
À SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS

Av. Carandaí, 923 - Funcionários,

Belo Horizonte - MG, 30130-060

EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ARLINDO FELIX COSTANTIN, brasileiro, divorciado, advogado inscrito na 

OAB/MG sob o n°46729, portador do CPF- 452.802.746-15, com escritório 

profissional sito na cidade de Uberaba -  MG, na Rua São Benedito, 35 -  Sala 106 - 

Ed. Josefina Zago -  CEP- 38022-100 -  Fone / Whatzaap - 34-99960-1864 / 3338- 

6244, vem, respeitosamente, apresentar,

IMPUGNAÇÃO, nos termos do 53°. do art. 60, da Lei Estadual n°.

à justificativa de dispensa de seleção pública pelos seguintes fundamentos de fato e 

de direito:

I -  DA SÍNTESE DOS FATOS

Essa colenda Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado 

de Minas Gerais -  SEJUSP, ao final de outubro de 2020, divulgou em seu sítio 

eletrônico 06 (seis) editais referentes à seleção de Organizações Sopiais - OS para 

atuar na cogestão de 12 unidades socioeducativas de internação

GUSTAVO HENRIQUE WYKROTA TOSTES,

23.081/ 2018.
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Gerais, nos municípios de Belo Horizonte, Sete Lagoas, Ipatinga, Araxá, Uberaba, 

Tupaciguara e Unaí.

Em que pese ter realizado os procedimentos de seleção por Editais, essa 

colenda Secretaria de Estado promoveu a dispensa de seleção pública e, 

consequentemente, a celebração de contrato emergencial nos termos do art. 60, III, 

da Lei n°. 23.081/2018, com a Organização Social (OS) Instituto Elo.

Veja-se a publicação realizada no dia 23/12/2020:

I X TRATO DA JUSTIFICATIVA DA DISPENSA
Celebração de contrato emergencial por dispensa de seleção pública 
com fulcro no inciso III do ari 60 da Lei Estadual n" 23 081 2018 c 
conforme procedimento estabelecido no art 24 do Decreto Estadual 
t f  47 553 2018 Obteto do pretendido contrai» de gestão execução 
da medida soetoeducativa de internação e internação provtsotta nos 
municípios de Belo Horizonte. Ipatinga. Sete Eagoas. Unaí, Uberaba e 
Araxá. Valor global RS 30 171 532.16 (trinta mtlbõcs, cento eseten tae 
um m it quinhentos e trinta c do»  reais e dezesseis centavos) Vigência 
180 dias a contar da data da publicação do extrato do Contrato de Ges
tão integra da justificativa disponibilizada em http www segurança 
mg.gov br socioeducativo ednais-socuseducattvo Prazo para impugna
ção 24/12 2020 a 3112/2020 Pedido de impugnação deve ser encami
nhado para s«evu segurança mg gov.br

GUSI AVO HENRIQUE WYKRQTA TOSTES 
Secretario Adjunto de Justiça e Segurança Pública 

t Respondendo pela Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública)

Em justificativa da dispensa de seleção pública, essa colenda Secretaria de

Estado se posicionou no sentido de que os editais tiveram suas fases concluídas, 

porém, os editais 01, 03, 04, 05 e 06 foram fracassados, com nenhuma proposta 

classificada, e o edital 02 foi deserto, sem a manifestação de nenhuma Organização 

Social (OS) proponente interessada no certame.

Somado a isso, aduz essa Secretaria que muitos dos servidores que 

atualmente atuam no Sistema Socioeducativo de Minas Gerais são temporários 

contratados por intermédio da Lei Estadual n° 18.185/09. Aduz também que do prazo 

legal para a manutenção desses servidores na administração estadual terá seu fim 

no mês de fevereiro de 2021.

Diante disso, trouxe essa Secretaria de Estado a justificativa de que o 

contrato emergencial seria imprescindível diante do risco de iminente paralização da 

política de atendimento socioeducativo nas unidades CSE Uberaba, CEIP Araxá, CSE 

Ipatinga, CSE Lindeia, CSE Santa Helena, CSE Santa Clara, CEIP Set^Lagoas, CSE 

Unaí, CSE Horto, CSE Andradas e CSE São Jerônimo.
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Nos termos elencados pela administração estadual, "...a partir do dia 05 de 

fevereiro de 2021, 696 Agentes de Segurança Socioeducativos (Aproximadamente 

37% do total de Agentes em exercício nas unidades Socioeducativas)e 60 Técnicos 

(Aproximadamente 14% do total de técnicos das Unidades Socioeducativas) irão 

finalizar compulsoriamente seus vínculos com o Estado de Minas Gerais, gerando 

consequências irreparáveis para a Política de Atendimento Socioedu cativo, quais 

sejam: i) redução na Política Pública essencial e priorizada pela Constituição Federal 

de 1988; ii) fechamento de 3 unidades, que se tornarão inviáveis pela falta de equipe 

de atendimento; iii) retrocesso na oferta de vagas, em detrimento do 2a Pactuação 

de Atos Preparatórios para a Expansão do Sistema Estadual de Atendimento 

Socioeducativo, assinado entre o Estado de Minas Gerais, o Ministério Público e o 

Tribunal de JusOça; e iv) prejuízos na resposta estatal à delinquência infantil".

No entanto, a pretensão da administração estadual esbarra na ausência de 

motivação legal para a contratação emergencial, posto que não existe mais qualquer 

previsão para a extinção dos ditos contratos de servidores temporários. Inexiste, 

portanto, o cumprimento da condição prevista no inciso III, do art. 60, da Lei Estadual 

n° 18.185/09, que permitiría a dispensa de seleção pública.

Pelo que se passa a pontuar, a justificativa de dispensa não merece vigorar. 

