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Importante registrar que tal emenda não acarreta qualquer 
aumento de despesa orçamentária e tampouco prejudica a 
eficiência do serviço público, uma vez que o controle na quali-
dade dos serviços é feita, a exemplo dos demais Estados, pela 
Corregedoria.

Não é demais lembrar que a própria procuradoria da Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo adota o mesmo enten-
dimento, permitindo o amplo exercício profissional da advocacia, 
apenas limitando nos termos do Estatuto da Advocacia.

A regulamentação da advocacia é feita pela Lei 8.906/94, 
que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advo-
gados do Brasil - OAB.

O art. 132 da Constituição Federal, que trata dos Procura-
dores do Estado e do Distrito Federal, não faz qualquer menção 
à regulamentação da profissão, limitando-se a informar que 
estes deverão ser organizados em carreira.

A organização em carreira pressupõe a criação de regras 
próprias para ingresso, progressão funcional e vencimentos, 
organização interna com divisões de competência e atribuições 
próprias, não vislumbrando a possibilidade de criação de "con-
dições para o exercício de profissões", cuja competência, no 
que se refere à advocacia, é da União, como nos demonstra o 
artigo 22, inc. XVI, da Constituição Federal.

Com efeito, a Constituição Federal quando quis discriminar 
a regulação de determinada carreira profissional o fez expres-
samente. Neste sentido, o art. 131 da Constituição Federal, que 
regula a Advocacia da União prevê - expressamente - a regula-
mentação da profissão por meio de Lei Complementar. De igual 
forma o art. 134 da Constituição Federal ao tratar da Defensoria 
Pública. Contudo, em relação às procuradorias Estaduais nada 
disse a Constituição Federal (art. 132, CF), devendo, portanto, 
serem submetidas apenas aos limites da Lei Federal que regula 
a profissão do advogado (Lei n. 8.906/94).

Também merece destaque o fato de que o advogado que 
tem aberta a possibilidade do amplo exercício da profissão 
adquire experiência e vivência que serão utilizadas em benefí-
cio da função pública.

Isto porque acarretará maior eficiência e agilidade ao 
profissional, pois a salutar concorrência existente na iniciativa 
privada fará com que o profissional tenha que se aperfeiçoar 
para conseguir competir (sobreviver) no mercado de trabalho, 
situação que, como se sabe, inexiste na área pública, envolto 
em teses e procedimentos burocráticos que cercam a adminis-
tração pública e acabam por engessar a criatividade do jovem 
profissional.

Ainda em relação aos jovens profissionais, importante 
mencionar que o atual sistema previdenciário não representa 
um estímulo para permanecer na área pública, pois inexiste 
a aposentadoria integral e tampouco o benefício do FGTS, 
restarão, assim, poucos atrativos para segurar tais profissionais 
na carreira.

Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 760, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Dê-se aos incisos I e II do artigo 126 do Projeto de lei Com-

plementar nº 25, de 2013, a seguinte redação:
I - houver interesse moral ou qualquer motivo de ordem 

íntima que o iniba de funcionar.
II - houver proferido parecer favorável à pretensão deduzi-

da em juízo ou administrativamente pela parte adversa.
JUSTIFICATIVA
A emenda acrescenta mais uma hipótese justificável de 

suspeição do Procurador do Estado: motivo de ordem íntima 
que o iniba de funcionar, além de estabelecer outro caso de sus-
peição, atinente ao fato de exarar, em processo administrativo, 
parecer favorável à parte contrária.

Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 761, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Dê-se aos incisos I e III do artigo 123 do Projeto de lei 

Complementar nº 25, de 2013, a seguinte redação:
I - em que seja parte ou de qualquer forma interessado.
III - em que seja parte ou tenha interesse cônjuge ou 

companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau.

JUSTIFICATIVA
Deve ser vedado o patrocínio, por Procurador do Estado, 

de causas não só em que seja parte, mas também, interessado, 
economicamente ou não.

Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 762, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Suprima-se o inciso II e inclua-se o inciso IV ao artigo 122 

do Projeto de lei Complementar nº 25, de 2013, de 2013, com a 
seguinte redação:

Artigo 122 - Além das proibições decorrentes do exercício 
de cargo público, ao Procurador do Estado é vedado:

(...)
IV - a prática de assédio moral.
JUSTIFICATIVA
A supressão ao inciso II se faz necessária, para possibilitar 

o exercício da advocacia em causa própria e pro-bono. A inclu-
são do inciso V se mostra necessária para evitar qualquer forma 
de constrangimento que possa ocorrer nas relações de trabalho.

Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 763, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Dê-se ao inciso XIII do artigo 128 do Projeto de lei Comple-

mentar nº 25, de 2013, a seguinte redação:
XIII - a inamovibilidade em relação ao órgão de execução 

em que estiver classificado, ressalvadas as hipóteses de remo-
ção, nos termos do artigo 103 desta lei complementar.

JUSTIFICATIVA
Em vista da sugestão de supressão do artigo 104, propõe-

se, logicamente, a retirada da referência a tal dispositivo.
Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 764, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Dê-se ao inciso V do artigo 122 do Projeto de lei Comple-

mentar nº 25, de 2013, a seguinte redação:
V - exercer o magistério em desacordo com a Constituição 

Federal, observadas as diretrizes fixadas pelo Procurador Geral, 
pelo Corregedor Geral e pelo Conselho".

JUSTIFICATIVA
Trata-se de proposta que visa a assegurar que a direção 

superior da PGE seja, de fato, exercida pelos órgãos constitu-
cionalmente competentes para tanto (cf. art. 100, caput, da 
Constituição do Estado).

Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 765, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Incluam-se os incisos XIV ao XXII ao artigo 128 do Projeto 

de lei Complementar nº 25, de 2013, com a seguinte redação:

EMENDA Nº 754, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Dê-se ao artigo 11 do Projeto de lei Complementar nº 25, 

de 2013, a seguinte redação:
Artigo 11 - O Conselho da Procuradoria Geral do Estado 

será integrado pelo Procurador Geral, que o presidirá, pelo 
Corregedor Geral e pelos Subprocuradores Gerais, na condição 
de membros natos, e por 8 (oito) membros eleitos entre Pro-
curadores do Estado em atividade, sendo 1 (um) representante 
para cada nível da carreira e mais 1 (um) representante para 
cada área de atuação.

Parágrafo único: Também terão assento no Conselho, sem 
direito a voto, o Ouvidor Geral, um representante dos aposenta-
dos e um de cada entidade de Classe.

JUSTIFICATIVA
Trata-se de previsão que aumenta a representatividade do 

Conselho.
Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 755, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Dê-se ao artigo 204 do Projeto de lei Complementar nº 25, 

de 2013 a seguinte redação.
"Artigo 204 - Passa a vigorar com a seguinte redação o 

parágrafo 2º, do artigo 55, da Lei Complementar nº 93, de 28 
de maio de 1974, com a redação que lhe conferiu o artigo 13, 
da Lei Complementar nº 907, de 21 de dezembro de 2001:

"Artigo 55 - ...........................................................
§ 2º - Do total depositado nos termos deste artigo, serão 

destinados:
1 - até 3% (três por cento) para pagamento de Prêmio de 

Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) aos servidores em 
exercício na Procuradoria Geral do Estado;

2 - 4% (quatro por cento) ao Fundo Especial de Despesas 
do Centro de Estudos, visando ao aperfeiçoamento intelectual 
dos integrantes da carreira de Procurador do Estado, formação 
e aperfeiçoamento funcional dos servidores em exercício na 
Procuradoria Geral do Estado e à contratação de jurista para 
emitir parecer de interesse da Instituição"

