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PORTARIA N° 22/2017                                                          SIMP nº 000946-023/2017. 

Instaura, de ofício, Procedimento 

Administrativo. 

Objeto: Acompanhar a devolução dos 

valores das inscrições referentes ao 

seletivo para contratação temporária 

promovida pelo Município de São João 

Batista/MA e realizado pela Empresa 

CRESCER CONSULTORIAS LTDA – 

ME (CNPJ: 09.375.709/0001-46). 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por seu Promotor de 
Justiça Felipe Augusto Rotondo, titular da Promotoria de Justiça de São João Batista/MA, 
usando das atribuições que lhe confere o art. 129, II, III e VII da Constituição da República 
e o art. 26, I da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal nº 8.625/93), 
sem prejuízo das demais disposições legais pertinentes, em especial a Resolução nº 
174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), bem como: 

CONSIDERANDO que o Ministério Público é a instituição que possui a função 
constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses 
sociais, além de zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de 
relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as medidas 
necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO os art. 3.º, V, e 5.º, II e IV, do Ato Regulamentar Conjunto n.º 
05/2014-GPGJ/CGMP, que estabelece o Procedimento Administrativo (stricto sensu) 
como a modalidade de procedimento investigatório destinado a acompanhar e fiscalizar, 
de forma continuada, políticas públicas ou instituições e ao embasamento de outras 
atividades não sujeitas a inquérito civil; 

CONSIDERANDO a anulação do Processo Seletivo Simplificado para 
Contratação Temporária de Pessoal, regido pelo edital Nº 001/2017, através do Decreto 
Municipal nº 31/2017 e, bem como, pela decisão judicial proferida nos autos do agravo 
de instrumento nº 033024/2017; 

CONSIDERANDO que a empresa responsável anunciou a devolução dos 
valores referentes a taxa de inscrição dos interessados, mas que há notícias de que 
supostamente não houve efetiva devolução; 

RESOLVE 

INSTAURAR O PRESENTE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA 
ACOMPANHAR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS INSCRIÇÕES REFERENTES 
AO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PROMOVIDA PELO 
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA/MA E REALIZADO PELA EMPRESA CRESCER 
CONSULTORIAS LTDA – ME (CNPJ: 09.375.709/0001-46), ADOTANDO-SE AS 
SEGUINTES PROVIDÊNCIAS: 
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a) Autue-se o presente expediente que vai encabeçado por esta Portaria e se 

registre em livro próprio, numerando e rubricando todas as suas folhas; 

b) Publique-se esta Portaria no átrio desta Promotoria de Justiça e 

encaminhe-se para a Biblioteca da Procuradoria Geral de Justiça para publicação no 

Diário Oficial do Estado; 

c)  A fim de ser observado o art. 8.º do Ato Regulamentar Conjunto n.º 

05/2014-GPGJ/CGMP, deve a Secretaria desta Promotoria realizar o acompanhamento 

do prazo inicial de 01 (um) ano para conclusão do presente Procedimento Administrativo 

- cuja data de encerramento deverá ser anotada na capa dos autos -, mediante certidão 

após o seu transcurso; 

d) Expeça-se ofício à Prefeitura Municipal e à empresa CRESCER 

CONSULTORIAS LTDA – ME (CNPJ: 09.375.709/0001-46) enviando cópia da presente 

portaria assinada digitalmente; 

e) Requisite-se informações da empresa sobre a devolução das taxas, em 
especial: 

I) A listagem nominal, inclusive com identificação do 
CPF, dos inscritos no processo seletivo, separando-os por cargos 
de interesse e indicando quem efetuou o pagamento da inscrição 
para o seletivo; 

II) A listagem dos candidatos que já tiveram o valor da 
inscrição devolvidos; 

III) As providências adotadas acerca da efetiva devolução 
dos valores; 

f) Dê-se ampla divulgação do presente procedimento ministerial a fim de que 
o maior número de interessados tome conhecimento e contribuam para a efetiva 
concretização da devolução dos valores. 

Para auxiliá-lo na condução do procedimento nomeia secretários o servidor 
Gilvaldo Cantanhede Nunes, Técnico Ministerial, matrícula 1072957, e o assessor 
ministerial Iradson de Jesus Souza Aragão, matrícula 1072665, que deverão tomar as 
providências de praxe. 

Cumpridas as determinações e recebidas as devidas respostas, voltem os autos 
para deliberações. 

São João Batista/MA, 17 de outubro de 2017. 

 
 
 

Felipe Augusto Rotondo 
Promotor de Justiça 
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