II -  DA TEMPESTIVIDADE E LEGITIMIDADE DO IMPUGNANTE

No âmbito do Estado de Minas Gerais, o processo de seleção pública para 

celebração de contrato de gestão com Organizações Sociais e outras entidades deve 

obedecer às exigências constantes na Lei Estadual n° 23.081 de 2018, no Decreto 

Estadual n° 47.553 de 2018 e no Decreto Estadual n° 47.742 de 2019.

O direito de impugnação se encontra devidamente descrito no § 3o, do art. 

60, da Lei Estadual n° 23.081 de 2018, possuindo o Impugnante o prazo de 5(cinco) 

dias - 24/12/2020 a 31/12/2020:

No que se refere ao exercício de direito de impugnação, qualquer indivíduo, 

a despeito de sua relação com a competição pelo contrato, pocf

Art. 60 - A administração pública estadual poderá dispensar 
a realização de processo de seleção pública nas hipóteses de:

( . . . )

§ 3o -  Da justificativa do ato de dispensa caberá impugnação, 
cujo teor será analisado pelo dirigente máximo do órgão 
interessado, nos termos de regulamento.

Arlindo Feiix Costantin
OAB - MG 46729Impugnação 3 (24060528)         SEI 1450.01.0180110/2020-96 / pg. 3



questionar o ato no intuito de zelar pelos princípios da Administração Pública e 

também da ordem econômica.

A impugnação expressa o direito fundamental de petição. Ela se justifica 

como instrumento de controle a luz da moralidade e da legalidade como princípios 

centrais da Administração Pública. No mais, ela representa um canal de 

democratização da Administração Pública.

Nesse sentido, tal como a Lei que prevê os procedimentos da ação popular, 

qualquer cidadão é legitimado para impugnar a presente justificativa de dispensa de 

seleção pública e no caso em epígrafe, também a ofensa aos Princípios 

Constitucionais da Moralidade e da Boa Fé que deve permear os ATOS 

ADMINISTRATIVOS.

III -  DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO

Sabe-se que a contratação de Organização Social não se submete às regras 

da licitação, mas a procedimento específico de seleção, conduzido de forma pública, 

impessoal e por critérios objetivos, observados os princípios do artigo 37 da 

Constituição da República.

Como visto acima, o processo de seleção pública para celebração de contrato 

de gestão com Organizações Sociais e outras entidades deve obedecer às exigências 

constantes na Lei Estadual n° 23.081 de 2018, no Decreto Estadual n° 47.553 de 

2018 e no Decreto Estadual n° 47.742 de 2019.

Preexiste, no Estado, todo um procedimento formal específico para a 

realização de um certame de avaliação das entidades participantes, inclusive com a 

obrigatoriedade de edital público com regras específicas e vinculantes.

Nesse ponto formal, procedeu a SEJUSP com a publicação dos Editais para 

as unidades CSE Uberaba, CEIP Araxá, CSE Ipatinga, CSE Lindeia, CSE Santa Helena, 

CSE Santa Clara, CEIP Sete Lagoas, CSE Unaí, CSE Horto, CSE Andradas e CSE São 

Jerônimo.

A respeito desses editais, o Estado de Minas Gerais trouxe a público o fato 

de que todos os editais tiveram suas fases concluídas conforme estabelecido em seus
f

Anexos V -Cronograma até a publicação das atas de julgamento das propostas em 

25/11/2020, para os editais 02,04, 05 e 06 e em 29/11/2020 para os editais 01 e
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Cabe destaque o fato de que o Chamamento Público fora realizado de forma 

célere, sem muito tempo entre publicação dos editais e o fim dos procedimentos 

(pouco mais de um mês), o que não traz qualquer espanto no que se refere à 

conclusão dos certames.

Além do que, como sabido, o objeto dos editais alcança uma grande margem 

de atividades próprias de servidores da Secretaria de Segurança Pública, além de 

exigir grande comprometimento das entidades e seus gestores.

Traz estranheza a celeridade para a realização dos certames, porém, o 

problema real se deu com a conclusão da administração estadual em contratar, por 

medida de urgência, a Organização Social, de nome Instituto Elo, que sequer 

participou efetivamente do Chamamento Público.

De toda forma, em que pese a velocidade do Chamamento Público, os 

requisitos para a contratação em medida de urgência não foram cumpridos.

A justificativa para a dispensa da seleção pública foi realizada com fulcro no 

inciso III, do art. 60, da Lei Estadual n°. 23.081/2018 com fins de gerir e executar 

medidas socioeducativas de internação e internação provisória nos municípios de 

Belo Horizonte, Ipatinga, Sete Lagoas, Unaí, Uberaba e Araxá.

O art. 60, III, da citada Lei n°. 23.081/2018, define o seguinte a respeito da 

contratação emergencial:

Art. 60 -  A administração pública estadual poderá dispensar 
a realização de processo de seleção pública nas hipóteses de:

( . . . )

III -  urgência decorrente de paralisação ou iminência de 
paralisação de atividades de relevante interesse público;

Percebe-se, nesse ponto, que, apesar de o Chamamento Público ter sido 

realizado formalmente, apresentou a SEJUSP uma situação de suposta emergência, 

que resultaria na premente necessidade de contratação de uma OS.

Daí trazer a justificativa de que, após o dia 05 de fevereiro de 2021, 696 

Agentes de Segurança Socioeducativos (Aproximadamente 37% do total de Agentes 

em exercício nas unidades Socioeducativas) e 60 Técnicos (Aproximadamente 14% 

do total de técnicos das Unidades Socioeducativas) irão finalizar compulsoriamente 

seus vínculos com o Estado de Minas Gerais.
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A razão disso seria a necessidade de encerramento dos contratos de 

servidores temporários em virtude do julgamento da ADI N° 1.0000.16.074933- 

9/000, que julgou inconstitucional o art.2°, incisos IV, V,VI, alíneas a, b, c, d e §1°; 

e o art. 4o, incisos III, IV e §1°, III e IV, todos da Lei Estadual n° 18.185/09.

