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Goiânia, 16 de fevereiro de 2016. 

A Sua Excelência a Senhora 

Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira 
Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esportes 

N E S T A 

 

Referência: ICs 201500469399 e 201500468202 

 

Senhora Secretária, 

 

É do conhecimento de V. Exa. que a decisão do Poder Executivo do Estado de 

Goiás em transferir a gestão de escolas da rede pública a Organizações Sociais tem provocado 

muita polêmica na sociedade goiana. 

 

Após analisar o edital de chamamento público n.º 01/20161 e as manifestações 

da sociedade, o Ministério Público do Estado de Goiás, o Ministério Público Federal e o 

Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás trazem a lume as 

seguintes ponderações. 

 

1) DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ENSINO PÚBLICO 

 

O art. 206, VI, da Constituição Federal de 1988 consagra a gestão democrática 

como um dos princípios do ensino público. Dentro de sua competência privativa para legislar 

sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), a União editou a Lei Federal 

9.394/1996, que consagra a gestão democrática em seu art. 14. 

 

A Lei Federal 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) consagra que 

é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da 

definição das propostas educacionais (art. 53, parágrafo único). 

                                                           
1 Destinado à seleção de organização social, qualificada em educação no âmbito deste Estado, para celebração de 

Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das atividades 

administrativas, de apoio para a implantação e implementação de políticas pedagógicas definidas pela 

SEDUCE nas Unidades Educacionais da Rede Pública Estadual de Ensino, Macrorregião IV Anápolis. 
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A Lei Federal 12.852/2012 (Estatuto da Juventude, que considera jovens pessoas 

entre 15 e 29 anos), garante a participação efetiva da sociedade na gestão democrática do ensino 

(arts. 2º, II, e 12).  

 

O princípio da gestão democrática do ensino público é repetido pelo art. 153, § 

1º, VI, da Constituição de Goiás, bem como pelo art. 106 da Lei Complementar-GO n.º 26, de 

28 de dezembro de 1998 (estabelece as diretrizes e bases do sistema educativo do Estado de 

Goiás). A Lei Estadual 13.909/2001 reforça esse princípio nos arts. 8º, 156, XV, e 204, § 1º. 

 

Apesar de todo esse arcabouço normativo consagrando a gestão democrática do 

ensino público, o que se tem verificado nesse processo de transferência de gestão de escolas da 

rede pública estadual para organizações sociais é que a decisão já foi tomada pelo Sr. 

Governador de Goiás Marconi Ferreira Perillo Júnior. 

 

Com efeito, ao ler o despacho n.º 596/20152, da lavra do Sr. Governador do 

Estado, percebe-se que o atual procedimento da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e 

Esportes em ouvir representantes dos professores, dos alunos, do Ministério Público, etc., é 

apenas uma tentativa de conferir legitimidade para uma decisão já tomada, isto é, se estabelecer 

um contraditório meramente formal, já que os principais impactados pela terceirização não 

poderão influenciar na decisão do Chefe do Poder Executivo e seus prepostos. 

 

Do citado despacho n.º 596/2015 lê-se: 

 

(…) As razões, estudos, documentos e justificativas contidas nos autos 

convencem-me do acerto e da necessidade em o Estado de Goiás promover a 

transferência da gestão de equipamentos públicos escolares da Educação 

Básica a parceiros privados, aos quais competirá, seguindo a política pública 

para a educação ditada pela Administração, executar a referida atividade de 

relevância pública.  
E são várias as razões que me levam a, como decisor governamental, 

adotar o programa de parcerias de que aqui se cuida. 
(…) 

