
 

 

 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

DESPACHO ADMINISTRATIVO N. 15/2020 – DRH/CRS 

 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares, contidas no R-103, 

aprovado pela Resolução n. 4.452, de 14 de janeiro de 2016, tendo em vista o edital 

n. 09/2019, de 29 de outubro de 2019, que regula a inscrição e convocação de 2º 

sargentos QPPM/QPE, para o Curso de Atualização em Segurança Pública da Polícia 

Militar de Minas Gerais para o ano de 2020 (CASP I/2020), em observância à 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, bem como 

à Resolução n. 4739, de 26 de outubro de 2018, que regulamenta as Diretrizes de 

Educação da Polícia Militar de Minas Gerais (DEPM) e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

 

1.1 o militar de n. 129.920-5, 2º SGT PM LEONARDO FLÁVIO VIEIRA, lotado na 109ª 

CIA PM/32º BPM/9ª RPM, interpôs recurso administrativo, sob protocolo 288/2020, 

contra o ato de convocação para matrícula no CASP I/2020, publicado em 31 de 

janeiro de 2020, no site do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), haja vista seu 

nome não se encontrar na lista dos convocados; 

 

1.2 o requerente alega, em síntese, que se encontra reiteradamente dispensado de 

manusear e usar arma de fogo, bem como praticar o tiro na prova do Treinamento 

Policial Básico (TPB), pela Junta Central de Saúde (JCS). Cita, ainda, o art. 191 da 

Lei Estadual n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares 

do Estado de Minas Gerais (EMEMG), bem como o Memorando n. 10.329.2/CG, de 

17 de julho de 2017 e  solicita revisão do ato de convocação para o curso; 
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1.3 O EMEMG estabelece garantia de frequência a cursos a militares dispensados 

definitivamente, para fins de promoção, verificados alguns requisitos, nos termos do 

art. 191: 

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. (grifo nosso) 

 

1.4 o Memorando n. 10.329.2 - CG estabelece orientação para avaliação médica de 

candidatos ao CASP, que estejam temporariamente dispensados, mas não contempla 

condições de aprovação/reprovação no TPB; 

 

1.5 o requerente foi considerado apto na avaliação médica, nos termos do citado 

memorando, contudo, deixou de ser convocado por não satisfazer o requisito 

estabelecido no subitem 2.1, alínea “c”, do edital, haja vista encontrar-se reprovado 

na prova prática com arma de fogo e, em consequência, estar reprovado no TPB, o 

que contraria condição estabelecida no art. 73, III, da Resolução n. 4739, de 26 de 

outubro de 2018 (DEPM), para a matrícula nos cursos e treinamentos, nos seguintes 

termos: 

Art. 73 - Para a matrícula nos cursos e treinamentos, os policiais militares da 
PMMG devem atender os seguintes requisitos básicos: 
I - não ter sido sancionado, nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, por mais 
de uma transgressão disciplinar de natureza grave transitada em julgado ou 
ativada; 
II - estar classificado, no mínimo, no conceito B, com até 24 (vinte e quatro) 
pontos negativos; 
III - estar aprovado no TPB;  
IV - não estar submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), 
Processo Administrativo Disciplinar Sumário (PADS) ou Processo 
Administrativo Exoneratório (PAE). 
Parágrafo único - Os requisitos específicos de cada concurso ou processo 
seletivo interno serão estabelecidos em lei ou instrumento regulatório do 
processo de seleção e exigidos no ato da matrícula. 

 

1.6 o subitem 2.1, alínea “c”, constante do edital, prevê os requisitos a serem 

preenchidos pelos candidatos, a saber: 
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2.1 O militar deverá possuir os seguintes requisitos básicos para o CASP 
I/2020: 
(...) 
c) estar aprovado na prova de conhecimentos do TPB, na prova prática com 
arma de fogo e no TAF. (grifo nosso) 
 

1.7 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração quanto 

os candidatos ao CASP I/2020. Não há norma que dispense o candidato do 

preenchimento do requisito previsto no subitem 2.1, alínea “c”, do edital n. 09/2019. 

Dessa forma, não é possível o deferimento do recurso, em cumprimento aos princípios 

da Administração Pública, sobretudo a legalidade e a vinculação ao instrumento 

convocatório. 

 

2 RESOLVE: 

 

2.1 conhecer o recurso, posto que preenche os pressupostos de admissibilidade; 

2.2 indeferir o pedido do militar, por falta de amparo legal. 

 
 
 
 

OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM 
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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	BELO HORIZONTE/MG
	OSVALDO DE SOUZA MARQUES, CORONEL PM - DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS
	Senhor Comandante, boa noite. 

Encaminho o Despacho Administrativo referente ao Sgt Leonardo, que requer sua convocação para o CASP I/2020, contudo, sem possuir requisito de aprovação no TPB, qual seja, não estar aprovado na prova prática com arma de fogo, situação expressa de indeferimento de seu pedido. O ato será oportunamente publicado, após vossa assinatura. 

Respeitosamente, 

Ten Cel Ivana
Chefe do CRS




