
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 
 

 
DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 04/2022 – DRH 

(SOLUÇÃO EM RECURSO) 
 

O CORONEL PM DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA POLÍCIA MILITAR DE 

MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições regulamentares contidas na Resolução 

nº 4.452, de 14 de janeiro de 2016 (Dispõe sobre a aprovação do Regulamento do 

Sistema de Recursos Humanos da Polícia Militar - R-103), c/c a Resolução nº 5.122, 

de 28 de setembro de 2021 (Dispõe sobre os cursos que serão realizados na Polícia 

Militar de Minas Gerais no ano de 2022 e dá outras providências.), e, 

 

1 CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O nº 128.081-7, Cap PM QOPM MIGUEL ÂNGELO TATIS BATISTA, lotado no 

EM9RPM/9ªRPM, interpôs recurso administrativo contra decisão proferida pelo 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS/DRH), constante no Despacho 

Administrativo nº 006/2022-DRH/CRS, que indeferiu o requerimento do militar para 

participar do Curso de Especialização em Segurança Pública (CESP/2022), por falta 

de previsão legal e em conformidade com o princípio da vinculação ao edital. 

 

1.2 O recorrente relatou que não deu causa para sua desconvocação em 2015, visto 

que foi reconhecida evidente conveniência administrativa, respaldada pelo item 3.2.4 

do Edital DRH/CRS nº 15/2014, conforme Despacho nº 10.070.3/15 – EMPM, 

publicado na página 47 do BGPM nº 09/2015, como tampouco deu causa aos 

problemas de ordem familiar que se iniciaram em 2016 e tiveram seu ápice em 

2017, mas que perduraram até meados de 2020. 

 

1.3 Alega, ainda, que foi concedido pela Instituição aos oficiais Capitães 

desconvocados para o CESP em 2015 por estrita conveniência administrativa, Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=D6253640DCF8



mesma situação do recorrente, o benefício de cursar o CESP em 2018, 

independente de processo seletivo e com reserva de vagas. 

  

1.4 O Recorrente informa que desconhecia o conteúdo do Edital DRH/CRS nº 

11/2017, de 01 de setembro de 2017 (Processo Seletivo Interno para o Curso de 

Especialização em Segurança Pública da Polícia Militar para o ano de 2018 – 

CESP/2018), sobretudo, as especificidades nele contidas a respeito da reserva de 

vagas aos capitães que foram desconvocados em 2015 por conveniência 

administrativa. Ainda assim, evidenciando real interesse na realização do Curso de 

Especialização em Segurança Pública – CESP, já por meio de concurso interno, o 

recorrente realizou inscrição para o concurso interno em 2020 e 2021, para cursos a 

serem realizados nos anos subsequentes, contudo, não obteve pontuação suficiente 

para aprovação. 

 

1.5 Até o ano de 2015, os capitães do QOPM foram convocados para a realização 

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

 

1.6 A Resolução nº 4.588, de 27 de julho de 2017, que dispõe 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 art. 2º, §2°, 

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. Documento assinado. Verifique a autenticidade em:

https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=D6253640DCF8



1.7 Assim, o Edital DRH/CRS nº 11/2017, em seu 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 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. 

 
 

1.8 Os concursos ao CESP nos anos seguintes (2019, 2020 e 2021) não tiveram 

previsão semelhante ao art. 2º, §2°, da Resolução 4.588/2017. Tais Editais foram 

regulados, respectivamente, pelas 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 

as mencionadas resoluções regularam a participação no CESP com igual redação, 

ipsis litteris: 

Art. 2º - A participação no CEGESP e no CESP ocorrerá mediante 

aprovação em processo seletivo interno, observando-se as seguintes 

regras:  

[...]  
II – poderão concorrer ao CESP os Capitães do QO-PM não 
possuidores do curso, independentemente de interstício no posto. 
  

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

setembro de 2021, que dispõe sobre os cursos que serão realizados no ano de 

2022, condicionou a participação no CESP à aprovação em processo seletivo. 

 

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

12/2021, que regula o processo seletivo do CESP/2022 e estabelece: 

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. 
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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.  
 
1.2.1 Somente serão matriculados os candidatos aprovados e 
classificados dentro do limite de vagas previstas, desde que 
atendidas as condições exigidas para matrícula. 
[...] 
 