                                                           
2 http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/downloads/despacho_596.htm. 
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Assim que, razões de gestão e de economicidade, somadas ao atual 

quadro de constrangimentos orçamentário e financeiro por que passa o Estado 

– o que não é apanágio exclusivo da realidade goiana – levam-me a buscar 

medida alternativa à realização de tão elevada despesa pública por meio do 

integral provimento dos quadros do magistério. A propósito disso, vale anotar 

que, com base em estudo técnico carreado aos autos (f. 633-641), o aumento 

do gasto por aluno ou por professor não tem tido presentemente efeito direto 

nas notas das escolas no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB), fator este que reputo como relevante para a adoção da presente 

política pública de emparceiramento.  
Nesse particular, é importante assentar que a adoção do modelo de 

gestão compartilhada de unidades escolares, que no Estado pretendo 

implantar, não importará em precarização da carreira do magistério público, 

já que toda escola pública haverá de contar sempre com um determinado 

percentual mínimo de professores ocupantes de cargo de provimento efetivo 

e que ali haverão de ter exercício funcional mediante cessão do Poder Público 

aos parceiros privados (art. 14-B, Lei estadual nº 15.503/05).  
(…) 
Nesses termos, consagrando a Lei estadual nº 15.503/05 a “educação” 

(art. 2º, I, “c”) como atividade de fomento público viável por meio de contrato 

de gestão com organizações sociais, deve preparar-se agora o ente político 

para dar concretude à referida hipótese de provisão. Assim que, ciente da 

necessidade de dar novos e modernos contornos à gestão da educação pública 

no Estado de Goiás, a transferência de unidades da Educação Básica para 

organizações sociais, por meio da celebração de contratos de gestão com o 

Poder Público, consubstancia medida que realiza o interesse público.  
(…) 
Assim é que, à vista de tudo o que consta dos presentes autos, e em 

atendimento ao que preceitua o parágrafo único do art. 6º da Lei estadual nº 

15.503/05, com redação dada pela Lei estadual nº 18.331/13, tenho por bem, 

no exercício de minha competência governamental, determinar a 

transferência da gestão de escolas públicas estaduais a organizações 

sociais, por meio da celebração de contratos de gestão, nos estritos termos do 

que estabelecem aquelas leis de regência e nos limites do que ditado pelo 

Decreto nº 8.469/15, por concluir que a medida mostra-se por tudo adequada 

ao atendimento do interesse público.  
(…) 
Enfim, para que a atividade de fomento público tenha lugar, e em 

prosseguimento às preliminares providências administrativas documentadas 

às f. 4-5 e f. 503 e, bem assim, em atenção ao conteúdo do Decreto nº 8.469/15, 

determino à titular da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte 

(SEDUCE) e à Comissão Especial de que trata o inciso II do § 1º do art. 6º-B 

da Lei estadual nº 15.503/05, a adoção de todas as medidas necessárias à 

condução do processo público, objetivo e impessoal para a transferência 

da gestão de unidades escolares da rede básica de ensino, principiando por 

aquelas da Subsecretaria de Educação de Anápolis, a organizações sociais de 

educação. 
Determino ainda que, em atenção à política pública em causa, a 

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte (SEDUCE) promova 

junto aos municípios envolvidos na transferência da gestão de escolas públicas 

estaduais a oferta de um fluxo de informações transparente e constante à 
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comunidade escolar – diretores, professores, servidores administrativos, 

alunos e pais de alunos –, de modo a participá-la ativamente da implantação 

desse importante e inovador modelo de gestão de escolas públicas. (sem 

destaques no original) 
 

Ora, é clarividente que a decisão de “emparceiramento” na gestão das escolas da 

rede pública estadual está sacramentada, ficando claro, ainda, que os diretores, professores, 

servidores administrativos, alunos e pais de alunos deverão ser convencidos acerca da adoção 

do modelo. O que se compreende por democrático se distancia ao largo do que se tem observado 

nesse processo de transferência de gestão para organizações sociais. 

 

Não se nega, à evidência, que o Governador do Estado foi eleito para tomar 

diversas decisões em nome de seus concidadãos, porquanto é um legítimo representante do 

povo. Todavia, quando se trata de ensino público, a Constituição Federal, a Constituição de 

Goiás, as Leis Federais 8.069/1990, 9.394/1996 e 12.852/2012, a Lei Complementar-GO n.º 

26/1998 e a Lei Estadual 13.909/2001 mitigam esse poder dos mandatários de ocasião. 

 

De fato, a gestão democrática do ensino público confere aos professores, 

diretores, servidores administrativos, alunos e pais de alunos o poder de participarem 

diretamente - - - isto é, sem intermédio de representantes eleitos - - - da gestão administrativa, 

didática e pedagógica das escolas e demais instituições de ensino público. 

