
 

 

 
DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 34/2019-DRH/CRS 

 

A TENENTE-CORONEL PM, CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO 

E SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Edital DRH/CRS 

nº 15/2018, de 07/12/2018, que dispõe sobre o funcionamento do Curso de 

Formação de Oficiais 2019, e: 

 

1. CONSIDERANDO QUE: 

 

 1.1 a candidata, Bruna Luiza Santana Pereira Alves Sampaio, protocolou 

impugnação ao subitem 4.1 do edital n. 15/2018, de 07/12/2018, que dispõe sobre o 

funcionamento do Curso de Formação de Oficiais 2019 (CFO/2019), ao argumento 

de violação ao princípio da isonomia, por haver, segundo ela, critérios 

discriminatórios na distribuição das vagas para o sexo feminino. Estabelece o 

subitem 4.1 o seguinte: 

4.1 Serão oferecidas 120 (cento e vinte) vagas, sendo 108 (cento e oito) 
vagas destinadas aos candidatos do sexo masculino e 12 (doze) vagas às 
candidatas ao sexo feminino, conforme percentual definido no art. 3º da Lei 
nº 22.415, de 16/12/2016. 
 

 1.2 alegou que não há fundamentação para que haja distinção por motivo de 

sexo. Afirmou que Lei Estadual não pode apresentar texto normativo com distinção 

de vagas relacionadas a gênero. Declarou afronta ao art. 5º, inciso I, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) e a leis esparsas. 

Acrescentou que os Tribunais são favoráveis a seus argumentos; 

1.3 referenciou a decisão liminar do processo n. 001988-55.2018.8.13.0051, 

na qual o Magistrado suspendeu os efeitos do art. 3º da Lei n. 22.415/2016, que fixa 

o efetivo da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de 

Minas Gerais, no período de 2017 a 2019, o qual define em até 10% o número de 



 

militares do sexo feminino para o QOPM, QOC e QPPM; 

1.4 o Edital do certame está amparado em Lei. O próprio subitem 4.1 do 

edital traz a informação de que o percentual é definido conforme a referida norma. 

Assim sendo, o art. 3º da Lei Estadual nº 22.415/16 não padece de qualquer vício de 

inconstitucionalidade, haja vista que não há limitações constitucionais à organização 

interna das instituições militares estaduais, nos termos do art. 42 e 142 da CRFB/88. 

A lei, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e do Corpo 

de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no período de 2017 a 2019, prevê que:  

 

Art. 3º – O número de militares do sexo feminino será de até 10% (dez por 
cento) do efetivo previsto nos Quadros de Oficiais – QO – e nos Quadros de 
Praças – QP – da PMMG e do CBMMG e no Quadro de Oficiais 
Complementares – QOC – da PMMG, não havendo limite para o ingresso 
nos demais quadros 

1.5 a CRFB/88 é clara ao afirmar que pode a lei estabelecer requisitos 

diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir, consideradas as 

peculiaridades de suas atividades: 

 
 
Art. 7º, XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e 
de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 
 
Art. 39 § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 
no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão 
quando a natureza do cargo o exigir. (grifo nosso)  
 
Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 
instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.  
 
§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 
8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual 
específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as 
patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. (grifo 
nosso) 
 
Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e 
pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, 
organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à 
garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da 
lei e da ordem. 
 
§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, 
aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes 
disposições: 



 

 
X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, 
a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a 
inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e 
outras situações especiais dos militares, consideradas as 
peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força 
de compromissos internacionais e de guerra. (grifo nosso) 
 

1.6 quanto à permissão da utilização de critérios diferenciados em razão 

do gênero, o Supremo Tribunal Federal se manifestou: 

 
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO 
REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENCIAMENTO. 
REINTEGRAÇÃO. CORPO FEMININO DA AERONÁUTICA. CRITÉRIOS 
DIFERENCIADOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO 
IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que 
não viola o princípio da isonomia a utilização de critérios diferenciados 
para as carreiras de militares do sexo feminino e masculino. 
Precedentes. II – Embargos de declaração recebidos como agravo 
regimental a que se nega provimento. (AI 786568 ED / RJ, Rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, Segunda Turma, j. 30-08-2011, DJe- 178, public. 16-09-2011) 
(grifo nosso) 

 

1.7 em relação à referência descrita pela candidata no subitem 1.3 deste 

despacho, importante destacar que a liminar anteriormente concedida foi revogada 

pela 7ª Câmara Cível do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que 

deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, conforme decisão em Agravo de 

Instrumento n. 1.0051.18.001988-0/001, data do julgamento: 06/09/2018, Relatora: 

Desa. Alice Birchal; 

1.8 a previsão de 10% (dez por cento) das vagas destinadas ao sexo 

feminino se trata de matéria já abordada pelo Ministério Público de Minas Gerais – 

17ª PJ de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Belo Horizonte, por meio do 

Inquérito Civil n. MPMG 0024.18.005.191-4. Na ocasião, foi analisado se há 

embasamento legal para a referida previsão, em relação do CFO/2018, no caso em 

análise, concluindo-se, à época, pela promoção de arquivamento, pelo fato de não 

haver fundamentos para ajuizamento de ação de improbidade administrativa, haja 

vista que a previsão decorre de regramento contido no art. 3º da Lei n. 22.145/16. 

Data da decisão: 28/06/2018; 

1.9 o edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a 

Administração quanto os candidatos do CFO/2019, não sendo possível a 

modificação do percentual de vagas para o sexo feminino, em cumprimento aos 

http://stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=786568&classe=AI-ED&codigoClasse=0&origem=JUR&recurso=0&tipoJulgamento=M


 

princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital e supremacia do 

interesse público. 

 2 RESOLVE: 

 

 2.1 indeferir o pedido, por falta de amparo legal. 

 

Belo Horizonte/MG, 20 de março de 2019. 

 
 

(a)Ivana Ferreira Quintão, Tenente-Coronel 
Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 


