
19/08/2022 09:57 SEI/MPSP - 7383745 - Recomendação 

https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8159989&infra_si… 1/5 

 

 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO 
 

Patrimônio Público 
 

Inquérito Civil n.º 14.0416.0000187.2022-7 

Sei! n.º 29.0001.0172116.2022-37 

 
 

INVESTIGADOS: Prefeitura 
Municipal de Ariranha, 
PHOEMIX SERVICE 
CONSULTORIA E SERVIÇOS 
LTDA 

 

 

OBJETO: apurar eventuais 
irregularidades na realização do 
concurso público 02/2022 e 
processo seletivo 01/2022. Editais 
com exigências diversas das 
previstas em lei. necessidade de 
adequação. 

 

 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 

O MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO, por seu Promotor de 

Justiça que adiante assina, no uso de suas atribuições legais pela Resolução nº 1.342/2021, da 

douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, 

 
CONSIDERANDO o contido no artigo 127, da Constituição Federal, que dispõe que “o 

Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais 

e individuais indisponíveis”; 

 
CONSIDERANDO o estabelecido nos artigos 129, inciso II, da mesma Carta 

Constitucional, bem como no artigo 120, inciso II, da Constituição do Estado do Paraná, que 

atribuem ao Ministério Público a função institucional de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes 

Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, 

promovendo as medidas necessárias a sua garantia”; 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA 
ADÉLIA 
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CONSIDERANDO o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625, de 

12 de fevereiro de 1993, o qual faculta ao Ministério Público expedir recomendação 

administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual e municipal, requisitando ao 

destinatário adequada e imediata divulgação; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de submissão dos atos administrativos ao controle do 

Poder Legislativo, Tribunal de Contas e outros órgãos legitimados, incluindo-se o Ministério 

Público; 

 
CONSIDERANDO o estatuído no art. 37, inciso II, da Constituição Federal, no sentido 

de que “a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo 

ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 

declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” 

 
CONSIDERANDO ter chegado ao conhecimento do Ministério Público irregularidades 

no concurso público 02/22 e no processo seletivo 01/22, realizados pela Prefeitura de Ariranha; 

 
CONSIDERANDO a constatação, após procedimento preparatório de inquérito civil, 

de diversas irregularidades nos editais dos certames, inclusive a desobediência de Lei Municipal; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de se observar diretrizes para que se possa alcançar 

um certame o mais livre possível de questionamentos e direcionamentos, visando dar aplicação 

aos princípios da moralidade, legalidade, imparcialidade, impessoalidade, publicidade, eficiência 

entre outros; 

 
CONSIDERANDO 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” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal); 

 
Expede-se a presente RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA ao Excelentíssimo 

Senhor Joamir Alves Barbosa, Prefeito Municipal de Ariranha, a fim de que: 

 
1 – EM RELAÇÃO À AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE TÍTULOS: se (a) abstenha de 

prosseguir com concurso público 02/22, suspendendo-o, pois é apenas de provas para os cargos 

que a Lei municipal exige, para o provimento, concurso de provas e títulos, que é o caso, por 

exemplo, mas não só, dos cargos do quadro do magistério (PEB I, PEB II e Coordenador 

Pedagógico); (b) adote o contido no item (a) para todos os cargos públicos que a lei exigir concurso 

de provas e títulos, uma vez que o presente edital prevê, para todos os cargos, apenas concurso 

de provas, olvidando-se quanto aos títulos; (c) republique o edital para fazer constar que se trata 

de concurso de provas e títulos, especificando-se quais são os títulos válidos e a 



19/08/2022 09:57 SEI/MPSP - 7383745 - Recomendação 

https://wwwj.mpsp.mp.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=8159989&infra_si… 3/5 

 

 

forma de contá-los; (d) com a republicação, providencie-se a reabertura do prazo de inscrição, com 

tempo suficientemente hábil para que os candidatos possam se inscrever; (e) providencie a 

ratificação das inscrições daqueles que desejarem continuar no certame após o novo edital; (f) 

providencie a devolução do valor pago à título de taxa de inscrição aos que se manifestarem pela 

não continuidade no certame; 

 
2 – EXIGÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: se (a) abstenha de prosseguir 

com concurso público 02/22, especialmente quanto ao cargo de Coordenador Pedagógico, 

suspendendo-o, vez que o edital traz requisitos para o provimento diferentes daqueles previstos 

na LC m. 56/18; (B) republique o edital para fazer constar que são requisitos para o cargo de 

Coordenador Pedagógico: ““Licenciatura em Pedagogia ou pós-graduação em gestão escolar, nos 

termos da legislação vigente e experiência docente mínima de 05 (cinco) anos no magistério 

público”; (c) com a republicação, providencie-se a reabertura do prazo de inscrição, com tempo 

suficientemente hábil para que os candidatos possam se inscrever; (d) providencie a ratificação 

das inscrições daqueles que desejarem continuar no certame após o novo edital; (e) providencie 

a devolução do valor pago à título de taxa de inscrição aos que se manifestarem pela não 

continuidade no certame. 

