
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE
SANCLERLÂNDIA

Autos Extrajudiciais n. 202200382347

Recomendação 2022008958926

Inquérito Civil n. 202200382347
 
 

RECOMENDAÇÃO n. 15/2022
 
 
Destinatário: Murilo César da Silva, Chefe do poder Executivo Municipal de Córrego do Ouro.
Objeto: Anulação parcial de concurso público
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS , por intermédio da Promotora de Justiça ao final subscrita,

com atuação perante o Patrimônio Público e social, e com fundamento no artigo 129 da Constituição Federal; nos

artigos 25, IV, "a", e 26, I, da Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); nos artigos 60 e seguintes

da Resolução n. 09/2018 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás

(CPJ/MPGO), e

 

CONSIDERANDO que por força do artigo 37 da Constituição da República [1], a Administração Pública direta e

indireta de qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e dos Municípios devem estrita obediência aos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;

 

CONSIDERANDO a atribuição e a obrigação, legal e constitucional, do Ministério Público em promover o

inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público, de forma a prevenir ou reparar danos e

lesões, conforme Artigo 129, III da CF/88 e legislação extravagante (Lei 7.347/85, Lei 8.625/93);

 

CONSIDERANDO que o Inquérito Civil presta-se a investigar questões fáticas ou circunstanciais que possam, em

tese, ensejar a atuação ministerial, bem como para colher elementos de convicção preparatórios, ou para audiências

públicas ou expedição de recomendações afetas aos seus encargos;

 

CONSIDERANDO que, após ser realizada licitação na modalidade tomada de preços - edital de licitação n.

005/2021 - foi contratada a empresa APTA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA  para a realização de concurso

público no Município de Córrego do Ouro-GO (mov. 47);

 

CONSIDERANDO que o candidato KÁSSIO GUMERCINO MATIAS E SILVA,  nomeado no cargo comissionado

de Chefe de Gabinete do Prefeito, exerce a função de chefe da comissão de licitação e contratos  e foi aprovado para

cargo efetivo cujas funções coincidem com suas atribuições atuais (analista de licitações e contratos):
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CONSIDERANDO que o candidato KARLOS DONIZETE JESUS SILVÉRIO  exerce cargo comissionado de

Gestor de Departamento de Compras e Almoxarifado e foi aprovado para cargo efetivo de Técnico Administrativo ,

cujas funções coincidem com suas atuais atribuições:

 

 

CONSIDERANDO que embora o candidato KÁSSIO GUMERCINO MATIAS E SILVA  não tenha constado entre

os aprovados no resultado do dia 21 de setembro de 2022, no dia 27 de setembro de 2022, o mencionado candidato

passou a figurar em 1º lugar, ostentando a pontuação 87,50, expressivo aumento, após publicação de deferimento de

seu recurso:

 

M
ovim

ento 64 - R
ecom

endação 2022008958926 - A
ssinado eletronicam

ente por Leonardo S
eixlack S

ilva, em
 16/12/2022, às 16:25. 

A
utos 202200382347 - S

istem
a de D

enúncias. D
ocum

ento gerado por M
arcileia R

osique Ferreira, em
 16/12/2022, às 16:49.



 

 

M
ovim

ento 64 - R
ecom

endação 2022008958926 - A
ssinado eletronicam

ente por Leonardo S
eixlack S

ilva, em
 16/12/2022, às 16:25. 

A
utos 202200382347 - S

istem
a de D

enúncias. D
ocum

ento gerado por M
arcileia R

osique Ferreira, em
 16/12/2022, às 16:49.



 

CONSIDERANDO que embora o candidato KARLOS DONIZETE JESUS SILVÉRIO não tenha constado entre os

aprovados no resultado no dia 21 de setembro de 2022, no dia 27 de setembro de 2022, o mencionado candidato

passou a figurar em 3º lugar, ostentando a pontuação 67,50, expressivo aumento, após publicação de deferimento de

seu recurso:
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CONSIDERANDO que entre a interposição dos recursos e a publicação de seu resultado em 27 de setembro, não

houve nenhuma anulação, nem modificação de gabarito das provas para os cargos de Analista de Licitações e

Contratos, nem de Técnico Administrativo , fator que, por si só, torna injustificável tamanha modificação de notas,

somado ao fato de tratar-se de prova objetiva de múltipla escolha e cartão de resposta de leitura automatizada, não

havendo justificativa fática ou jurídica para alteração de tamanha monta, fato que configura, por si só, sério indício de

fraude e favorecimento;

