
 

 
 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS 

CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

 

DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 008/2022-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 16/2021, de 

30/12/2021, que regula o concurso público destinado a selecionar candidatos para o Curso 

de Habilitação de Oficiais/Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Segurança Pública 

(CHO/CSTGSP), da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e, 

1. CONSIDERANDO QUE: 

1.1 O militar de n. 141.632-0, 2º Sgt PM Júnior Rodrigues do Nascimento, apresentou 

requerimento via Painel Administrativo (PA), Protocolo: 202202049519817-2202, solicitando 

a realização da prova para o Curso de Habilitação de Oficiais/Superior de Tecnologia em 

Gestão de Segurança Pública (CHO/CSTGSP-2022), na data prevista para o dia 12 de 

março de 2022, após o pôr do sol, ao argumento de ser membro da Igreja Adventista do 

Sétimo Dia, a qual possui como doutrina a guarda do sábado.  

1.2 Estabelecem os subitens 7.3 e 7.3.3 o seguinte: 

7.3 A prova de conhecimentos (objetiva e dissertativa) será aplicada, para 
todos os candidatos, na data e horário estabelecidos no ANEXO “A” deste 
edital. 
[...] 
7.3.3 O candidato deverá estar dentro da respectiva sala 30 (trinta) minutos 
antes do horário de início da prova objetiva e não será admitido o acesso à 
sala após esse horário. 
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1.3 O Anexo “A” definiu a data de aplicação da prova: 12 de março de 2022, sábado. O 

subitem 13.5 do edital do certame veda a realização de prova fora do horário agendado pela 

administração, por impedimento do candidato: 

13.5 Não haverá segunda chamada da prova, nem sua aplicação fora do 
local ou horário estabelecido em virtude de impedimento do candidato, 
ainda que em decorrência de caso fortuito ou força maior, de situação física 
ou de saúde, mesmo que eventual ou temporária, e que o impeça de 
comparecer, executar ou completar a prova. (g.n) 

1.4 O Estado não pode assumir determinada concepção religiosa como a oficial ou a 

correta, nem beneficiar um grupo religioso em detrimento dos demais ou conceder 

privilégios. O direito à liberdade de crença não é absoluto. No caso exposto, os princípios da 

vinculação ao edital, isonomia e supremacia do interesse público preponderam sobre o 

princípio da liberdade religiosa, haja vista que a administração estabeleceu no edital, no 

Anexo “A”, o dia da realização das provas do concurso, ou seja, sábado. Assim, não é 

possível mover toda a máquina administrativa a fim de aplicar a prova do concurso em dia 

ou horário diverso ao requerente, de modo a atender interesse particular, às expensas do 

erário. Nesse sentido, entende o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais: 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - CURSO DE 
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - 
CANDIDATO MEMBRO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - 
ELIMINAÇÃO DO CERTAME APÓS FALTAS AOS SÁBADOS - PEDIDO 
DE ABONO DE FALTAS PARA FINS DE FORMATURA - 
IMPOSSIBILIDADE - PREVALÊNCIA DA ISONOMIA E DA SUPREMACIA 
DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.  
I. A Constituição da República assegura, então, a inviolabilidade da 
liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício 
dos cultos, bem como a proteção dos locais de cultos e suas liturgias.  
II. Contudo, o STF já se manifestou no sentido de que o direito à 
liberdade de crença não é absoluto, de forma que abonar as faltas do 
candidato no Curso de Formação de Soldados, etapa do certame para 
ingressar nos quadros do Corpo de Bombeiros Militar, ainda que para 
fins de formatura, ofende o princípio da isonomia e da supremacia do 
interesse público, devendo-se considerar que o servidor público se 
sujeita a regime jurídico próprio, que prevê a possibilidade de 
exercício de suas funções também aos sábados. (Apelação Cível nº 
1.0024.14.250772-2/002, 8ª Câmara Cível, TJMG, Relator: Carlos Roberto 
de Faria, Julgado em 21/06/2018) (grifo nosso) 
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EMENTA: AGRAVO DE INSRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – 
CONCURSO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS – 
PROVA DESIGNADA PARA O DIA DE SÁBADO - CANDIDATO MEMBRO 
DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - PEDIDO PARA ALTERAÇÃO 
DA DATA DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE. (DFCB). 
O concurso público subordina-se aos princípios da legalidade, da vinculação 
ao instrumento convocatório e da isonomia, de modo que todo e qualquer 
tratamento diferenciado entre os candidatos tem que ter expressa 
autorização e justificativa em lei ou no edital. O indeferimento do pedido de 
realização das provas discursivas, fora da data e horário previamente 
designados, não contraria o disposto nos incisos VI e VIII, do art. 5º, da 
CR/88, pois a Administração não pode criar, depois de publicado o 
edital, critérios de avaliação discriminada, seja de favoritismo ou de 
perseguição, entre os candidatos. (Agravo de Instrumento 
nº1.0024.13.180460-1/001, 5ª Câmara Cível, TJMG, Relator: Luís Carlos 
Gambogi, Julgado em 19/09/2013) (grifo nosso) 

 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - 
CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO - ALEGAÇÃO DE SER MEMBRO 
DA CONGREGAÇÃO DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA - 
ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DE REALIZAÇÃO DE PROVA - 
PLAUSIBILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - LIMINAR - 
IMPOSSIBILIDADE. 
- Não comprovada a plausibilidade do direito alegado, quanto à ilegalidade 
do ato que indeferiu o pleito de alteração do horário de realização de prova 
do concurso público para o qual se inscreveu, não pode ser deferida a 
liminar pleiteada. (Agravo de Instrumento nº 1.0024.12.129738-6/001, 3ª 
Câmara Cível, TJMG, Relator: Elias Camilo, Julgado em 22/11/2012) 

 
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CURSO DE 
MAGISTÉRIO - INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS POR CONVICÇÃO 
RELIGIOSA - SUBSTITUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA E REPOSIÇÃO DAS 
AVALIAÇÕES - IMPOSSIBILIDADE. 
As instituições de ensino não podem ser compelidas a alterar a estrutura 
escolar, bem como a carga horária definida no início do ano letivo para 
atender, exclusivamente, às necessidades especiais de um aluno, 
mesmo que esta mudança seja em função de convicção religiosa. 
(Agravo de Instrumento nº 1.0209.08.083315-2/001, 2ª Câmara Cível, 
TJMG, Relator: Afranio Vilela, Julgado em 13/09/2010) (grifo nosso) 

 

1.5 O edital é lei entre as partes e os seus termos atrelam tanto a Administração quanto os 

candidatos do CHO/CSTGSP-2022, não sendo possível a modificação da data ou do horário 

da prova em cumprimento aos princípios da Administração, sobretudo vinculação ao edital, 

isonomia e supremacia do interesse público, visando a preservação da igualdade entre 

todos os candidatos e de modo a não acarretar ônus desproporcional à Administração 
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pública. Não há, portanto, direito subjetivo à remarcação (da data ou horário da prova) com 

base na liberdade religiosa. 

 
1.6 Trata-se o requerente de um policial militar e, dessa forma, está submetido a regime 

jurídico próprio, cuja alegação de guardar o sábado não se sustenta para o desempenho 

das atividades policiais militares. 

 

2 RESOLVE: 

2.1 Indeferir o pedido do requerente, em cumprimento aos princípios da Administração, 

sobretudo vinculação ao edital, isonomia e supremacia do interesse público. 

Belo Horizonte/MG, 22 de fevereiro de 2022. 

 
Claudio Aparecido da Silva, Tenente-Coronel PM 

Chefe do Centro de Recrutamento e Seleção 
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