A referida norma dispunha sobre a contratação por tempo determinado para 

atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Neste sentido, 

nos termos do art. 4o, IV, foi previsto o prazo de duração dos referidos contratos de 

3 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, conforme o §1°, III do art. 4o. Com o 

julgamento da ADI, concluiu o Supremo Tribunal Federal pela modulação dos efeitos 

da inconstitucionalidade, concedendo o prazo de 03 (três) anos para a adequação 

das medidas ditadas em acórdão, a contar de 23/03/2018.

No entanto, a justificativa dessa colenda Secretaria de Estado esbarra na 

ausência de motivação legal para a contratação emergencial, posto que não existe 

mais a previsão teqal para a extinção dos contratos dos servidores 

temporários nas unidades socioeducativas!

Isso porque, a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais votou o 

Projeto de Lei (PL) n° 2150/2020, de iniciativa do próprio Governador do Estado, 

que autoriza a manutenção do reaime de contratação temporária de agentes 

socioeducativos até 31.12.2022.

O referido PL foi aprovado pela Assembléia e foi devidamente sancionado 

pelo Governador do Estado de Minas Gerais, sendo transformado em norma jurídica 

no dia 24/12/2020, criando-se, assim, a Lei Estadual n° 23,750/2020.

A respeito da prorrogação das contratações temporárias, a norma recém 

promulgada dispõe o seguinte em seu art. 19:

Art. 19 -  A vedação prevista no art. 4o não se aplica para a 
contratação temporária, realizada com fundamento na 
hipótese prevista no inciso VI e §3° do art. 3o, para as 
atividades correspondentes aos seguintes cargos:

I -  Agente de Segurança Penitenciário, a que se refere a Lei 
n° 14.695, de 30 de julho de 2003, enquanto não ocorrer a 
implementação, no âmbito do Estado, das disposições 
previstas na Emenda à Constituição Federal n° 104, de 4 de 
dezembro de 2019, com o efetivo preenchimento dos cargos 
de policial penal por meio da realização de concurso público;

II - Agente de Segurança Socioeducativo, a que se 
refere a Lei n° 15.302, de 10 de aaosto de 2004. e Fiscal
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Agropecuário, a que se refere a Lei n° 15.303, de 10 de agosto 
de 2004.

§ I o - Na hipótese do inciso II do caput, a vigência dos 
contratos não poderá ultrapassar o prazo máximo de 31 de 
dezembro de 2022.

§ 2o -  A contratação temporária a que se refere o caput 
atenderá aos demais requisitos estabelecidos nesta lei, e a 
duração dos contratos poderá ser reduzida em caso de 
nomeação, posse e exercício dos servidores concursados ou se 
não subsistirem os motivos da contratação.

Ao contrário do que traz a justificativa impugnada, a legislação estadual 

passou a autorizar a manutenção do regime de contratação temporária de agentes 

socioeducativos para muito além de fevereiro de 2021, sendo possível a manutenção 

do atendimento nas unidades socioeducativas de internação pelos próprios servidores 

contratados.

Deixa de existir, com a promulgação da referida Lei Estadual, a dita situação 

emergencial e o risco de desatendimento nas unidades socioeducativas.

Além disso, revelou-se, com tal norma, a possibilidade de serem realizados 

concursos para promover a substituição dos temporários no ano de 2021 e 2022, por 

servidores efetivos, figurando desnecessária a contratação emergencial, ou mesmo 

a implantação do sistema de cogestão.

Cabe apontar, em relação a este último ponto, que essa própria Secretaria 

de Estado aponta na justificativa impugnada, que o fim real do Estado, seria realizar 

a migração das unidades socioeducativas para o modelo de cogestão paralela e 

concomitantemente à execução do Concurso Público. Ou seja, se o fim único seria 

o concurso público, inexiste real necessidade de se substituir os servidores 

temporários de forma imediata.

Percebe-se, portanto, ser inexistente o respaldo fático para a justificativa da 

contratação emergencial, posto que o objeto central da urgência -  a extinção dos 

contratos temporários - não ocorrerá mais em virtude da norma recém promulgada.

Ou seja, ao deixar de cumprir o requisito previsto no inciso III, do 

art. 60, da Lei Estadual n° 23.081/2018, não haverá como permitira contratação 

emergencial da OS Instituto Elo, padecendo a justificativa aqui impugnada de 

ausência de respaldo legal.

Aliás, a ausência de qualquer motivação lícita que envolva a contratação 

emergencial sem respeitar os procedimentos do Chamamento Público ofende, de
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modo frontal, o postulado no Princípio da Legalidade, que representa — considerada 

a centralidade desse princípio essencial (Art. 37, caput, CF) — significativo vetor 

interpretativo, verdadeiro valor-fonte que conforma e inspira todo o ordenamento 

constitucional vigente em nosso País e que traduz, de modo expressivo, um dos 

fundamentos em que se assenta, entre nós, a ordem republicana e democrática 

consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo.

Além das considerações citadas, ainda há que se ressaltar que a Instituição 

contratada em caráter emergencial não possui sequer experiência comprovada no 

que diz respeito ao objeto do contrato.