 

Ora, o direito político de todo cidadão participar da direção dos assuntos públicos 

de seu país, de seu Estado e de seu Município, inclusive diretamente, decorre tanto do parágrafo 

único do art. 1º da Constituição Federal, quanto do art. 23, 1, “a”, da Convenção Americana de 

Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Bem por isso, o cidadão goiano tem 

direito a um contraditório substancial no processo de transferência da gestão de escolas públicas 

estaduais para organizações sociais. 

 

Esse o quadro, em razão do deficit democrático que tem marcado o processo de 

transferência da gestão de escolas públicas estaduais para organizações sociais no âmbito do 

Estado de Goiás, afigura-se salutar a suspensão do edital de chamamento público n.º 01/2016, 

até que se esclareçam os pontos ora ventilados. 
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2) DA VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

Um dos pilares da Emenda à Constituição Federal n.º 56, de 19 de dezembro de 

2006, é a valorização dos profissionais da educação escolar, tanto que a atual redação do art. 

206 da CF enuncia os seguintes princípios:  

 

Art. 206. ... 

(...) 
V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, aos das redes públicas; 
(…) 
VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação 

escolar pública, nos termos de lei federal. 
 
Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores 

considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para 

a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

Ademais, a EC n.º 53/2006 determinou que a contribuição social do salário-

educação seria uma fonte adicional de financiamento da educação básica pública (CF, art. 212, 

§ 5º). Além disso, a EC n.º 53/2006 criou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (ADCT-CF/88, 

art. 60). 

 

No mencionado despacho n.º 596/2015, o Governador do Estado de Goiás 

deixou muito claro que o preenchimento dos cargos vagos no magistério público estadual é 

muito dispendioso, razão por que a transferência da gestão das escolas públicas para 

organizações sociais atendia à economicidade.  

 

No mesmo documento o Sr. Governador aduziu que “o aumento do gasto por 

aluno ou por professor não tem tido presentemente efeito direto nas notas das escolas no Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), fator este que reputo como relevante para a 

adoção da presente política pública de emparceiramento”.  
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Além disso, o edital de chamamento público n.º 01/2016 prevê o quantitativo 

mínimo de 30% de professores servidores públicos estaduais nas escolas a serem geridas por 

OSs. O edital sequer menciona percentual mínimo de servidores administrativos, ficando ao 

talante da organização social se valer de 0% a 100% desses servidores. 

 

Como se vê, o legislador constituinte derivado pretende melhorar a educação por 

meio da valorização dos profissionais, contemplando o ingresso exclusivamente por meio de 

concurso público, elaborando planos de carreira, estabelecendo piso salarial e incrementando 

fontes para custear uma real melhoria remuneratória para os professores da rede pública de 

ensino.  

 

Entretanto, o Governador de Goiás pretende melhorar a educação pública 

estadual ao arrepio da vontade do legislador federal, porquanto reputa muito dispendioso 

realizar concursos públicos para professores efetivos, bem como deixa às escâncaras que a 

melhoria salarial de professores não produz resultados. Destarte, permite que até 70% dos 

professores e até 100% dos servidores administrativos das escolas geridas por OSs sejam 

empregados privados. 

 

Enfim, o caminho escolhido pelo Chefe do Poder Executivo estadual conflita 

com a Emenda Constitucional n.º 53/2006 e por isso não merece prosperar. 

 

Vale registrar, no ponto, que a decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n.º 19233, em que foi conferida interpretação conforme à 

Constituição à Lei Federal 9.637/1998, não se aplica totalmente ao caso ora analisado. Isso se 

dá porque na ocasião da propositura da ADI 1923 a EC n.º 53/2006 ainda não havia sido editada. 

Ademais, mesmo a ação tendo sido julgada em 2015, o STF não utilizou os textos 

constitucionais acrescidos ou alterados pela EC n.º 53/2006 como parâmetro na citada decisão, 

não havendo menção sequer em obiter dictum a esses novos preceitos da Constituição.  