4.10 A inscrição no presente processo seletivo implica na aceitação 
irrestrita das condições estabelecidas neste edital, bem como de 
todas as normas que o norteiam, das quais o candidato não poderá 
alegar desconhecimento.  
[…]  
 
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. 
[...] 
 
8.1 A matrícula será efetivada no CPP, desde que o militar 
convocado satisfaça as condições previstas neste edital.  
[...] 
 
8.5 Não terá sua matrícula efetivada o candidato que:  
a) não atender às condições para ingresso no curso previstas neste 
edital; (g.n.) 

 

1.11 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, de 27 de julho de 2017, que 

regulou apenas os cursos que seriam realizados no ano de 2018. Para os cursos 

realizados nos anos seguintes, não foi estabelecida tal condição, aplicada 

exclusivamente no curso ofertado no ano de 2018. 

 

1.12 Para realização das matrículas no CESP/2022 deve-se observar o previsto no 

item 1.2.1 do Edital DRH/CRS nº 12/2021 que estabelece: “Somente serão 

matriculados os candidatos aprovados e classificados dentro do limite de vagas 

previstas, desde que atendidas as condições exigidas para matrícula”. 
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1.13 Diante dos fatos, o Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção (CRS), por 

meio do Despacho Administrativo nº 006/2022-DRH/CRS, indeferiu o requerimento 

do militar por falta de previsão legal e em conformidade com o princípio da 

vinculação ao edital. Irresignado, o militar interpôs recurso ao Diretor de Recursos 

Humanos, com base em previsão do edital: 

Edital DRH/CRS nº 12/2021 
9.1.4 Os recursos referentes às etapas do processo seletivo serão 
dirigidos ao Coronel PM Diretor de Recursos Humanos, em instância 
única, e serão protocolados:  
[...] 
c) por outros meios informatizados que poderão ser disponibilizados 
pela administração do processo seletivo, observada a conveniência 
administrativa, e seguindo orientações específicas a serem 
divulgadas oportunamente.  
 

1.14 O Edital DRH/CRS nº 11/2017 previu ainda, nos itens 1.3 e 1.3.1, que o oficial 

com reserva de vaga garantida, além de fazer a inscrição no processo seletivo 

através do site do CRS, deveria manifestar, por meio do painel administrativo (Seção 

de Concursos CRS/CESP), que teria interesse em realizar o CESP/2018. O 

recorrente não adotou tais providências. 

1.3 Haverá reserva de vagas para os Capitães que deixaram de ser 

convocados, no ano de 2015, por conveniência administrativa, nos 

termos da Resolução nº 4.588, de 27 de julho de 2017. 

1.3.1 O oficial, com reserva de vaga garantida, além de fazer a 

inscrição no processo seletivo, através do site do CRS, deverá, 

ainda, manifestar interesse, através do painel administrativo 

(Seção de Concursos CRS/CESP), de que tem interesse em realizar 

o CESP/2018, conforme modelo constante do ANEXO “C”, no 

período previsto no ANEXO “A” deste certame. (g.n.) 

1.15 À época, somente um candidato solicitou e foi convocado com base nos itens 

1.3 e 1.3.1 do Edital nº 11/2017. Portanto, não foram preenchidos pelo recorrente os 

requisitos do edital citado que garantiria sua convocação para o CESP/2018.  

 

1.16 A fundamentação do Despacho Administrativo nº 006/2022-DRH/CRS passa a 

integrar as razões de decidir desta autoridade. 
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2  RESOLVE: 

2.1 Conhecer do Recurso interposto pelo nº 128.081-7, Cap PM QOPM Miguel 

Ângelo Tatis Batista, lotado no EM9RPM/9ªRPM, posto que presentes os requisitos 

de admissibilidade. 

2.2 Negar provimento ao pedido, pelos fatos e fundamentos constantes do 

presente ato, por falta de amparo legal e em conformidade estrita ao Edital 

DRH/CRS nº 12/2021. 

2.3 Determinar a publicação do presente ato. 

 

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica. 

 

 
 

RODRIGO PIASSI DO NASCIMENTO, CORONEL PM 

DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 
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