Nesse sentido, prevê o edital que o objeto será "selecionara melhor proposta 

apresentada pelas PROPONENTES no presente processo de seleção pública para 

celebração de contrato de gestão com a Sejusp com o objetivo de cogestão 

de medida socioeducativa de internação. .",

Contudo, da própria Justificativa apresentada pela Administração Pública, 

vê-se que a Instituição não possui sequer uma única experiência anterior nesse tipo 

especifico de serviço. A Instituição não atuou antes na aplicação específica de 

medidas de restrição de liberdade, tampouco especificamente em internação.

A experiência anterior da contratada em caráter emergencial se resume em 

contratos com serviço de prevenção social da criminalidade e na execução do 

programa central de acompanhamento de penas e medidas alternativas. Muito 

diferente, portanto, do objeto do contrato que ora se impugna, que prevê a prática 

de atos típicos de Estado como o uso de força, monitoramento interno, inspeção, 

acompanhamento técnico psicológico e por assistentes sociais dos adolescentes sob 

a aplicação das medidas socioeducativas.

Como visto, o Instituto escolhido, não possui experiência que o insira na 

Resolução do CONANDA - 47/96 - "Destaque na Educação Profissionalizante e 

Trabalho com a Família". O Estado parece deixar de lado o princípio, de que as 

medidas sócio educativas necessariamente, devem possuir caráter educacional.

Sistema sócio educativo, não é sinônimo de privação de liberdade, a intenção 

é não permitir que o adolescente volte a cometer ato infracional, estando o Estado 

Mineiro com a medida impugnada, se colocando na contramão do que se espera da 

atuação do Estado face aos problemas sociais.

As políticas públicas sociais, são compreendidas: (Educaçãp, Saúde e 

Assistência Social); o Estado não pode enxergar o adolescente em conflit(\ com a lei,
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só do ponto de vista da SEGURANÇA PÚBLICA. A articulação das Políticas Públicas a 

serem implementadas, precisam de articulação não compatíveis com o sistema que 

se quer adotar.

Que experiência teria o Instituto escolhido em relação ao necessário 

Programa de Egressos cujas experiências conhecidas não são bem referenciadas?

É sabido que caberá ao Órgão que Executa a Privação de Liberdade, 

implementar tal programa, que deveria ser a real preocupação Estatal .

Afora tudo isso, a Lei Estadual n° 23.750/2020. recém promulgada, traz 

um arcabouço de situações amplamente discutidas na Assembléia Legislativa do 

Estado de Minas Gerais, que no caso em tela, além de autorizar a manutenção do 

regime de contratação temporária de agentes socioeducativos até 

31.12.2022, como acima destacado, também trouxe norma que mostra a 

repulsa do povo mineiro ao modelo de coqestão. terceirização ou 

instrumento semelhante nas atividades -  fins das unidades de internação 

do sistema socio educativo.

Art. 22 -  É vedada a adoção do modelo de cogestão, 
terceirização ou instrumento semelhante nas atividades-fim das unidades 
de internação do sistema socioeducativo.

§ 1° -  Para fins do disposto neste artigo, entende-se por 
cogestão, terceirização ou instrumento semelhante a celebração de 
parceria entre a administração pública e entidades de interesse público, 
sem fins lucrativos, inclusive as do terceiro setor a que se refere a Lei n° 
23.081, de 10 de agosto de 2018.

Em que pese ter realizado os procedimentos de seleção por Editais, essa 

colenda Secretaria de Estado promoveu a dispensa de seleção pública e, 

consequentemente, a celebração de contrato emergencial nos termos do art. 60, III, 

da Lei n°. 23.081/2018, com a Organização Social (OS) Instituto Elo.

A Publicação do Contrato Emergencial a toque de caixa no mesmo dia da 

Promulgação da Lei em tela (23/12/2020), demonstra além da falta de transparência 

do Executivo, uma importante e lamentável infração ao Princípio Constitucional da 

Moralidade face aos atos púbicos praticados e perante a sociedade e aos servidores 

concursados que atuam no Sistema sócio educativo, porquanto tal decisão 

obviamente acarretará remoções desses das unidades em tela\ para outras,

K
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acarretando mudança de cidade, conflitos familiares e de ordem psicológica, grave 

impacto financeiro dentre outros.

Os Servidores Públicos Efetivos (ANEDS e ASEDS)- Analistas Executivos e 

Assistentes Executivos de Defesa Social, acaso venham a ser afetados pela 

contratação ora impugnada, estarão sofrendo uma agressão aos direitos 

constitucionais que lhe são garantidos, uma vez que eventuais remoções não estará 

a atender o interesse do Estado, mas do Instituto Contratado, sem expertise de 

profissionais nas áreas afins ligadas à esses.

A análise teleológica da Lei 23.750/20, recém sancionada, não gera dúvidas 

quanto à vontade do Legislador, sendo o §2° do art. 20 inserido apenas e tão 

somente diante das unidades com cogestão já implementada e não a balizar ato 

desproposital, sem interesse público e sem justificativa plausível, diametralmente 

contrária ao Legislado, exemplo da Contratação Emergencial ora IMPUGNADA, que 

de emergencial nada possui, em cogestão ainda a ser implementada, vindo a gerar 

ainda maiores problemas ao próprio Estado e ainda em todo o Sistema Sócio 

Educativo do Estado Mineiro.

A decisão da Contratação Emergencial, ainda fere o Princípio da Harmonia 

dos Poderes, que são livres, independentes, mas necessariamente harmônicos.

Dessa forma, a ausência de experiência comprovada do Instituto escolhido 

para celebração do contrato emergencial fere o princípio da eficiência na medida em 

que deixa de levar em conta a qualidade do serviço que será prestado, bem como o 

impacto que esse serviço terá na realidade dos que dele dependem.