JUSTIFICATIVA
A presente emenda visa aperfeiçoar o dispositivo em 

questão.
Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 756, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Dê-se ao artigo 198 do Projeto de lei Complementar nº 25, 

de 2013 a seguinte redação.
Artigo 198 - Constituem receitas do FUNPROGESP:
I - dotações orçamentárias próprias;
II - 6% (seis inteiros percentuais) dos 17,76316% (dezesse-

te inteiros, setenta e seis mil, trezentos e dezesseis centésimos 
de milésimos percentuais) dos emolumentos das serventias des-
tinados à Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos do inciso 
III do artigo 20 da Lei Estadual n. 11.331-2002;

III - recursos provenientes de aluguéis ou de
permissões de uso de espaços livres para terceiros, onde 

funcionem os órgãos da Procuradoria Geral do Estado;
IV - recursos provenientes do produto de alienação de 

equipamentos, veículos, outros materiais permanentes ou mate-
rial inservível ou dispensável;

V - rendimentos financeiros dos recursos do próprio fundo;
VI - outros recursos que lhe forem expressamente atribuí-

dos por lei."
JUSTIFICATIVA
Escrever aqui ...
Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 757, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Dê-se ao artigo 201 do Projeto de lei Complementar nº 25, 

de 2013, a seguinte redação:
Artigo 201 - O Procurador Geral, mediante resolução apro-

vada pelo Conselho, editará os atos complementares necessá-
rios ao funcionamento do FUNPROGESP".

JUSTIFICATIVA
Trata-se de proposta que visa a assegurar que a direção 

superior da PGE seja, de fato, exercida pelos órgãos constitu-
cionalmente competentes para tanto (cf. art. 100, caput, da 
Constituição do Estado).

Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 758, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Acresça-se ao artigo 117, o inciso V, do Projeto de lei Com-

plementar nº 25, de 2013, a seguinte redação:
"Artigo 117 - São considerados como de efetivo exercício, 

para todos os efeitos legais, os dias em que o Procurador do 
Estado não estiver exercendo suas funções em razão de:

...
V- afastamento para exercer mandato de direção em enti-

dade de classe de âmbito nacional.
JUSTIFICATIVA
Trata-se de previsão que aumenta as hipóteses de afasta-

mento para representar entidade de classe nacional, propor-
cionando à Procuradoria do Estado de São Paulo uma maior 
atuação em questões de interesse nacional.

Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

EMENDA Nº 759, AO PROJETO DE LEI 
COMPLEMENTAR Nº 25, DE 2013
Dê-se aos artigos 93, 122 e 135 do Projeto de lei Comple-

mentar nº 25, de 2013 a seguinte redação.
Artigo 93 - Os Procuradores do Estado sujeitam-se a Jorna-

da Integral de Trabalho, caracterizada pela exigência da presta-
ção de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, aplicando-se 
as vedações, as incompatibilidades e os impedimentos previstos 
na lei federal que disciplina o Estatuto da Advocacia e a Ordem 
dos Advogados do Brasil.

Artigo 122 - Além das proibições decorrentes do exercício 
de cargo público, ao Procurador do Estado é vedado:

II - (texto suprimido).
"Artigo 135 - As sanções previstas no artigo 134 desta lei 

complementar serão aplicadas:
IV - a de demissão, nos casos de:
f) (texto suprimido).
JUSTIFICATIVA
Desarrazoada a proibição da advocacia privada por Pro-

curador do Estado diante da previsão da Constituição Federal 
(art. 5º, XIII e 22, XVI) e do Estatuto da Advocacia e Ordem dos 
Advogados do Brasil (art. 30, I), que veda tão somente o exercí-
cio da advocacia contra o ente público que o remunera.

Neste sentido, 23 (vinte e três) Estados da Federação adap-
taram suas leis orgânicas para constar a vedação prevista no 
Estatuto da Advocacia, ou seja, não foram além na limitação do 
direito fundamental ao exercício da profissão.