                                                           
3 ADI 1923, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado 

em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-254 DIVULG 16-12-2015 PUBLIC 17-12-2015. 
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Soma-se aos argumentos colacionados o norte claramente traçado na meta 18.1 

do Plano Nacional de Educação: “Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo 

que, até o início do terceiro ano de vigência deste PNE, 90% (noventa por cento), no mínimo, 

dos respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos 

respectivos profissionais de Educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento 

efeitvo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados (grifo 

nosso)”.  

 

Por obvio, a referida meta (90% dos profissionais do magistério ocupantes de 

cargo efetivo - concurso) não se alinha com as largas margens deixadas à contratação privada 

de profissionais pelas Organizações Sociais. 

 

Assim, é forçoso reconhecer que essas peculiaridades afastam a incidência pura 

e simples da ADI 1923 ao caso vertente. 

 

3) DO USO DE RECURSOS DO FUNDEB 

 

A cláusula 8.1 do edital de chamamento público n.º 01/2016 prevê que as 

despesas com o pessoal que prestará o serviço educacional correrão à conta de recursos 

advindos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação – FUNDEB. 

 

Todavia, o art. 22 da Lei Federal n.° 11.494/2007, que regulamenta o FUNDEB, 

estipula que o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação com 

recursos do Fundo deve decorrer “do efetivo exercício em cargo, emprego ou função, 

integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Estado”, ou seja, que esteja 

“associada à sua regular vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente 

governamental que o remunera”. 
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Em virtude dessa norma, a princípio, os profissionais vinculados à organização 

social que vier a celebrar o contrato de gestão com o Estado de Goiás não poderão ser 

remunerados com recursos do FUNDEB. 

 

Assim, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, previamente à destinação 

de recursos do FUNDEB para cobrir despesas de pessoal da organização social, deve promover 

junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE consulta acerca desta 

possibilidade, razão pela qual o repasse deveria ficar condicionado a uma manifestação de 

cunho autorizativo por parte da autarquia federal. 

 

Desde já o Parquet salienta que caso referida sistemática seja admitida, os recursos 

do FUNDEB só podem ser utilizados para remunerar os docentes e profissionais que oferecem 

suporte pedagógico direto ao exercício da docência, aí compreendida a direção ou 

administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e 

coordenação pedagógica. 

 

4) DO PRAZO DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

O edital prevê que o contrato de gestão terá duração de 36 (trinta e seis) meses, 

podendo ser prorrogado até o prazo máximo estabelecido pelo § 2º do inciso II do art. 6º-F da 

Lei Estadual 15.503, de 28 de dezembro de 2005, qual seja, 12 (doze) anos. 

 

Esse dilatado prazo previsto na Lei 15.503/2005 é de constitucionalidade 

duvidosa. Veja-se. 

 

A Lei Federal 9.637/1998 nada diz sobre prazos de duração dos contratos de 

gestão. A Lei Federal 8.666/1993, que regulamenta o processo de licitação na Administração 

Pública, prevê que o prazo máximo dos contratos administrativos é de 60 (sessenta) meses (art. 

57, II). As Leis Federais que regulam concessões e permissões e parcerias público-privadas, 

apesar de admitirem prazos mais dilatados do que os previstos na Lei 8.666/1993, exigem a 

modalidade mais rigorosa de licitação, a concorrência. 
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Assim, na legislação brasileira, quanto maior o prazo de duração do contrato, 

mais rigorosa deve ser a modalidade de licitação. 

 

Nesse passo, considerando que a celebração de contratos de gestão não é 

antecedida por processo licitatório, é desarrazoado que o prazo máximo dos ajustes firmados 

pelo Estado de Goiás com organizações sociais (12 anos) seja superior ao prazo máximo de 

duração dos contratos precedidos de licitação (5 anos). 

 

Ante o exposto, caso o edital de chamamento público n.º 01/2016 tenha 

prosseguimento, recomenda-se que o prazo máximo de duração seja de 36 (trinta e seis) meses, 

improrrogáveis. 

 

5) DO VALOR POR ALUNO 

 

Um dos pontos cruciais para se aferir se o processo de transferência de gestão de 

escolas da rede pública para organizações sociais se adéqua ou não ao princípio da 

economicidade é verificar o valor por aluno. 

