
ATO COMPLEMENTAR DE DESCONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA FORMATURA 
DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE SOLDADO DE 1ª 
CLASSE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2008, VAGAS 
PARA O INTERIOR DO ESTADO (CTSP/2008 – INTERIOR).

6ª RPM

              O TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições contidas no R-103, aprovado pela Resolução nº 
3.875, de 08Ago06, e consoante o disposto no edital DRH/CRS nº 03, de 23 de março de 
2007, publicado no “Minas Gerais” nº 57, de 27 de março de 2007, que regula o concurso 
público para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais para o ano de 2008 – interior e,

1. Considerando que:

1.1  GABRIELA CARVALHO  OLIVEIRA BEZ  BATTI,  CI  nº  MG  8788882, 
candidata da  6ª RPM – vagas para 8º BPM, 24º BPM, 14 Cia PM Ind e 6ª Cia Mat, do 
concurso público para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia Militar de 
Minas Gerais;

1.2 tendo em vista sua inaptidão na 2ª fase (Exames Preliminares de Saúde) 
do concurso, impetrou Mandado de Segurança nº 0024.07.441687-6 pleiteando continuar 
no certame, obtendo medida liminar favorável para prosseguimento;

1.3 em cumprimento de decisão judicial,  foi convocada para matrícula em 
31/01/08, conforme atos publicados no SITE do CRS;

1.4 em 29/10/2008, por decisão judicial proferida em 2ª Instância processo 
0024.07.4416.87-6 foi desligada do curso. Pois teve reformada a sentença de primeiro 
grau, para denegar a segurança e cassar a liminar anteriormente concedida;

1.5 após o desligamento do curso, impetrou mandado de segurança para 
participar da solenidade de formatura do curso, obtendo a medida liminar pleiteada nos 
autos do Processo nº 0382.08.093863-4;

1.6 em 03/11/2008 foi expedido pelo Poder Judiciário do Estado de Minas 
Gerais decisão nos autos do processo nº 0382.08.093863-4, que revogou a decisão  de 
participação da candidata na solenidade de formatura do CTSP/08-Interior, tornando sem 
efeito todas as suas conseqüências jurídicas;

 
2. Diante do exposto, resolve:

2.1  tornar  sem  efeito  a  convocação  que  possibilitou  a  participação  da 
candidata  GABRIELA CARVALHO OLIVEIRA BEZ BATTI, CI nº  MG 8788882, anulando 
todos os atos provenientes da liminar anteriormente deferida.

2.2 este Ato tem efeito jurídico retroativo a data do dia 3 de novembro de 
2008.

Belo Horizonte,  30 de dezembro de 2008.

(a)Francisco de Assis Leal da Silva, Ten Cel PM
Chefe do CRS 
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