
ATO DE ANULAÇÃO DE DESCONVOCAÇÃO DE CANDIDATO AO CONCURSO 
PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO TÉCNICO EM SEGURANÇA PÚBLICA 
DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, PARA O ANO DE 2010 –  VAGAS 
PARA AS UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE 
(CTSP/2010 – RMBH).

   O TENENTE CORONEL PM CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO  E 
SELEÇÃO, no uso de suas atribuições legais e consoante o disposto no edital DRH/CRS 
n° 08, de 29 de maio de 2009, publicado no “Minas Gerais” nº 098, de 02 de junho de 
2009, que regula o concurso público para admissão ao Curso Técnico em Segurança 
Pública da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 2010 - RMBH, faz publicar o Ato 
de Anulação de Desconvocação de candidato, mediante liminar judicial, e:

1. CONSIDERANDO QUE:

1.1 GILBERTO FREIRE DE ALMEIDA JÚNIOR,   CI  -  MG 15.389.113, candidato  ao 
Curso Técnico em Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais para o ano de 
2010, vagas para as Unidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte(CTSP/2010 – 
RMBH), teve sua permanência no certame assegurada mediante  Mandado de Segurança 
0024.10.197.939-1, haja vista ter sido inapto na 2ª Fase (Exames Preliminares de Saúde )  
do concurso;

1.2 em cumprimento à decisão judicial, prosseguiu no certame logrando êxito nas demais 
fases, sendo convocado para matrícula em 19 de janeiro de 2011;

1.3 em 25 de maio de 2011, foi expedido pela Advocacia Geral do Estado – AGE, o Ofício 
n°.  3334/2011,  noticiando  que  foi  concedido  efeito  suspensivo  parcial  ao  Agravo  de 
Instrumento  interposto  pelo  Estado  de  Minas  Gerais,  suspendendo  a  decisão 
anteriormente  deferida  ao  candidato,  apenas  para  afastar  a  multa  diária  imposta  na 
decisão agravada, mantendo-a quanto ao mais; 

1.4  em 06 de junho de 2011, foi publicado o Ato de Desconvocação do candidato, em 
atendimento à decisão prolatada nos autos do Agravo de Instrumento, porém eivada de 
vício;

1.5 em 09 de junho de 2011, foi proferida decisão judicial que determinou o cumprimento 
da decisão proferida  nos autos do agravo de instrumento, considerando que a liminar 
concedida vigora quanto à garantia de permanência do impetrante no certame;

1.6  a Súmula 473 do STF prevê  que “A administração pode anular seus próprios atos,  
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou  
revogá-los,  por  motivo  de  conveniência  ou  oportunidade,  respeitados  os  direitos  
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

2. RESOLVE:

2.1 Tornar sem efeito o Ato de Desconvocação publicado em 06.06.2011;

2.2 convocar novamente o candidato GILBERTO FREIRE DE ALMEIDA JÚNIOR,   CI - 
MG 15.389.113   devendo o mesmo apresentar-se no Centro de Ensino Técnico - CET, 
situado à rua Dr Gordiano, nº 123 – bairro Prado – Belo Horizonte/MG, no dia 15 de junho  
de 2011 – quarta-feira às 08:30 horas,  para que sejam restabelecidos os seus direitos  



decorrentes da concessão da medida liminar,  determinando a sua reintegração ao  curso.

2.3  este ato administrativo tem efeito ex tunc à data de 06.06.2011.

Belo Horizonte, 13 de junho de 2011.

(a) Luiz Renato Junqueira de Carvalho, Ten Cel PM
Chefe do CRS