Dentre os 23 (vinte e três) Estados que permitem a advo-
cacia privada por Procuradores do Estado cito: Rio de Janeiro, 
Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, 
Bahia, Ceará, Goiás, Pernambuco, Pará, Mato Grosso, Rio Gran-
de do Norte, dentre outros.

CAPÍTULO XII
Das Remoções
Artigo 103 - A classificação dos integrantes da carreira 

de Procurador do Estado somente poderá ser alterada pelo 
Conselho:

I - por iniciativa do Procurador do Estado nos seguintes 
casos:

a) concurso de remoção;
b) permuta;
c) união de cônjuges ou companheiros, inclusive na hipóte-

se de união estável homoafetiva.
II - em razão do interesse público, mediante deliberação 

motivada de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho, nos 
seguintes casos:

a) de ofício;
b) compulsoriamente, após a conclusão de procedimento 

disciplinar.
§ 1º - É vedada a inscrição em concurso de remoção de 

Procurador do Estado afastado da carreira, salvo na hipótese 
do artigo 115 II.

§ 2º - A remoção por concurso consiste em procedimento 
realizado pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no 
qual se assegure a divulgação das vagas a serem preenchidas 
e a possibilidade de escolha pelos interessados, observado o 
critério de antiguidade, nos termos do edital de abertura do 
certame.

§ 3º - A abertura do concurso a que se refere o § 2° deste 
artigo será deliberada pelo Conselho da Procuradoria Geral do 
Estado, mediante proposta do Procurador Geral, da qual consta-
rá a relação de vagas.

§ 4º - A remoção por permuta dependerá de requerimento 
e não será admitida se o Procurador do Estado interessado 
estiver afastado da carreira ou não possa assumir as funções 
no novo órgão de classificação no prazo de 30 (trinta) dias, 
salvo as hipóteses de afastamento legal pelo período de até 6 
(seis) meses.

§ 5º - Fica sem efeito a permuta realizada no período de 
um ano anterior a aposentadoria de qualquer um dos procura-
dores removidos.

CAPÍTULO XIII
Do Reingresso
Artigo 105 - O reingresso na carreira de Procurador do 

Estado se dará somente por reintegração, reversão ou aprovei-
tamento.

Artigo 106 - Reintegração é o reingresso do Procurador 
do Estado em decorrência de decisão judicial transitada em 
julgado.

Artigo 107 - Reversão é o reingresso do Procurador do 
Estado aposentado por invalidez quando insubsistentes as 
razões que determinaram o ato de aposentação.

§ 1º - A reversão somente poderá efetivar-se quando, em 
inspeção médica, ficar comprovada a capacidade para o exer-
cício do cargo.

§ 2º - Na reversão de ofício poderá ser suspenso o paga-
mento dos respectivos proventos caso o inativo, injustifica-
damente, não se apresente para a realização da inspeção de 
saúde.

§ 3º - Constatada a insubsistência das condições que impu-
seram a inativação, será deflagrado procedimento de invalida-
ção do ato de aposentação.

§ 4º - Anulado o ato de aposentadoria, o servidor que não 
assumir o exercício no prazo legal deverá ter instaurado contra 
si processo administrativo disciplinar, por inassiduidade ou 
abandono de cargo, conforme o caso.

§ 5º - A reversão se fará em cargo vago, elevado ao mesmo 
nível em que se encontrava o aposentado no momento de sua 
aposentadoria, sendo o tempo de afastamento por tal motivo 
considerado apenas para efeito de nova aposentadoria.

Artigo 108- Aproveitamento é o reingresso do Procurador 
do Estado em disponibilidade.

§ 1º - O aproveitamento será obrigatório na primeira vaga 
e se efetivará mediante elevação do cargo vago ao mesmo nível 
em que se encontrava o interessado no momento da declaração 
de disponibilidade.