 

CONSIDERANDO que, por se tratar da aplicação de prova objetiva e de múltipla escolha, é improvável, para não

dizer impossível, que tenha havido erro na contabilização das questões nos gabaritos, pois os cartões de resposta

passam por leitura automática e programada;

 

CONSIDERANDO que o candidato KARLOS DONIZETE JESUS SILVÉRIO atuou diretamente no procedimento

licitatório que contratou a empresa organizadora do certame, realizando o mapa de apuração de preços;

 

CONSIDERANDO que a comissão organizadora do Concurso Público n. 001/2022, por meio do Ofício n.

03/2022, informou uma série de irregularidades e suspeitas no concurso público, dentre elas (mov. 62):

 

i - após ser publicado o primeiro resultado, o candidato KÁSSIO GUMERCINO MATIAS E SILVA (reprovado)

abordou a componente Gilca Mirtes de Faria, integrante da comissão organizadora, e a acusou de ter interferido no

resultado do concurso público, afirmando ter acertado 37 de 40 questões, fato que, de forma suspeita se confirmou;

 

ii - a Comissão de Licitação solicitou cópia dos gabaritos de provas e recursos apresentados pelos candidatos

KÁSSIO GUMERCINO MATIAS E SILVA e KARLOS DONIZETE JESUS SILVÉRIO à empresa APTA ASSESSORIA

E CONSULTORIA LTDA, a qual apresentou apenas cópia do gabarito e do comprovante de protocolo do recurso,

omitindo cópia do recurso interposto, bem como da decisão;

M
ovim

ento 64 - R
ecom

endação 2022008958926 - A
ssinado eletronicam

ente por Leonardo S
eixlack S

ilva, em
 16/12/2022, às 16:25. 

A
utos 202200382347 - S

istem
a de D

enúncias. D
ocum

ento gerado por M
arcileia R

osique Ferreira, em
 16/12/2022, às 16:49.



 

iii-  o cargo de Analista de Licitações e Contratos, diferentemente de outros cargos de complexidade equiparada,

como de analista previdenciário, exigiu apenas escolaridade de ensino médico completo, invés de ensino superior

completo e, coincidentemente, há notícias de que o candidato KÁSSIO GUMERCINO MATIAS E SILVA tenha apenas

o ensino médio;

 

CONSIDERANDO que a Lei de Improbidade Administrativa define como ato de improbidade administrativa que

atenta contra os princípios da administração pública, em seu artigo 11, inciso V, " frustrar, em ofensa à imparcialidade,

o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de

benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros".

 

RESOLVE, com escopo de prevenir responsabilidades e salvaguardar a observância dos princípios

constitucionais e previsões legais aqui ventiladas, RECOMENDAR ao Chefe do Poder Executivo Municipal de Córrego

do Ouro, Sr. MURILO CÉSAR DA SILVA:

 

1) que no prazo de 72 horas o recomendado manifeste-se acerca do acatamento desta Recomendação;

 

2) acatada recomendação, no prazo de 10 dias, observadas as sérias evidências de fraude e irregularidades,

promova todas as medidas necessárias e permitidas em direito para a anulação parcial das provas dos cargos de

Analista de Licitações e Contratos e Técnico Administrativo, no concurso público n. 01/2022, mediante comprovação à

Promotoria de Justiça de Sanclerlândia;

 

3) no prazo de 24 horas, publique o inteiro teor da presente recomendação no sítio oficial e em todas as mídias

sociais da Prefeitura Municipal de Córrego do Ouro, mediante comprovação imediata.

 

Advirto ao atual Prefeito de Córrego do Ouro que em caso de não cumprimento desta recomendação ficará

comprovado o dolo no âmbito da improbidade administrativa.

 

NOTIFIQUE-SE O DESTINATÁRIO.
 

Sanclerlândia-GO, datado e assinado digitalmente.
 
 

Leonardo Seixlack Silva
Promotor de Justiça

Em Substituição Automática

[1]Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Seixlack Silva, em 16/12/2022, às 16:25, e consolidado no sistema Atena em
16/12/2022, às 16:38, sendo gerado o código de verificação 30493fc0-5fa7-013b-a716-0050568b8f31, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n.
4/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.
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