 

No despacho n.º 596/2015, o Sr. Governador diz que há estudos no âmbito da 

Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes que apontam o valor do aluno em R$ 

388,00. Professores da rede pública de Anápolis-GO argumentam que esse valor naquela 

regional é de R$ 348,19, conforme dados da própria SEDUCE. Por outro lado, foi determinado 

tanto no citado despacho do Governador quanto no edital de chamamento público n.º 01/2016 

que o valor mínimo seria de R$ 250,00 e o máximo de R$ 350,00. 

 

Os valores são muito díspares e não se conhece os critérios utilizados para se 

chegar a esses patamares, situação que recomenda a maior cautela por parte do Ministério 

Público, uma vez que pode dar margem a vários aditivos ao contrato de gestão e frustrar a 

economicidade que o Estado de Goiás tanto persegue nesse processo de terceirização. 
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6) DO CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 

Por fim, o processo de credenciamento de organizações sociais na área de 

educação tem chamado muito a atenção do Ministério Público. Veja-se. 

 

Em pesquisa realizada no site da Casa Civil do Governo do Estado de Goiás foi 

possível verificar que 11 (onze) instituições estão qualificadas como organização social na área 

de educação em nosso Estado. 

 

O art. 2º, II, “d”, da Lei Estadual 15.503/2005 exige notória capacidade 

profissional e idoneidade moral dos dirigentes das organizações sociais. Contudo, ao fazer uma 

breve verificação dos responsáveis pelas OSs da educação em Goiás percebe-se que essa 

exigência não foi observada. 

 

A OS EDUCAR, qualificada pelo Decreto n.º 8.558/2016, tem como responsável 

Hilda Regina Ferreira Sena, servidora da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e 

coordenadora de escolas como Colégio Flamboyant e Meta Buriti. Hilda também é ligada à 

Universidade Norte do Paraná – UNOPAR, mas nada que aponte para uma notória capacidade 

profissional a ponto de ser responsável por uma organização social da área de educação, 

conforme exige a lei. 

 

A OS IDGE, qualificada pelo Decreto n.º 8.557/2016, tem como responsáveis 

Joveny Sebastião Cândido de Oliveira e Danilo Nogueira Magalhães, que figuram como 

investigados pela prática do crime de falsidade ideológica (CP, art. 299) nos autos do inquérito 

policial n.º 201504273898, em curso na 11ª Vara Criminal de Goiânia. 

 

A OS GTR, qualificada pelo Decreto 8.556/2016, tem como responsáveis André 

Luiz Braga das Dores e Antônio Carlos Coelho Noleto. O primeiro é réu em ações penais e 

ações de improbidade administrativa decorrentes da rumorosa operação “Fundo Corrosivo” 

deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO do 

Ministério Público do Estado de Goiás. O segundo é membro do PSDB-GO, servidor da 
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Assembleia Legislativa do Estado de Goiás cedido para a Governadoria de julho a 31/12/2015 

e beneficiário de suspensão de processo (art. 89 da Lei 9.099/1995) em razão da prática do 

crime de concussão (CP, art. 316), conforme se vê da ação penal n.º 200603150017, delito 

praticado à época em que Antônio Carlos Coelho Noleto estava cedido para o Departamento de 

Fiscalização da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – 

AGR. 

 

A OS IBCES, qualificada pelo Decreto n.º 8.555/2016, tem como responsável 

Helena Beatriz de Moura Belle, profissional ligada à PUC-GO, ao Colégio Decisão e à 

Faculdade de Anicuns, mas nada que aponte para uma notória capacidade profissional a ponto 

de ser responsável por uma organização social da área de educação, conforme exige a lei. 

 

A OS FAESPE, qualificada pelo Decreto n.º 8.541/2016, tem como responsável 

Marlene Falcão Silva Miclos, profissional ligada a essa própria fundação de ensino sediada em 

Goianésia-GO, mas nada que aponte para uma notória capacidade profissional a ponto de ser 

responsável por uma organização social da área de educação, conforme exige a lei. 