 
3 – FORMA E COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES: se (a) 

abstenha de prosseguir com concurso público 02/22, bem como com o processo seletivo 01/22, 

suspendendo-os, vez que os editais preveem que será impresso um “documento para pagamento” 

da inscrição, porém, no momento de sua efetivação, a empresa PHOEMIX SERVICE 

CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA exige dos candidatos que o pagamento seja feito por meio 

de transferência bancária via PIX, TED, ou depósito bancário, além de terem que enviar o 

comprovante de pagamento e, novamente, seus dados pessoais, em evidente contrariedade aos 

editais dos certames que nada trazem sobre essas obrigatoriedades, tampouco que a ausência do 

cumprimento delas poderá ensejar a “não validação da inscrição”; (B) republique os editais para 

fazer constar esmiuçadamente a forma correta de pagamento das taxas de inscrições, (c) com a 

republicação, providencie-se a reabertura do prazo de inscrição, com tempo suficientemente hábil 

para que os candidatos possam se inscrever; (d) providencie a ratificação das inscrições daqueles 

que desejarem continuar no certame após o novo edital; (e) providencie a devolução do valor pago 

à título de taxa de inscrição aos que se manifestarem pela não continuidade no certame. 

 
4 – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO AVALIATIVO DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS IDÊNTICO PARA OS CARGOS DE PROFESSORES (CONCURSO E 

PROCESSO SELETIVO), COORDENADOR PEDAGÓGICO (CONCURSO): se (a) abstenha de 

prosseguir com concurso público 02/22, em relação aos cargos de PEB II - Inglês e PEBII – 

Educação Física, bem como com o processo seletivo 01/22, suspendendo-os, vez que os editais 

não preveem conteúdo programático avaliativo específico nas áreas de conhecimento destes 

cargos, ou seja, da forma como está, não se questionará ao candidato ao cargo de Professor de 

Inglês se ele tem conhecimento sobre este idioma, assim como não se questionará ao candidato 

ao cargo de Educação Física se ele detém conhecimento nesta área; (B) republique os editais 
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para fazer constar esmiuçadamente conteúdo programático avaliativo específico contemplando 

as especificidades do idioma inglês e da área de educação física, (c) com a republicação, 

providencie-se a reabertura do prazo de inscrição, com tempo suficientemente hábil para que os 

candidatos possam se inscrever; (d) providencie a ratificação das inscrições daqueles que 

desejarem continuar no certame após o novo edital; (e) providencie a devolução do valor pago à 

título de taxa de inscrição aos que se manifestarem pela não continuidade no certame. 

 
5 – COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO – (a) constitua, por 

meio de portaria, Comissões de Fiscalização e Acompanhamento do concurso público 02/22 e do 

processo seletivo 01/22; (b) que os membros tenham reputação ilibada, eleitos dentre integrantes 

do Executivo Municipal (servidor efetivo), Legislativo Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil, 

membros da sociedade civil, etc., para acompanhar e fiscalizar os trabalhos do concurso, (c) 

Republiquem-se os editais de modo que os nomes das pessoas que compõem tais Comissões 

estejam expressos neles; (d) dê ampla publicidade aos atos administrativos, tornando-os público 

tanto no site da Prefeitura de Ariranha quanto no site da empresa PHOEMIX SERVICE 

CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA; (e) 

desconsidere esta recomendação caso haja comissões instauradas, encaminhando-se cópia das 

respectivas portarias, porém, fazendo-as contas nos editais dos certames, ainda que por meio de 

republicação. 

 
Para o cumprimento das providências ora recomendadas, o Ministério Público de 

São Paulo, considerando a necessidade de serem adotadas medidas administrativas com a 

maior brevidade possível, fixa o prazo de 48h (quarenta e oito horas), a contar da data de 

recebimento da presente Recomendação, cabendo ao Senhor Prefeito o encaminhamento de 

documentos que demonstrem o cabal atendimento do quanto contido neste documento, nos 

termos do artigo 8º, II e § 3º, da Lei Complementar nº 75/93. 

 
Deverá ainda o senhor Prefeito conferir ampla publicidade à presente Recomendação, 

publicando-a nos instrumentos de divulgação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal e na 

imprensa local, comprovando-se tais providências perante esta Promotoria no mesmo prazo acima 

assinalado. 

 
Fica, por fim, desde logo consignado que, em caso de não acatamento desta 

Recomendação, o Ministério Público adotará as medidas legais e judiciais necessárias a fim de 

assegurar a sua implementação, inclusive através do ajuizamento da ação civil pública cabível, 

precipuamente para respeito aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública 

(art. 37, da Constituição Federal). 

 
Santa Adélia, 18 de agosto de 2022. 

 

José Guilherme Silva Augusto 
Promotor de Justiça de Santa Adélia 
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Documento assinado eletronicamente por Jose Guilherme Silva Augusto, Promotor de Justiça, em 

19/08/2022, às 09:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei Federal 11.419/2006. 
 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador 7383745 

e o código CRC D87CE7B5. 
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