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IC 1.18.003.000186/2016-52

PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO

Trata-se de inquérito civil instaurado para apurar

possível  ocorrência  de  atos  de improbidade administrativa  em concursos

públicos realizados pela Universidade Federal de Goiás,  campus Jataí/GO,

para o cargo de professor efetivo do Curso de Direito, nas áreas de Direito

Constitucional  e  Teoria  do  Direito  (Edital  n°  63/2015)  e  Direito  Penal,

Sociologia e Sociologia Criminal (Edital n° 77/2015).

Inicialmente, cumpre destacar que foi instaurado

em  razão  de  desdobramento  de  outro  inquérito  civil,  o  IC

1.18.000.00139/2016-39,  em  trâmite  no  1°  Ofício  desta  PRM,  mas  que

investigou  os  fatos  sob  a  ótica  da  fiscalização  dos  atos  administrativos,

vinculado à 1° CCR.

Neste IC, a ideia era apurar os fatos, mas sob o

ponto de vista da 5° CCR.

Pois  bem.  As  suspeitas  de  irregularidade  que

pairavam sobre os dois concursos públicos (Editais n° 63/2015 e 77/2015)

cingiam-se  à  possível  inobservância  da  Lei  n°  12.772/2012,  já  que  nos

mencionados editais não se exigia a titulação de doutorado para o ingresso

na carreira da docência, o que aparentemente conflitaria com o disposto nos

art. 8°, §§ 1° e 3° da referida lei: 
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Art. 8o  O ingresso na Carreira de Magistério

Superior ocorrerá sempre no primeiro nível

de  vencimento  da  Classe  A,  mediante

aprovação em concurso público de provas e

títulos. 

§  1o  O  concurso  público  de  que  trata

o caput tem  como  requisito  de  ingresso  o

título de doutor na área exigida no concurso.

(...)

§ 3º  A  IFE poderá  dispensar,  no  edital  do

concurso,  a  exigência  de  título  de  doutor,

substituindo-a pela de título  de mestre,  de

especialista  ou  por  diploma de graduação,

quando se tratar de provimento para área de

conhecimento ou em localidade com grave

carência  de  detentores  da  titulação

acadêmica  de  doutor,  conforme  decisão

fundamentada de seu Conselho Superior. 

Diante  desta  situação  fática,  o  1°  Ofício

desta  PRM, no bojo  do  IC 1.18.000.000139/2016-39,  expediu  duas

recomendações à  Diretoria  da  Universidade  Federal  de  Goiás,

campus Jataí/GO, para a suspensão dos andamentos dos concursos

públicos referentes aos Editais n° 63/2015 e 77/2015 (cf. fls. 12/18 –

recomendações n° 01/2016 e 02/2016).

Posteriormente,  após  remessa  de

documentação  da  UFG,  campus  Jataí/GO,  o  1°  Ofício  desta  PRM

considerou que as recomendações foram acatadas, tendo exarado as

seguintes ponderações (cf. cópia em anexo):
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A posteriori, após a extensa análise da farta

documentação encaminhada pela IE e não

restando  demonstrado  prejuízos  concretos,

valendo-se dos princípios da supremacia do

interesse  público  e  da  razoabilidade,  este

órgão  reconsiderou  a  suspensão

anteriormente recomendada, no tocante aos

concursos regidos pelos Editais n° 63/2015

e 77/2015.

(…)

Compulsando  o  presente  Inquérito  Civil,  é

possível verificar que seu objeto encontra-se

exaurido, uma vez que as Recomendações

n°  1/2016  e  2/2016  endereçadas

respectivamente  à  Coordenação  do  Curso

de Direito e à Diretoria da Regional Jataí da

Universidade  Federal  de  Goiás  restaram

devidamente acatadas.

Como se pode notar, em relação ao disposto

na  alínea  “a”,  não  obstante  os  certames

tenham ficado sobrestados após a atuação

do  Parquet,  este  órgão  ministerial,  ao

analisar a vasta documentação encaminhada

pela  Universidade,  considerou  que  a

suspensão  outrora  recomendada  não  mais

se fazia necessária.

De outra face, no que concerne ao item “b”,

a  Coordenação  do Curso de Direito  firmou

expressamente o compromisso de observar

rigorosamente  as  exigências  da  Lei  nº.

12.772/2012,  acerca  da  área  de

conhecimento  e  titulação  exigida,  em caso
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de  novos  concursos  públicos  para

provimento de cargo de professor no Curso

de Direito.

Ademais,  a  própria  Pró-Reitoria  asseverou

ser da Unidade Acadêmica e não da Diretoria

da  Regional,  a  atribuição  para  identificar  a

área de conhecimento do concurso, o regime

de trabalho e a formação exigida (Graduação

e Doutorado),  o que reforça  o conteúdo do

compromisso firmado pela Coordenação,  no

que  diz  respeito  ao  item  “b”  da

Recomendação.

Em  razão  disso,  o  1°  Ofício  desta  PRM

promoveu o arquivamento do IC 1.18.000.000139/2016-39, remetendo-

o para apreciação da 1° CCR.

Não  há  motivos  para  discordar  das

conclusões do colega do 1° Ofício desta PRM. 

De fato, de acordo com as respostas dadas

pela Reitoria da UFG, tanto no Edital n° 63/2015 quanto no Edital n°

77/2015,  em relação ao número de candidatos  inscritos,  verificou-se

que  havia  pouquíssimos  com  doutorado  concluído,  o  que  fez  o

Conselho Universitário deliberar pela abertura do concurso público com

exigência de titulação de mestrado,  o que não é vedado pela Lei n°

12.772/2012  (cf.  fl.  22-v  e,  especialmente,  a  lista  de  candidatos

inscritos, no Anexo II dos autos).

Então,  não  se  vislumbra  que  esta  conduta

tenha  desaguado  em  favorecimento,  eis  que,  ao  contrário,  a

concorrência pelas vagas se acirrou ainda mais,  tendo em vista que
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mais candidatos puderam se inscrever: 76 no Edital n° 63/2015 e 36 no

Edital n° 77/2015.

Ao  que  parece,  o  integral  acatamento  do

disposto no art. 8°, § 3° da Lei n° 12.772/2012 ainda demorará alguns

anos no Brasil, pois é notória a carência de professores com titulação

de doutorado, especialmente nas cidades do interior, como é o caso de

Jataí/GO, distante cerca de 350 km de Goiânia/GO e cerca de 550 Km

de Brasília/DF. 

Não  se  vislumbra  a  ocorrência  de  atos  de

improbidade administrativa ou de infração penal no caso em tela, razão

pela qual promovo o arquivamento deste procedimento.

Remeta-se à  5°  CCR,  para  eventual

homologação. 

Rio Verde/GO, 08 de setembro de 2016.

OTÁVIO BALESTRA NETO
Procurador da República


