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COMANDO DE AVIAÇÃO DO ESTADO 

 
 

CURSOS DE PILOTO PRIVADO DE AVIÃO - PILOTO PRIVADO DE 
HELICÓPTERO/COMANDANTE DE OPERAÇÕES AÉREAS – PPH-PPA/COA-2018 

 
RECURSO DE INDEFERIMENTO DE ATO DE MATRÍCULA 
 

 
O CORONEL PM COMANDANTE DO COMANDO DE AVIAÇÃO DO 

ESTADO, no uso de suas atribuições legais previstas no art. 127 da Resolução nº 4.210, 
de 23/04/2012, que regula as Diretrizes da Educação de Polícia Militar – DEPM, em 
conformidade com o Edital DRH/CRS nº 03/2018, de 23/03/2018, e:  
 

1 CONSIDERANDO QUE: 
 

1.1 O nº 149.065-5, 2º Ten PM Gildásio Gomes da Silva Júnior, foi 
classificado dentro das vagas no Curso de Piloto Privado de Avião/Comandante de 
Operações Aéreas e consequentemente convocado para a realização da matrícula. 

 
1.2 No entanto, na data estipulada para a efetivação da matrícula, foi 

evidenciado, conforme informação inserida no Ofício de apresentação nº 90/2018-SADM-
35º BPM e consulta ao sistema informatizado de recursos humanos (SIRH), que o 
recorrente não preenche o requisito necessário previsto no subitem 2.1, alínea “b” do 
Edital regulador do certame: 

 
2.1 O candidato deverá possuir os seguintes requisitos para se candidatar 
ao curso de Piloto Privado de Avião/Comandante de Operações Aéreas 
(PPA/COA) ou ao curso de Piloto Privado de Helicóptero/Comandante de 
Operações Aéreas (PPH/COA): 
[...] 
b) ter, no mínimo, 02 (dois) anos de experiência operacional como oficial 
até a data da matrícula no curso e comprovados através da função lançada 
no SIRH; 

 
1.3 Verifica-se que o recorrente foi declarado a graduação de Aspirante a 

Oficial em data de 25/11/2016 e promovido ao posto de 2º Tenente PM em data de 
09/06/2017. Portanto, até a data prevista para a matrícula o referido candidato possui 
apenas 13 (treze) meses na função de Oficial, e o requisito do edital exige o mínimo de 02 
(dois) anos de experiência operacional. Em face do não preenchimento desse requisito a 
matrícula do recorrente foi indeferida. 
 

1.4 O recorrente apresentou recurso do ato de indeferimento da matrícula, no 
qual, em síntese, arguiu o seguinte: 
 

ARGUMENTOS CONTRARRAZÕES 

A exigência de possuir 02 (dois) anos de 
experiência operacional como Oficial é 
desarrazoada e desproporcional, por 
desconsiderar toda a carreira do militar, inclusive o 

A atividade aérea de Segurança Pública constitui uma 
atividade específica, regulada por normas nacionais e 
internacionais.  
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ARGUMENTOS CONTRARRAZÕES 

período em que desenvolvia a mesma função de 
um Tenente.  
 
O recorrente possui 09 (nove) anos e 09 (nove) 
meses de efetivo exercício e atuou nas diversas 
modalidades como Comandante de Policiamento 
da Unidade, Comando Tático Móvel, supervisão 
de companhia. 

 

As peculiaridades do serviço policial exigem um modo 
especial de operação das aeronaves, e 
consequentemente demandam um perfil profissional 
que atenda a determinados critérios. 
 
O Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo possui mais 
de 30 (trinta) anos de experiência no gerenciamento e 
execução da atividade aérea em todo o estado de 
Minas Gerais e possui escola de formação de pilotos 
homologada junto a Agência Nacional de Aviação 
Civil.  
 
Nesse sentido, os requisitos para ingresso no Curso 
de Piloto Privado/Comandante de Operações Aéreas 
da PMMG, são definidos observados determinados 
critérios considerados essenciais para a efetividade e 
manutenção do serviço de radiopatrulhamento aéreo e 
dos aspectos de segurança de voo. 
 
