central 
de Saúde, de atividade incluída no conjunto de serviços de natureza policial 
ou bombeiro-militar e que mantenham capacidade laborativa residual serão 
asseguradas condições especiais para treinamentos ou cursos, para fins de 
promoção dentro do respectivo quadro. 
 
Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica aos discentes 
de cursos de formação ou de habilitação para provimento inicial no 
respectivo quadro. (g.n) 
 

1.4 O caput do artigo 191 assegura condições especiais para a progressão do militar 

na carreira, dentro do seu respectivo quadro. Todavia ao estabelecer que as condições 

especiais do caput não se aplicam aos discentes de cursos de habilitação, o parágrafo 

único do art. 191 veda expressamente a concessão dessas condições especiais ao 

candidato que busca ingressar no QOC ou no QOE por meio do CHO.  

1.5 Conforme estabelecem os §§ 6º e 7º do art. 13 do EMEMG, o curso que habilita o 

militar para ingressar no Quadro de Oficiais Complementares (QOC), assim como no 

Quadro de Oficiais Especialistas (QOE) é o Curso de Habilitação de Oficiais (CHO), único 

curso de habilitação existente na corporação. 

 
Art.13 [...] 
§ 1º Os Quadros serão organizados da seguinte forma:  
[...] 
III - Praças da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QP-
PM/BM);  
IV - Praças Especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros 
Militar (QPE-PM/BM).  [...] 
§ 5º Ficam instituídos os Quadros de Oficiais Complementares da Polícia 
Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QOC-PM/BM) e de Oficiais 
Especialistas da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar (QOE-
PM/BM). 
 § 6º Os Quadros previstos no § 5º serão preenchidos por militares 
pertencentes aos Quadros previstos nos incisos III e IV do § 1º, 
respectivamente, mediante aprovação no Curso de Habilitação de Oficiais 
- CHO. 
§ 7º – Os militares aprovados no CHO a que se refere o § 6º ingressarão 
no posto de 2º-Tenente e poderão ser promovidos, na ativa, até o posto de 
Capitão. 
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1.6 Conforme se verifica, ao ser aprovado no CHO o candidato deixa seu antigo 

quadro, QPPM ou QPE, e ingressa em um novo quadro, QOC ou QOE, cujo provimento 

inicial se dá no posto de 2º Tenente, conforme previsto no §7º do art. 13 do EMEMG. 

1.7 Ao selecionar candidatos para ingresso em um novo quadro, cujas funções, 

competências, prerrogativas e atribuições são diferentes daquelas exigidas dos demais 

quadros, é dever da administração militar selecionar os candidatos que estejam 

plenamente aptos ao exercício das funções do cargo que pretende exercer em toda sua 

extensão e complexidade, sem limitações, e de modo que todos os candidatos possam 

concorrer em igualdade de condições em observância aos princípios da eficiência 

administrativa e da isonomia. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 INDEFERIR a impugnação por expressa vedação legal, contida no parágrafo único do 

art. 191 do EMEMG. 

 

Belo Horizonte/MG, 31 de janeiro de 2022. 

 
 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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