
ATO DE RETIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO DO CONCURSO 
PÚBLICO  PARA  ADMISSÃO  AO  CURSO  TÉCNICO  EM  SEGURANÇA 
PÚBLICA DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS,  PARA O ANO DE 
2009,  VAGAS  PARA  AS  UNIDADES  DO  INTERIOR  DO  ESTADO 
(CTSP/2009  –  INTERIOR),  EM  CUMPRIMENTO  DE  DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL

          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 01, de 30 de janeiro de 2008, publicado no “Minas Gerais” nº 021, de 31 de 
janeiro  de  2008,  que  regula  o  concurso  público  para  admissão  ao  Curso 
Técnico em Segurança Pública da Polícia Militar de Minas Gerais, para o ano de 
2009 – vagas para o interior do Estado (CTSP/2009 -Interior) e,

1. Considerando que:
 
1.1 - ROBSON DE ASSIS SILVA, CI nº MG 11543331 é candidato da 13º 
RPM – vagas para o 9º BPM, 31º BPM, 38º BPM e 13 ª CIA MAT PM IND, do 
concurso público para provimento do cargo de soldado de 1ª classe da Polícia 
Militar de Minas Gerais, para o Ano de 2009 - Interior;

1.2 - o candidato teve sua matrícula assegurada no Curso de Formação para o 
CTSP/09 - Interior, mediante deferimento de tutela antecipada nos autos do 
processo  da  Ação  Anulatória  de  Ato  Administrativo  nº  0056.09.204.950-3, 
tendo em vista sua CONTRA-INDICAÇÃO na 4ª fase do concurso atinente aos 
testes psicológicos;

1.3 -  a tutela antecipada deferida ao requerente em 1º grau de jurisdição 
possibilitou a sua “matrícula no referido curso, ficando assegurado ao mesmo a 
frequência,  em  igualdade  de  condições  com  os  demais  aprovados,  e,  se 
aprovado,  todos os direitos daí consequentes, inclusive a formatura, assunção 
e promoção, até o deslinde da ação, com o abono das faltas que porventura  
teve até a efetivação da liminar”;

1.4 -  em cumprimento de decisão judicial  o  candidato  foi  convocado para 
matrícula no CTSP/09 - Interior em 16 de fevereiro de 2009;

1.5 -  ocorre que em data de 01 de junho de 2009, a Advocacia Geral do 
Estado encaminhou a este CRS, Via Ofício nº 3222/09, a decisão proferida nos 
autos do Agravo de instrumento nº 1.0056.09.204.950-3/001, interposto pelo 
Estado  de  Minas  Gerais,  que  obteve  provimento  parcial  para  “deferir  o 
processamento  do  recurso,  conferindo  parcialmente  o  efeito  suspensivo, 
assegurando ao autor/recorrido somente o direito de continuar participando do 
certame, até o pronunciamento da Turma Julgadora, sem, contudo, ter direito 
á formatura, assunção e promoção.”

1.6 - desta forma, foi cassada parcialmente a decisão do juiz “a quo” deferida 
ao candidato, na parte atinente à “autorização para formatura, assunção e 



promoção,”  o  que  na  esfera  da  Administração  Pública  torna  o  ato 
administrativo de convocação do candidato publicado em data 16 de fevereiro 
de  2009,  sem  efeito  na  parte  que  tange  à  autorização  para  formatura, 
assunção e promoção.  

2. Diante do exposto, resolve:
    
2.1-  tornar parcialmente sem efeito a convocação do candidato ROBSON DE 
ASSIS SILVA, CI nº MG 11543331, publicada em data de 16 de fevereiro de 
2009, em atendimento à determinação judicial exarada nos autos do Agravo de 
instrumento  nº  1.0056.09.204.950-3/001,  para  cumprí-la,  no  sentido  de 
cassar a autorização para formatura, assunção e promoção do candidato no 
Curso de Formação do CTSP 09/Interior.
2.2- dá-se a este ato efeito jurídico retroativo à data de 26.06.2009.

                           Belo Horizonte, 25 de agosto de 2009.

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