Em relação ao critério tempo de serviço destaca-se 
que as experiências profissionais adquiridas ao longo 
da carreira policial militar não são desprezadas e sim 
consideradas, ao estabelecer o tempo de ingresso na 
Polícia Militar de Minas Gerais além do tempo como 
Oficial. 
 
Destaca-se que na Polícia Militar, semelhante ao 
verificado em outras instituições públicas, para cada 
cargo são atribuídas um conjunto de funções a ele 
inerente. A exigência da experiência operacional como 
Oficial da Polícia Militar é essencial para o 
desempenho da atividade de Comandante de 
Operações Aéreas, em face das atribuições peculiares 
a função: 
 
As funções, perfil profissional, conhecimento técnico, 
grau de responsabilidade, atribuições, dentre outras 
são bastante distintas em relação aos cargos em 
qualquer organização e especialmente na Polícia 
Militar de Minas Gerais, que possui os cargos dos 
Postos e Graduações, entre Oficiais e Praças bem 
definidos. As atribuições entre Oficiais e Praças são 
bem distintas, de igual modo as responsabilidades e 
função gerencial. 
 
Destaca-se ainda, as atribuições previstas no Manual 
Técnico-Profissional n. 3.04.07/2013-CG, que Regula 
a Prática Policial Militar Especial de Emprego de 
Aeronaves para a função de Comandante de 
Operações Aéreas: 
 

a) coordenar, em voo, direta ou indiretamente, 
as comunicações operacionais e, 
eventualmente, as comunicações 
aeronáuticas; 
b) contribuir para que se estabeleçam 
procedimentos técnicos e profissionais para 
um gerenciamento de cabine harmonioso e 
disciplinado entre seus tripulantes e/ou 
passageiros; 
c) auxiliar na coordenação, controle e 
fiscalização do serviço operacional e missões 
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planejadas, através de uma análise e 
discussão pré-voo (briefing) e pós-voo 
(debriefing); 
d) cumprir, coordenar, gerenciar e fiscalizar 
todas as recomendações e normas 
estabelecidas pela PMMG, pela ANAC ou pelo 
Comando da Aeronáutica, relacionadas ao 
voo; 
e) auxiliar na coordenação, fiscalização e 
gerenciamento de todo o pessoal envolvido no 
serviço operacional; 
f) atuar, como segundo piloto na condução da 
aeronave, todas às vezes em que a missão 
requerer ou por decisão do Comandante de 
Aeronave; 
g) planejar o voo em rota, fornecendo todas as 
informações disponíveis ao Comandante de 
Aeronave; 
h) calcular o risco das missões, quando 
necessário, informando ao Comandante de 
Aeronave; 
i) assessorar o Comandante de Aeronave 
quanto ao gerenciamento dos recursos 
disponíveis para o cumprimento da missão; 
j) comunicar ao comando do Btl RpAer 
qualquer alteração técnica profissional 
ocorrida durante o turno de serviço. 

 
Essas atribuições exigem uma capacitação técnica 
bastante específica e conhecimento da atividade 
policial militar adequada. 
 
Assim, após o gerenciamento de diversos curso de 
formação de pilotos/comandantes de operações 
aéreas, verificou-se que o tempo mínimo de 
experiência operacional como Oficial, momento em 
que terá a oportunidade de desempenhar as funções 
inerentes ao cargo. 
 

A acumulação dos requisitos “tempo máximo de 
efetivo serviço” e “tempo mínimo de atividade 
operacional como oficial” gera segregação entre 
Oficial e Praça, pois impede o ingresso que um 
Oficial que tenha ingressado na PM como Praça 
se torne Piloto da Polícia Militar por não preencher 
os requisitos.  

