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EXMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO. 

 

 

 

 

 

 

DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES, DERLY BARRETO E 

SILVA FILHO, MARGARETE GONÇALVES PEDROSO e ALEXANDER SILVA 

GUIMARÃES PEREIRA, Conselheiros Eleitos, apresentamos a presente MOÇÃO 

PARA ABERTURA IMEDIATA DE CONCURSO DE INGRESSO NA 

CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelos seguintes 

fundamentos: 

A Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo (Lei 

Complementar nº 478, de 18 de julho de 1986) prescreve, em seu artigo 49, de modo 

imperativo, que: “O concurso de ingresso será realizado quando houver no mínimo 20 

(vinte) vagas a serem preenchidas, mediante expressa autorização do Governador do 

Estado”. 

Segundo informação do Centro de Recursos Humanos da Procuradoria 

Geral do Estado, já há mais de 40 (quarenta) cargos vagos de Procurador do Estado, de 

modo que, preenchido o requisito objetivo mínimo legalmente exigido, é de rigor a 

abertura de concurso de ingresso na carreira. 

É certo que o dispositivo citado, além do mencionado requisito objetivo, 

exige outro: a expressa autorização do Governador do Estado. 

Em que pese a discricionariedade imanente a referido ato, fato é que o 

exercício da competência em questão não pode desconsiderar o interesse público e a 

urgência no provimento dos indigitados cargos vagos. 
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Adiciona-se o fato de que muitas aposentadorias estão previstas num 

curto espaço de tempo, o que denota que os cargos vagos existentes hoje serão 

acrescidos de outros no decorrer do certame, e mesmo após.  Esses novos cargos vagos 

poderiam ser preenchidos consoante forem surgindo novas vagas, proporcionando à 

Procuradoria Geral do Estado uma reserva de candidatos em condições de tomarem 

posse no cargo de Procurador de Estado, sem a necessidade de se aguardar meses ou 

anos pela realização de novo certame público. 

Não são necessários muitos dados para se constatar que a demanda no 

Estado aumenta em escala vertiginosa. Apenas para apresentar dados extraídos do PGE-

NET, sistema informatizado de gerenciamento da tramitação de processos judiciais no 

âmbito da PGE, verifica-se que, no ano de 2013, foram distribuídos 290.058 novas 

ações. 

Esse recrudescimento não decorre de uma contingência ou de uma 

excepcionalidade ocorrida apenas no ano transato, pois o PGE-NET já aponta que, entre 

janeiro de julho de 2014, foram distribuídos mais 138.636 novos processos. 

Pelos dados colacionados, verifica-se que a Procuradoria Geral do 

Estado, na atual conjuntura, de manifesto aumento de litigiosidade, não pode ter em 

seus quadros cargos vagos.  Todos os cargos devem ser devidamente preenchidos. 

É política da atual gestão não ter um quadro de apoio jurídico.  

Certamente, esse quadro seria deveras útil para o gerenciamento desse estrondoso 

volume de processos. Então, se essa é a política atual de nossa carreira, que a atual 

gestão arque com o respectivo ônus, realizando concursos para Procuradores do Estado 

sempre que abertas 20 vagas, sendo coerente, portanto, com os princípios gerenciais que 

adotou para a nossa instituição. 

Ademais, é de bom alvitre que os concursos de ingressos sejam 

realizados com uma constância bem maior do que vem sendo empreendido, em que, nos 

últimos 20 (vinte) anos, tivemos apenas 6 (seis) concursos de ingresso. 

O que torna esse quadro mais desolador é que o Procurador do Estado, 

além dos processos judiciais, tem, em boa parte do seu tempo, de fazer tarefas 

destituídas de qualquer conteúdo jurídico.  Na rotina diária dos Procuradores, ao grande 
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volume de processos devem ser somadas as atividades que poderiam ser desempenhadas 

por servidores de apoio administrativo. 

Se os Procuradores do Estado pudessem contar com um quadro de 

servidores de apoio em condições de lhes auxiliar, o trabalho ainda seria muito, mas 

poderia ser melhor estruturado e otimizado, aproveitando-se os Procuradores de Estado 

na sua função fim, prevista constitucionalmente. 

Ocorre que esse quadro de apoio é bem diminuto na PGE e o 

“prometido” projeto de lei de carreira de apoio ainda tramita vagarosamente pelos 

órgãos do Poder Executivo, sem qualquer previsão de encaminhamento à Assembleia 

Legislativa. 

Da forma como se avizinha, os Procuradores do Estado, além de terem de 

dar conta do estrondoso aumento de litigiosidade, continuarão tendo de dar conta de 

funções que não deveriam ser suas, e que têm aumentado na mesma proporção do 

aumento de processos judiciais. 

Mas se essa é a política adotada pela atual gestão da PGE, que pelo 

menos se tenha a contrapartida da realização constante de concursos de ingresso de 

Procuradores sempre que abertas 20 (vinte) vagas, consoante a necessidade da 

instituição, que é evidente na atual conjuntura. 

Não há que se atrelar a abertura de concurso de ingresso ao Projeto de 

Lei Complementar nº 25, de 2013, que desde 2 de agosto de 2013 tramita na 

Assembleia Legislativa e que visa a estatuir uma nova Lei Orgânica para a PGE, 

entabulando-se uma “venda casada”.  São coisas diversas, e como tais devem ser 

tratadas. 

Atrelar a abertura de concurso de ingresso à incerta aprovação daquele 

PLC é engessar a PGE e colocar em risco o trabalho de excelência que nossa instituição 

sempre desempenhou. 

Nesses termos, é imperativo que o Sr. Procurador Geral do Estado 

obtenha imediatamente a expressa autorização do Sr. Governador do Estado de São 

Paulo, para a abertura de concurso de ingresso na carreira de Procurador do Estado. 
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Dessa forma, requeremos a abertura imediata de concurso de ingresso 

para provimento dos cargos vagos de Procurador do Estado de forma desvinculada do 

Projeto de Lei Complementar nº 25, de 2013. 

São Paulo, 12 de dezembro de 2014. 

 

DANIEL CARMELO PAGLIUSI RODRIGUES 

 

ALEXANDER SILVA GUIMARÃES PEREIRA 

 

DERLY BARRETO E SILVA FILHO 

 

MARGARETE GONÇALVES PEDROSO 

 