 

A OS IBEG, qualificada pelo Decreto n.º 8.538/2016, tem como responsável 

Silvana Pereira Gomes da Silva. Tanto a OS quanto sua responsável não detém idoneidade 

moral, porquanto foram condenadas pela Justiça Estadual de Goiás em ação civil de 

improbidade administrativa em razão de fraudes perpetradas em concurso público realizado 

pelo Município de Aparecida de Goiânia-GO. 

 

A OS CONSOLIDAR, qualificada pelo Decreto n.º 8.537/2016, tem como 

responsável Melissa Nascimento de Barros, profissional ligada à Faculdade Cambury, mas nada 

que aponte para uma notória capacidade profissional a ponto de ser responsável por uma 

organização social da área de educação, conforme exige a lei. 

 

A OS OLIMPO, qualificada pelo Decreto n.º 8.532/2016, tem como responsável 

Marcelo de Moraes Melo, proprietário do Colégio Olimpo, mas nada que aponte para uma 
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notória capacidade profissional a ponto de ser responsável por uma organização social da área 

de educação, conforme exige a lei. 

 

A OS ECMA, qualificada pelo Decreto n.º 8.510/2015, tem como responsável 

José Izecias de Oliveira, réu na ação penal n.º 201300509249 acusado da prática dos crimes de 

peculato e associação criminosa contra a Universidade Estadual de Goiás – UEG, processo 

decorrente da operação “Boca do Caixa” desencadeada pelo GAECO do MP-GO e que resultou, 

inclusive, em bloqueio de bens dos envolvidos. 

 

A OS INOVE, qualificada pelo Decreto n.º 8.509/2015, tem como responsável 

Relton Jerônimo Cabral, veterinário, o qual tem contra si um boletim de ocorrência narrando 

suposta prática do crime de estelionato pela venda de um cão doente terminal da raça yorkshire. 

Prima facie, não há notícia de histórico na área de educação em favor de Relton. 

 

A OS IBRACEDS, qualificada pelo Decreto 8.447/2015, tem como responsáveis 

André Luiz Braga das Dores e Antônio de Sousa Almeida. O primeiro é réu em ações penais e 

ações de improbidade administrativa decorrentes da rumorosa operação “Fundo Corrosivo” 

deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO do 

Ministério Público do Estado de Goiás. 

 

Como se vê, os responsáveis pelas organizações sociais recentemente 

qualificadas pelo Estado de Goiás ou não comprovaram notória capacidade profissional - - - a 

ponto de ser reconhecido em sua área de atuação - - - ou não possuem idoneidade moral. 

 

Importante registrar que o conceito de idoneidade moral não se confunde com 

bons antecedentes, reincidência e muito menos com a garantia inserta no art. 5º, LVII, da 

Constituição Federal. Bem por isso, as instituições que possuem responsáveis processados por 

improbidade administrativa e/ou crimes de peculato, concussão, associação criminosa e 

falsidade ideológica não poderiam ter sido qualificadas como organizações sociais pelo Estado 

de Goiás. Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça 

do Estado de Goiás: 
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CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. IDONEIDADE MORAL. 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ART. 89 DA LEI Nº 9.099/1995.  

1. Não tem capacitação moral para o exercício da atividade policial o 

candidato que está subordinado ao cumprimento de exigências decorrentes da 

suspensão condicional da pena prevista no art. 89 da Lei nº 9.099/95 que 

impedem a sua livre circulação, incluída a freqüência a certos lugares e a 

vedação de ausentar-se da comarca, além da obrigação de comparecer 

pessoalmente ao Juízo para justificar suas atividades. Reconhecer que 

candidato assim limitado preencha o requisito da idoneidade moral necessária 

ao exercício da atividade policial não é pertinente, ausente, assim, qualquer 

violação do princípio constitucional da presunção de inocência.  

2. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
(RE 568030, Relator(a):  Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, 

julgado em 02/09/2008, DJe-202 DIVULG 23-10-2008 PUBLIC 24-10-2008 

EMENT VOL-02338-09 PP-01737 RTJ VOL-00210-01 PP-00492) 

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO 

PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. 3ª CLASSE. EDITAL. 

AVALIAÇÃO DA VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. 

EXCLUSÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO. 1- Não há qualquer ilegalidade na exigência contida no Edital do 

Concurso para o Cargo de Agente da Polícia Civil 3ª Classe que estabelece 

como indispensáveis a idoneidade moral e a conduta social irrepreensível do 

candidato, dada as peculiaridades inerentes ao cargo almejado. 2- É legal e 

constitucional a eliminação do candidato a concurso público pela 

caracterização de má conduta na investigação sumária da vida pregressa, não 

havendo que se falar em violação a direito líquido e certo. Precedentes do STJ. 

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SEGURANÇA 

DENEGADA. 

(TJGO, APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA 339708-

48.2013.8.09.0051, Rel. DES. ALAN S. DE SENA CONCEIÇÃO, 5ª 

CÂMARA CÍVEL, julgado em 12/11/2015, DJe 1914 de 20/11/2015) 

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. VIGILANTE 

PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. VERIFICAÇÃO DA CONDUTA 

SOCIAL E VIDA PREGRESSA. PREVISÃO EDITALÍCIA. 

OCORRÊNCIA POLICIAL. IMPUTAÇÕES GRAVES. POSSE DE 

SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (COCAÍNA). CANDIDATO NÃO 

RECOMENDADO. EXCLUSÃO DO CERTAME. LEGALIDADE. 1) A 

sindicância da vida pregressa e da conduta social de candidato, prevista em 

edital, é válida como condição para ingresso no cargo de vigilante 

penitenciário, revelando-se correta a exclusão daquele que não tenha sido 

recomendado para tanto. 2) Considerando que a carreira de vigilante 

penitenciário exige conduta moral ilibada para o exercício das funções 

inerentes à profissão, o juízo discricionário da idoneidade moral do candidato 

não requer, necessariamente, prévia condenação criminal, podendo a 

administração pública concluir pela desclassificação do candidato, quando 

baseada em fatos concretos, concernentes a sua vida pregressa, que não 

recomendam o seu ingresso no cargo concorrido, como no caso, o fato de 
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haver em desfavor do impetrante prática de ato tipificado como ilícito penal. 

3) SEGURANÇA DENEGADA. 

(TJGO, MANDADO DE SEGURANÇA 65326-56.2015.8.09.0000, Rel. 

DES. KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 

13/08/2015, DJe 1891 de 16/10/2015) 

 

Mandado de Segurança originário. Processo Seletivo simplificado para cargo 

de vigilante penitenciário. Exclusão de candidato. Não habilitado para a 

contratação temporária. Fase de comprovação de idoneidade e conduta ilibada 

na vida pública. Princípio da Vinculação ao edital, da razoabilidade e da 

moralidade. 1- Os cargos de carreira policial, analogamente, o de vigilante 

penitenciário, exigem do candidato uma conduta exemplar, escorreita e 

ilibada diante da sociedade, para que não existam brechas que possibilitem o 

questionamento de indivíduos alheios à profissão. Assim, o controle da 

moralidade implica no controle do perfil do candidato que irá cuidar da 

segurança da coletividade, sendo, portanto, constitucional e legal o referido 

controle. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. 

(TJGO, MANDADO DE SEGURANÇA 101768-21.2015.8.09.0000, Rel. 

DR. MARCUS DA COSTA FERREIRA, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 

11/08/2015, DJe 1855 de 25/08/2015) 

Ante todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Goiás, o Ministério 

Público Federal e o Ministério Públicos de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado de 

Goiás, no cumprimento de suas funções institucionais de que tratam os arts. 127 e 129, III, da 

Constituição Federal, e especialmente face aos preceitos contidos no art. 27, parágrafo único, 

IV, da Lei 8.625/93 e no art. 47, VII, da Lei Complementar Estadual 25/1998, vem perante V. 

Exa. RECOMENDAR que o edital de chamamento público n.º 01/2016 seja adiado até que 

sejam atendidos os pontos desta recomendação. 

Atenciosamente, 

 

Fernando Aurvalle Krebs 

Promotor de Justiça 

Mário Lúcio de Avelar 

Procurador da República 
 

 

 

 

Carla Brant Corrêa Sebba Roriz 

Promotora de Justiça 

Maisa de Castro Sousa Barbosa 

               Procuradora do MPC-GO 
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