Os requisitos estabelecidos são oriundos da 
necessidade institucional de ingresso no Curso de 
Piloto Privado/Comandante de Operações Aéreas da 
PMMG, de um profissional com o mínimo de 
experiência operacional imprescindível para o 
desempenho efetivo das ações e com o tempo de 
serviço suficiente que possibilite a ascenção funcional 
na atividade aérea, haja vista que a formação de um 
piloto é um processo demorado o qual demanda 
várias etapas e exige diversos treinamentos, 
considerável quantidade de horas de voo, cursos 
específicos para a obtenção de licenças. 

A exigência de possuir 02 (dois) anos de 
experiência operacional como Oficial afronta a 
princípios constitucionais. Em relação a admissão 
no serviço público não existe cobrança de tempo 
de Oficialato previsto na CF e nem na CE.  
 
O requisito afronta o princípio da isonomia. 
 

O Curso de Piloto Privado/Comandante de Operações 
Aéreas da PMMG, trata-se um processo seletivo, 
interno e regido por edital próprio, portanto não se 
trata de ingresso no serviço público. 
 
O princípio da isonomia refere-se ao tratamento 
igualitário a aqueles de idêntica situação jurídica. 
Nesse sentido não o estabelecimento do requisito em 
momento algum feriu tal princípio, haja vista assegurar 
o mesmo tratamento aqueles de igual situação. 

Falta de proporcionalidade. A Lei estadual 5.301 A legislação citada não foi elaborada com o fim de 
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de 16/10/1969 (Estatuto dos Militares do Estado 
de Minas Gerais-EMEMG) e a Resolução n. 4.210 
de 23/04/2012 (Diretrizes da Educação da Polícia 
Militar – DEPM) não trazem requisitos mínimos 
necessários ao acesso ao curso de piloto. Desse 
modo questiona-se qual a legislação embasou a 
exigência de possuir 02 (dois) anos de experiência 
operacional como Oficial afronta o princípio da 
proporcionalidade por não  
 

estabelecer os requisitos para os candidatos aos 
cursos e treinamentos realizados internamente na 
Polícia Militar de Minas Gerais.  
 
Os critérios para os cursos internos são definidos em 
editais específicos, de acordo com a necessidade, 
conveniência e oportunidade administrativa. 
 

Entendimento Jurisprudencial do TJMG. O tribunal 
tem a ideia central que a estipulação de idade para 
concursos na Polícia Militar é algo que deve 
observar os princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade, mesmo sendo levado em conta 
que o edital é lei interna nos concursos. Cita o 
exemplo da apelação Cível em Reexame 
necessário nº 1.0024.11.114457-2/2002 – 
Comarca de Belo Horizonte. 

O Curso de Piloto Privado/Comandante de Operações 
Aéreas da PMMG, trata-se um processo seletivo, 
interno e regido por edital próprio, portanto não se 
trata de ingresso no serviço público. 
 
Considera-se o Tempo mínimo de experiência 
operacional de 02 anos, razoável para a aquisição de 
conhecimento técnico no gerenciamento e execução 
de atividade inerente ao cargo de Oficial da Polícia 
Militar de Minas Gerais. 

 
2 RESOLVE: 

 
2.1 CONHECER o recurso apresentado pelo nº 149.065-5, 2º Ten PM Gildásio 

Gomes da Silva Júnior, haja vista presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de 
admissibilidade. 

 
2.2 NEGAR PROVIMENTO ao pleito pretendido pelo recorrente e manutenção 

da decisão do indeferimento da matrícula, com fundamento nas contrarrazões explicitadas 
no subitem 1.4 do presente ato administrativo.  
 

2.3 Determinar a Seção de Formação e Treinamento Aeronáutico cientificar 
formalmente o nº 149.065-5, 2º Ten PM Gildásio Gomes da Silva Júnior da presente 
decisão.  
 

2.4 Determinar a Seção de Recursos Humanos publicar o presente ato 
administrativo em Boletim Interno da unidade.  

 
 

Belo Horizonte, 23 de julho de 2018. 
 
 
 

(a) RODRIGO SOUSA RODRIGUES, CORONEL PM 
COMANDANTE DO COMAVE 

 
 
 