Ante a ausência de finalidade e interesse público, revelando-se a 

desnecessidade de contratação de uma OS em caráter emergencial, bem como a 

ausência de observação do princípio da eficiência, resta inegável o fato de que a 

justificativa para a contratação do Instituto Elo se encontra eivada de ilicitudes, 

devendo o contrato ser anulado sob penas de perpetuar situação de premente 

ilegalidade.

IV -  DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o impugnante:

a) que seja a justificativa de dispensa de seleção pública declarada

ilegal diante da ausência de cumprimento do requ 

previsto no inciso III, do art. 60, da Lei Estadual n° 23
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b) que, em decorrência da impossibilidade de dispensa de seleção pública, 

seja declarado nulo de pleno direito o contrato emergencial firmado com 

o Instituto Elo;

c) que o Contrato Emergencial impugnado e publicado na mesma data de 

promulgação da Lei que o desautoriza, e portanto, na esteira contrária 

do Dispositivo Legal, não obstante à sua publicação no Diário Oficial no 

dia seguinte, seja pelo princípio da Moralidade e ainda pelo Princípio da 

Harmonia que deve reger os Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), 

seja rescindido, porquanto efetivamente não atende aos interesses do 

Estado.

d) Ainda pelo princípio da Eventualidade, sendo o presente a título de 

argumentação, porquanto não acreditamos em decisão diferente da 

requerida, de forma alternativa requer que acaso não seja esse o 

entendimento a ser adotado, e diante da ausência da alegada urgência e 

ou da falta de experiência do Instituto Elo na ressocialização e no trato 

das medidas público sócio educativas, e ainda considerando a necessária 

articulação entre o gestor civil e o Estado, seia o contrato acaso 

confirmado, retificado para estabelecer à Contratada, a 

convivência harmônica na coaestão. vindo o Estado a manter os 

cargos e funções púbiicas dos Servidores Concursados e Efetivos 

de todas as áreas, principalmente os vinculados à ANEPS -  ASEDS 

Analistas e Assistentes Executivos de Defesa Social, porquanto 

inexiste interesse Estatal em futuras remoções simplesmente por 

conta da Contratação ora Impugnada.

e) que o impugnante seja previamente intimado de todos os atos praticados 

no curso do presente procedimento administrativo, através do endereço 

eletrônico arlindofcostantin.adv@qmail.com - Rua São Benedito, 35 -  Sl- 

1-6 - Ed. Josefina Zago - Uberaba -  MG -  CEP-38022-100 -  FONE/ZAP 

- 34-99960-1864.

"h---------------- , pede deferimento.

ARUNDO FELIX C< 

OAB/MG- 46.729

Iberaba, 31 de dezembro de 2020.

O FELIX COSTANTIN

Arflndo Fetix Costantin
OAB - MG 46729
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública�

Superintendência de Gestão Administrativa

 

Resposta à Impugnação 3 - Indeferida - SEJUSP/SGES                                                                     
                                       

      Belo Horizonte, 08 de janeiro de 2021.

EXMO. Senhor Arlindo Felix Costantin,

 

Cumprimentando-o cordialmente, esta Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública,
em resposta ao pedido de impugnação, nos termos do §3º, do art. 60, da Lei Estadual no.
23.081/2018, à justificativa de dispensa de seleção pública publicada no Diário Oficial do dia
23 de dezembro de 2020, presta os seguintes esclarecimentos:

 

1.  processo de Chamamento Público dos editais 01, 02, 03, 04, 05 e 06 de 2020 seguiu os
prazos legalmente estipulados na legislação atinente ao tema, especificamente na lei
23.081/2018 e no Decreto Estadual n. 47.742/2019, prevendo 15 (quinze) dias úteis para
a elaboração de propostas por parte dos interessados. Além disso, foi disponibilizado
aos proponentes canal direto de comunicação com o Estado para sanar possíveis dúvidas
do edital, incluindo o prazo para pedidos de esclarecimento e sessão pública virtual de
esclarecimento.

Não havendo, portanto, quaisquer sinais de irracionalidade na execução do cronograma. Há, de
fato, a iminência de paralização de uma política pública priorizada constitucionalmente, o que
reforça a necessidade de um processo administrativo célere, porém dentro da legalidade.

2. O Sistema Socioeducativo é o programa próprio, de caráter educativo, instituído por lei,
para execução dessas medidas socioeducativas.

Importante salientar que o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA não qualifica como
exclusiva a competência estatal para execução das medidas, não havendo vedação expressa
quanto ao compartilhamento dessas atribuições junto a entidades não governamentais, sem fins
lucrativos. Pelo contrário, há a seguinte diretriz:

“(...)
 Art. 191. O procedimento de apuração de irregularidades em entidade
governamental e não-governamental terá início mediante portaria da
autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do
Conselho Tutelar, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos.” (grifo
nosso).

Para além do ECA, por se tratar de um programa próprio, marcado pelas especificidades de
uma Política Pública voltada para adolescentes, respaldados pelo respeito à condição peculiar
de pessoa em desenvolvimento, a Lei n.º 12.594, de 18 de Janeiro de 2012 – SINASE – vem
instituir o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, regulamentando a execução das
medidas socioeducativas diante da prática de ato infracional.
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Da mesma forma que o ECA, não há no SINASE vedação à execução das medidas
socioeducativas em parceria com entidades privadas.

Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo
(Sinase) e regulamenta a execução das medidas destinadas a adolescente
que pratique ato infracional.
(...)
§ 3º Entendem-se por programa de atendimento a organização e o
funcionamento, por unidade, das condições necessárias para o
cumprimento das medidas socioeducativas.
§ 4º Entende-se por unidade a base física necessária para a organização e
o funcionamento de programa de atendimento.
§ 5º Entendem-se por entidade de atendimento a pessoa jurídica de
direito público ou privado que instala e mantém a unidade e os recursos
humanos e materiais necessários ao desenvolvimento de programas de
atendimento. 
Art. 2º O Sinase será coordenado pela União e integrado pelos sistemas
estaduais, distrital e municipais responsáveis pela implementação dos
seus respectivos programas de atendimento a adolescente ao qual seja
aplicada medida socioeducativa, com liberdade de organização e
funcionamento, respeitados os termos desta Lei.” (grifo nosso)

Importante mencionar, ainda, o documento Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo –
SINASE - da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente  - CONANDA, 2006 (http://www.conselhodacrianca.al.gov.br/sala-de-
imprensa/publicacoes/sinase.pdf):

“(...)

4.Organização do SINASE

(...)
4.1.1. Comuns às três esferas
8) implementar programas em parceria com a sociedade civil
organizada, ONG’s e instituições afins com o propósito de garantir
os direitos das populações e grupos discriminados, desfavorecidos
ou em situação de vulnerabilidade social.”(grifo nosso)

O mesmo documento, em seu item 4.2 traz o detalhamento de competências, atribuições e
recomendações aos órgãos do SINASE, dispondo que o mesmo será precedido pela seguinte
representação gráfica de como se compõe o Sistema:

Ainda, no item 4.2.2, o SINASE dispõe que:

“Os órgãos gestores do Sistema Socioeducativo, de natureza pública-
estatal, devem estar vinculados, necessariamente, a área responsável pela
Política de Direitos Humanos. Os órgãos gestores, nos respectivos
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âmbitos de atuação, são responsáveis por:
(...)
5) estabelecer convênios, termos de parceria e outras formas de
contratos destinados ao atendimento de adolescentes em conflito
com a lei e sob medida socioeducativa; (...)” (grifo nosso)

O mesmo documento, na nota 28 (pag. 36), traz a seguinte disposição:

“Programa socioeducativo é o nome genérico dado ao conjunto de ações
que compõem o atendimento do adolescente sentenciado com uma
medida socioeducativa por ato infracional. São quatro as modalidades de
programa socioeducativo, conforme os seguintes regimes: prestação de
serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação.
Cada programa socioeducativo para seu funcionamento, deve ser inscrito
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CMDCA) da localidade em que se desenvolva ou se pretenda
desenvolver. No caso de um órgão governamental ou organização não-
governamental executar dois ou mais programas, em regimes de
atendimento diferenciado, devem ser considerados separadamente cada
um dos programas, para fins de inscrição junto ao CMDCA.”

Nesse sentido, entendemos não haver impedimento legal à execução das medidas
socioeducativas por pessoas jurídicas sem fins lucrativos, uma vez que darão continuidade a um
sistema educacional já instituído pelo Estado, por meio da Subsecretaria de Atendimento
Socioeducativo - SUASE, conforme regulamentado em Lei, com os documentos orientadores,
metodologias de trabalho já postas, ou seja, Política de Atendimento Socioeducativo de Minas
Gerais, as Metodologias de Atendimento, Procedimento de Segurança Socioeducativa,
Regimento Único e diversas Notas Técnicas com orientações específicas.

Além disso, esse subsistema específico ao qual dá-se o nome de Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (SINASE), se comunica e sofre interferência dos demais
subsistemas internos ao Sistema de Garantia de Direitos (tais como Saúde, Educação,
Assistência Social, Justiça e Segurança Pública).

Assim, inobstante no Estado de Minas Gerais o Sistema Socioeducativo estar posicionado na
SEJUSP, nota-se que a atividade de socioeducação não se trata de atividade típica de
segurança pública, havendo inclusive disposição de que deve estar vinculado a área
responsável pelos Direito Humanos, o que ocorre a nível federal.

3. A contratação emergencial se embasa no risco iminente de paralização da política pública
de Atendimento Socioeducativo, priorizada na Constituição Federal; cenário este que
pouco se modificou após a publicação da Lei 23.750/2020. O texto legislativo discorre
sobre a possibilidade de se realizar contratos emergenciais para admissão temporária
de servidores, e sobre a possibilidade de manutenção dos atuais servidores
contratados. No entanto, o impugnante se ateve à análise da referida lei, olvidando-se da
Lei Estadual nº. 18.185/2009, que estabelece o prazo máximo de vigência dos contratos
em 8 (oito) anos. Ou seja, na medida em que o inciso IV do art. 4º e o inciso III do §1º do
art. 4º da Lei Estadual nº. 18.185/2009 foram declarados inconstitucionais, entendemos
ser impossível persistirem contratos com vigência superior a 8 anos, independentemente
da Lei Estadual nº. 23.750/2020 e do prazo por ela estabelecido de dezembro de 2022.

Ocorre que, no caso do Sistema Socioeducativo, a quantidade de servidores que atingirão este
prazo máximo de 8 anos em 2021 é expressiva. Além disto, as rescisões serão desiguais entre
as unidades do Sistema, restando a necessidade de movimentação de servidores para suprir
as perdas.

Há que se levar em conta também que desconhecemos qual será a interpretação dada pela
Advocacia Geral do Estado aos dispositivos da Lei 23.750/2020, de modo que não se sabe
ainda se a nova lei de contratação temporária irá solucionar o déficit de servidores
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considerando que:

- ao longo de 2021 aproximadamente 280 servidores do sistema socioeducativo atingirão 8
anos de contrato;

- o concurso para provimento de auxiliares educacionais conta com 211 vagas e tem previsão
de conclusão para o final de 2021;

- o concurso para provimento de agentes socioeducativos conta com 80 vagas e tem previsão
de conclusão para meados de 2022;

- não há, ainda, previsão de concurso público para Aneds e Aseds (equipe técnica das
unidades)

- atualmente o sistema socioeducativo já trabalha em déficit de servidores.

