
Nossa profissão, sua vida.
DIRETORIA DE RECURSOS  HUMANOS

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 13/2016-DRH/CRS

                              
O CORONEL PM RESPONDENDO PELO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PMMG no 
uso de suas atribuições previstas nos incisos  I e II, item 10 ambos do artigo 10,  aprovado pelo 
Decreto nº 18.445, de 15/04/77 (R-100), no inciso V, art. 7º, do R-103, aprovado pela Resolução 
nº 4452, de 14/01/2016 e, de acordo com o EDITAL n° 02/2016, de 04/02/2016, que regula a 
convocação de Capitães do QOPM para o Curso de Especialização em Segurança Pública da 
Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  para  o  ano  de  2016  (CESP/2016),  faz  publicar  o  despacho 
administrativo nos seguintes termos:

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1  aportou  nesta  Diretoria  de  Recursos  Humanos,  Requerimento 
Administrativo assinado pelo Maj. PM KISLER MARCOS SOUZA RODRIGUES, solicitando  a sua 
despromoção/retroação ao posto de Capitão para fins de convocação para o CESP/2016, sob o 
argumento de que a decisão contida no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais, processo nº 1.0024.11.088.985-4, reformou a sentença de 1ª instância, cassando 
os efeitos da liminar que havia lhe garantido o direito de participar do curso de especialização em 
Segurança Pública da PMMG CESP/2011;

 1.2  a Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais, no ano de 2015, 
através do Ofício AGE/PA nº 6.602/2015, notificou essa Diretoria acerca da cassação dos efeitos 
da tutela antecipada;

1.3 através do BGPM nº 09, de 02 de fevereiro de 2016, foi publicado 
o  Despacho Administrativo  nº  03/2016-APM,  no qual  a  autoridade  competente  não conheceu 
como regular, o Curso de Especialização em Segurança Pública, CESP/2011, realizado pelo Maj 
PM Kisler Marcos Souza Rodrigues, em cumprimento ao Acórdão exarado pelo TJMG;

1.4 foi publicado no MG, de 05 de fevereiro de 2016, o ato assinado 
pelo Senhor Governador do Estado, anulando a promoção ao posto de Major PM de Kisler Marcos 
de Souza Rodrigues, nº 101.471-1, do 28º BPM, retornando-o ao posto de Capitão PM a partir 25 
de dezembro de 2005;

1.5  no  dia  01/02/2016  foi  publicado  o  ato  de  convocação  para 
matrícula no CESP/2016, contendo a relação dos 60 (sessenta) oficiais para o curso, sem conter o 
nome do Requerente, Cap PM KISLER MARCOS SOUZA RODRIGUES;

 2    RESOLVE:

2.1  Conhecer  do  Requerimento,  posto  que  presentes  os 
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade;

2.2 deferir o pedido, determinando a publicação de ato de retificação 
da convocação para matrícula no Curso de Especialização em Segurança Pública da PMMG, para 
o ano de 2016 (CESP/2016), devendo incluir o nome do Requerente Cap PM KISLER MARCOS 
SOUZA RODRIGUES.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Belo Horizonte-MG, 05 de fevereiro de 2016.

(a) CÍCERO LEONARO DA CUNHA, CEL PM
RESPONDENDO PELA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
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