
 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 006/2022-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 12/2021, de 12 de 

dezembro de 2021, que regula o processo seletivo interno destinado a selecionar candidatos 

para o Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP), da Polícia Militar de Minas 

Gerais (PMMG) e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O requerente nº 128.081-7, CAP PM MIGUEL ANGELO TATIS BATISTA, 

apresentou requerimento administrativo, protocolo PA: 202201048701517-220, solicitando 

sua convocação para participar do Curso de Especialização em Segurança Pública CESP, 

argumentando, em síntese, que se encontrava na relação preliminar dos capitães que 

concorreram à convocação para o CESP 2014, anexo “D” do edital DRH/CRS nº 12/2013, 

e deixou de ser convocado, por conveniência administrativa, por meio do despacho nº 

10.808.3/14 – EMPM de 27 de junho de 2014, publicado no BGPM nº 49, de 03 de julho de 

2014. Alegou, ainda, que, mais uma vez foi convocado, conforme anexo “D” do edital 

DRH/CRS nº 15/2014, para o CESP 2015, e novamente deixou de ser convocado, por 

conveniência administrativa, mediante o despacho nº 10.070.3/15 – EMPM de 22 de 

janeiro de 2015, publicado no BGPM nº 09, de 03 de fevereiro de 2015.  

1.2 O requerente relatou, ainda, que já foi concedido a outros capitães na mesma 

situação, desconvocados para o CESP 2015 por conveniência administrativa, o benefício 
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de cursar o CESP em 2018, independente de processo seletivo. Assim, solicita que seja 

efetivada a sua matrícula no CESP/2022, para que possa cumprir o requisito imprescindível 

à ascensão na carreira policial militar. 

1.3 Verifica-se que, até o ano de 2015, os capitães do QOPM foram convocados para a 

realização do Curso de Especialização em Segurança Pública da PMMG (CESP) em 

ordem de antiguidade. A partir do ano de 2016 a convocação para participar do CESP 

passou a ser precedida de processo seletivo com submissão dos candidatos a uma prova 

de conhecimentos, conforme regulou o Edital DRH/CRS nº 12/2016. 

1.4 Da mesma forma que no ano de 2017, a Resolução nº 4.588, de 27 de julho de 

2017, que dispôs sobre a realização de cursos na Polícia Militar no ano de 2018, previu, 

em seu artigo 2º, que a participação no CESP seria mediante aprovação em processo 

seletivo. Todavia, o § 2º do art. 2º da mesma resolução garantiu a participação no referido 

curso dos militares que haviam sido desconvocados para o CESP 2015 por conveniência 

administrativa. 

Art. 2º - A participação no CEGESP e no CESP ocorrerá mediante 
aprovação em processo seletivo interno, observando-se as seguintes regras: 
 [...] 
§2º - Em relação ao CESP, serão destinadas vagas, independentemente de 
submissão a processo seletivo, aos Capitães do QO-PM que, nos termos 
dos itens 3.2.4 e 3.2.5 do edital DRH/CRS 15/2014, foram desconvocados 
para o CESP/2015 por conveniência administrativa. 
 

1.5 Dessa forma, cumprindo a previsão da Resolução nº 4.588, o Edital DRH/CRS nº 

11/2017, o item 3.3 assegurou a matrícula, no CESP 2018, aos capitães que foram 

desconvocados por conveniência administrativa e que estavam dentro das vagas 

disponíveis no ano de 2015. 

 
3.3 Fica assegurada a matrícula no Curso de Especialização em Segurança 
Pública (CESP) aos Capitães que foram desconvocados por conveniência 
administrativa e que estavam dentro das vagas disponíveis, no ano de 2015, 
conforme atos publicados, independente de submissão ao processo seletivo, 
nos termos dos itens 3.2.4 e 3.2.5 do edital DRH/CRS 15/2014, bem como 
aos candidatos aprovados e classificados no presente concurso, dentro do 
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número de vagas previstas no subitem 3.1, segundo critérios contidos no 
subitem 8.3 deste edital, durante o prazo de validade e desde que satisfaça 
os requisitos previstos neste edital. 
 

1.6 Para regular os cursos internos que seriam realizados nos anos de 2019, 2020 e 

2021 foram publicadas, respectivamente, as Resoluções nº 4.702, de 10 de setembro de 

2018; nº 4.834, de 19 de setembro de 2019 e nº 4.980, de 22 de setembro de 2020. Todas 

elas regularam a participação no CESP com igual redação, vejamos: 

 
Art. 2º - A participação no CEGESP e no CESP ocorrerá mediante 
aprovação em processo seletivo interno, observando-se as 
seguintes regras: (g.n) 
[...] 
II – poderão concorrer ao CESP os Capitães do QO-PM não 
possuidores do curso, independentemente de interstício no posto. 

 

1.7 Da mesma forma que as resoluções anteriores, a Resolução nº 5.122, de 28 de 

setembro de 2021, que regula os cursos que serão realizados no ano de 2022, condicionou 

a participação no CESP à aprovação em processo seletivo. 

1.8 Em observância à Resolução nº 5.122/2021, foi publicado o Edital DRH/CRS nº 

12/2021 que regula o processo seletivo do CESP/22 o qual estabelce: 

1.1 O processo seletivo será regido por este edital e gerenciado pela 
Diretoria de Recursos Humanos (DRH), por meio do Centro de 
Recrutamento e Seleção (CRS) da PMMG.  
1.2 O processo seletivo visa, única e exclusivamente, selecionar 
candidatos para o Curso de Especialização em Segurança Pública 
(CESP), cujas vagas serão preenchidas mediante aprovação no 
processo de seleção previsto neste edital. (g.n) 
[...] 
5.1 O processo seletivo será realizado por meio de PROVA 
OBJETIVA, sem consulta, de acordo com os assuntos previstos 
no Anexo “B” deste edital. 

1.9 Conforme se verifica, a convocação dos capitães que foram desconvocados por 

conveniência administrativa e que estavam dentro das vagas disponíveis no ano de 2015 

foi estabelecida somente na Resolução nº 4.588, que regulou apenas os cursos que seriam 

realizados no ano de 2018. Para os cursos realizados nos anos seguintes, assim como no 
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curso que será realizado no ano de 2022, não foi estabelecida tal condição. Verifica-se, 

portanto, que tal condição foi aplicada exclusivamente no curso ofertado no ano de 2018. 

1.10 Para realização das matrículas no CESP/22 deve-se observar o previsto no item 

1.2.1 do edital DRH/CRS nº12/2021 que estabelece: “Somente serão matriculados os 

candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas previstas, desde que 

atendidas as condições exigidas para matrícula”. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 INDEFERIR o requerimento do militar por falta de previsão legal e em conformidade com 

o princípio da vinculação ao edital. 

 

Belo Horizonte/MG, 07 de fevereiro de 2022. 

 
 
 

Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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