Assim, persiste o risco de fechamento de unidades mesmo diante da publicação da Lei
Estadual nº. 23.750/2020 (PL 2150). Desta maneira, a justificativa de dispensa da contratação
deve manter-se válida.

4. Há a previsão de se realizar Concurso Público para as carreiras de Agente de Segurança
Socioeducativo e de Assistente Executivo de Defesa Social – Auxiliar Educacional, que,
concomitante e paralelamente à migração das unidades socioeducativas para o modelo
de cogestão, são estratégias adotadas para suprir o déficit de servidores do Sistema
Socioeducativo.

Necessário destacar que estas estratégias não representam nenhuma inovação normativa - a
cogestão é uma forma de gestão já utilizada em unidades socioeducativas em Minas Gerais há
mais de 15 anos. Ao contrário, elas diversificam os modelos de gestão no sistema para torná-lo
menos dependente de apenas um modelo de execução, fortalecendo e garantindo a
manutenção da política.

5. Em relação aos argumentos apresentados na justificativa para celebração de Contrato de
Gestão emergencial por 180 dias com o Instituto Elo - IElo, esclarecemos que a
experiência do IElo é compatível com os critérios editalícios que dizem respeito à
experiência da proponente. Ora, se o edital de seleção pública não se restringia a pontuar
propostas de entidades com experiência apenas na execução da medida socioeducativa
de internação, é perfeitamente coerente a manutenção destes mesmos parâmetros na
escolha da OS apta a celebrar contrato emergencialmente para evitar a paralização da
política pública. Além disso, reitera-se que o Instituto Elo já possui qualificação como
Organização Social válida, o que é condição necessária para assinatura de contrato de
gestão.

O critério previsto nos editais 01 a 06/2020 exigido para classificação da proponente no
certamente era o critério “2.1 - Tempo de experiência comprovada em projetos educacionais,
socioassistenciais e/ou de promoção de cidadania para adolescentes e jovens”, assim descrito
no Anexo II dos Editais:

Para esse critério, a proponente deverá comprovar tempo de experiência
na execução direta de atividades ou projetos voltados para ações
educacionais e de promoção de cidadania para jovens e
adolescentes.
(...)
São consideradas ações educacionais e de promoção de cidadania para
jovens e adolescentes atendimento socioeducativo, acolhimento
institucional de jovens e adolescentes, ensino profissionalizante, educação
formal/ensino regular, além de ações, programas ou projetos que tenham
como objeto a promoção e defesa dos direitos fundamentais de
adolescentes e jovens, inclusive nos campos da proteção da vida, saúde,
esporte, cultura, geração de renda, empreendedorismo e
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desenvolvimento do protagonismo juvenil. (grifo nosso)

Conforme os editais, as proponentes deveriam comprovar necessariamente experiência por
pelo menos 3 anos em atividades desta natureza. Conforme trazido na justificativa, desde 2005
o IElo atua na execução do Programa Fica Vivo! que, conforme descrição contida no sítio
eletrônico da Sejusp (http://www.seguranca.mg.gov.br/2013-07-09-19-17-59/2020-05-12-22-29-
51/programas-e-acoes) tem as seguintes características:

Instituído no ano de 2003, por meio do Decreto Nº 43.334/2003, o
Programa de Controle de Homicídios – Fica Vivo! atua na prevenção e na
redução de homicídios dolosos de adolescentes e jovens de 12 a 24
anos, em áreas que registram maior concentração desse fenômeno. O
programa Fica Vivo! articula dois eixos de atuação: Proteção Social e
Intervenção Estratégica.
No eixo Proteção Social, a partir da análise da dinâmica social das
violências e da criminalidade dos territórios, o Programa promove oficinas
de esporte, cultura e arte; realiza projetos locais, de circulação e
institucionais; faz atendimentos individuais dos jovens e promove Fóruns
Comunitários. Além disso, o Programa articula junto à rede de proteção
social os encaminhamentos de adolescentes e jovens.
As oficinas são estratégias de aproximação e atendimento aos
adolescentes e jovens articuladas às características das áreas atendidas,
tais como aspectos criminais, culturais, sociais, históricos e geográficos.
Elas são implantadas em diferentes locais das áreas de abrangência da
Unidade de Prevenção à Criminalidade, articulando aspectos da
singularidade dos adolescentes e dos jovens e o acesso a direitos.
As oficinas do Programa têm como foco a prevenção à criminalidade,
proporcionando espaços de resolução de conflitos e rivalidades
violentas, potencializando o acesso do público aos serviços e à rede
de proteção social e favorecendo o acesso à cidade, além de promover a
discussão de temas relacionados à cidadania, aos direitos humanos e à
participação social. (grifo nosso)

Importante destacar, neste ponto, a assertividade trazida pelo pedido de impugnação ao retirar
do Sistema Socioeducativo a lente exclusiva da Segurança Pública, colocando-o dentro de um
espectro multidisciplinar das políticas públicas sociais. Entende-se portanto, que o impugnador
corrobora com o entendimento de que o objeto dos editais não se trata de atividade típica de
segurança pública, conforme exaustivamente argumentado no item 2.

Isto posto, somado à experiência do Instituto Elo, vê-se que a organização que se pretende
contratar emergencialmente é qualificada para exercer as atividades de socioeducação, com a
devida orientação, acompanhamento e fiscalização da Subsecretaria de Atendimento
Socioeducativo.

6. A publicação do comunicado sobre a remoção dos servidores foi feita em data anterior à
da publicação da Lei Estadual nº. 23.750/2020, e o extrato da justificativa da dispensa foi
divulgado na mesma data que a referida lei. A Administração pública deve planejar seus
atos, uma vez que sua operacionalização demandam um rito burocrático que deve ser
observado.

Com isso, no momento da tomada de decisão pela celebração do contrato emergencial bem
como a publicação do comunicado das remoções ocorreram antes da definição do cenário
normativo atual. Ou seja, não se tinha conhecimento sobre quando o PL 2150 seria convertido
em lei e sob quais termos, de modo que as ações necessárias para evitar a paralização da
política pública tiveram que ser tomadas.

A partir da ciência do sancionamento da Lei Estadual nº. 23.750/2020, esta Administração
realizou nova análise do cenário e, conforme exposto em itens anteriores, permanece o estado
crítico do Sistema Socioeducativo. No endereço eletrônico

Resposta à Impugnação 3 - Indeferida (24064439)         SEI 1450.01.0180110/2020-96 / pg. 16

http://www.seguranca.mg.gov.br/2013-07-09-19-17-59/2020-05-12-22-29-51/programas-e-acoes


<http://www.seguranca.mg.gov.br/component/gmg/page/3176-editais-em-andamento>o
impugnador pode acompanhar o processo de tramitação de cada edital, e verificar que a
celebração de um contrato emergencial foi opção última de um processo que permitiu ampla
concorrência, de maneira legal e transparente. Reitera-se, ainda, que a contratação
emergencial é por tempo limitado (180 dias). Desta maneira, o contrato emergencial servirá tão
somente para impedir o risco de paralização da política pública, visto que já está em tramitação
o processo de Seleção Pública que permitirá nova concorrência entre as entidades
interessadas.

7. Cabem esclarecimentos e justificativa quanto à afirmação trazida no pedido de
impugnação: “Ou seja, se o fim único seria o concurso público, inexiste real necessidade
de se substituir os servidores temporários de forma imediata.”. Importa dizer que o fim
único desta medida não se restringe à realização de concurso público ou mera reposição
de pessoal. A estratégia de celebração de contratos de gestão para gestão de outras
unidades de internação teve surgiu no contexto da iminência de rescisão de diversos
contratos temporários de servidores vinculados ao sistema socioeducativo. No entanto,
como é possível depreender da justificativa posta nos processos de seleção pública:

O intuito desta estratégia de gestão é melhorar o atendimento das
Unidades Socioeducativas, inclusive pelo fortalecimento das equipes
técnicas e de atendimento das Unidades, tanto das que passarão para co-
gestão, quanto as que permanecerão como gestão direta.
As medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, no estado de
Minas Gerais, já possuem execuções por meio de parcerias com o terceiro
setor, por meio da Lei Federal nº. 13.019/2014.
A parceria do Estado com a sociedade civil tem como baliza que o
parceiro auxilie no processo de execução das políticas públicas, atendendo
às diretrizes e metodologias formuladas pela gestão. Contudo, para que o
poder público garanta sua articulação com os interesses da sociedade, é
fundamental que se busque o apoio de representantes legítimos da
sociedade civil, um apoio que zele pelo interesse público. O papel da
sociedade civil na parceria com o Estado para a execução da política de
medida socioeducativa é definido claramente no artigo 4º do Estatuto da
Criança e do Adolescente:
“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e
a convivência familiar e comunitária.”
Seguindo esse ditame, verifica-se que o ECA prioriza explicitamente a
utilização de recursos existentes na comunidade na execução das medidas
socioeducativas.
Foi seguindo esse delineamento que os modelos de parceria da
semiliberdade e internação foram traçados. O Estado se responsabiliza,
não sem o apoio e o debate com o parceiro, pela definição da metodologia
de trabalho, as diretrizes para o funcionamento da unidade e do fluxo entre
apreensão, aplicação e execução da medida. Em contrapartida, o
parceiro, em consonância com a Política e Metodologias traçadas, zela
pela promoção dos vínculos comunitários do adolescente, promovendo as
atividades internas e externas da medida a partir da articulação com a rede
social em todos os âmbitos.
As vantagens gerenciais esperadas na execução via parceria com
entidades sem fins lucrativos, especificamente na contratualização via
Organizações Sociais serão: monitoramento mais consistente e constante,
foco em resultados e ganho de eficiência nos processos, com a
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manutenção do número de vagas já ofertadas.

8. Por fim, conforme exaustivamente exposto, é intrínseco e condição primeira de todas as
ações desta Administração Pública o zelo pelo interesse público. As consequências de
uma possível inércia frente ao atual cenário do Sistema Socioeducativo são:  i) redução na
Política Pública essencial e priorizada pela Constituição Federal de 1988; ii) possível
fechamento de unidades, que se tornarão inviáveis pela falta de equipe de atendimento;
iii) retrocesso na oferta de vagas, em detrimento do 2ª Pactuação de Atos Preparatórios
para a Expansão do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo, assinado entre o
Estado de Minas Gerais, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça; e iv) prejuízos na
resposta estatal à delinquência infantil. Sendo caso de irresponsabilidade administrativa
as tentativas que impedem a resposta estatal aos problemas acima citados. Esta
Secretaria é sensível aos impactos das eventuais remoções entre os Servidores Públicos
e está tomando todas as providencias para minimizar os possíveis conflitos.

 

9. Pelas razões expostas acima, indeferimos o pedido de impugnação.

 

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para o que for
necessário.

 

Atenciosamente,

 

Gustavo Henrique Wykrota Tostes
Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública

(respondendo pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública)

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Henrique Wykrota Tostes,
Respondendo Pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em
08/01/2021, às 18:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
24064439 e o código CRC 9BAEA7AE.

Referência: Processo nº 1450.01.0180110/2020-96 SEI nº 24064439
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