§ 2º - Em nenhum caso poderá se efetivar o aproveitamen-
to sem que, mediante inspeção médica, fique provada a capaci-
dade para o exercício do cargo.

§ 3º - Será tornado sem efeito o ato de aproveitamento 
e cessada a disponibilidade do Procurador do Estado que não 
comparecer à inspeção de saúde ou não assumir o exercício no 
prazo legal.

§ 4º - Será aposentado no cargo que ocupava o Procurador 
do Estado em disponibilidade que, em inspeção de saúde, for 
julgado incapaz para o seu exercício.

CAPÍTULO XIV
Da Exoneração, da Demissão e da Aposentadoria
Artigo 109 - A exoneração será concedida ao Procurador 

do Estado mediante requerimento, com efeito retroativo à data 
do protocolo.

Artigo 110 - A demissão do Procurador do Estado só 
poderá ocorrer em decorrência de processo administrativo dis-
ciplinar, assegurada a ampla defesa, na forma dos artigos 147 e 
seguintes desta lei complementar.

Artigo 111 - O Procurador do Estado aposentado não 
perderá seus direitos, vantagens e prerrogativas, ficando-lhe 
assegurado aqueles atribuídos aos Procuradores do Estado em 
atividade.

§ 1º. A concessão da aposentadoria de Procurador do Esta-
do observará as disposições previstas na Constituição Federal.

§ 2º. Serão também estendidos aos aposentados quaisquer 
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos Procu-
radores do Estado em atividade, inclusive quando decorrentes 
da transformação ou reclassificação do cargo em que se deu 
a aposentadoria, observado o disposto no artigo 37, XI, da 
Constituição Federal.

§ 3º O Procurador do Estado que tenha completado as 
exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por 
permanecer em atividade fará jus ao abono de permanência 
no montante de 11% (onze por cento) sobre a remuneração 
integral até a efetiva aposentadoria, vedada a acumulação com 
outro benefício de mesma natureza."

JUSTIFICATIVA
A presente proposta de emenda à pauta visa aprimorar 

o projeto de lei orgânica da Procuradoria Geral do Estado de 
São Paulo, no sentido de adequá-lo ao texto constitucional que 
atribui à Instituição o assento de função indispensável à admi-
nistração da Justiça.

Garante ainda a redução do excessivo número de funções 
de confiança, previsto no projeto encaminhado à ALESP, que se 
acolhido trará enorme prejuízo à PGE em razão do desvio do 
número expressivo de Procuradores da atividade fim, compro-
metendo a eficiência do órgão.

Também garante que os órgãos da PGE sejam de classifica-
ção, não admitido o preenchimento dos postos da Procuradoria 
Administrativa através de designação do Procurador Geral.

Nesse sentido, a emenda aprimora o texto em questões 
pertinentes ao concurso de ingresso, movimentação interna, 
ascensão funcional, deveres, direitos e garantias dos seus inte-
grantes, no sentido de dotar o Estado de corpo jurídico eficiente 
e apto a garantir a legalidade dos atos da administração, a 
integridade do patrimônio público, a plena defesa em juízo, a 
célere recuperação fiscal e tantas outras atividades fundamen-
tais à administração pública que não podem se realizar sem o 
concurso da Procuradoria Geral do Estado.

Sala das Sessões, em 9/8/2013
a) Fernando Capez a) Hélio Nishimoto

Artigo 88 - Em caso de mudança de sede de exercício, será 
concedido período de trânsito de até 8 (oito) dias, a contar da 
publicação do ato que determinar a nova classificação.

Artigo 89 - Nas hipóteses de reingresso na carreira, o Pro-
curador do Estado terá o prazo de 10 (dez) dias para entrar em 
exercício, a contar da publicação do ato de classificação.

CAPÍTULO IX
Do Estágio Probatório
Artigo 90- Os 3 (três) primeiros anos de exercício no cargo 

de Procurador do Estado servirão para verificação do preenchi-
mento dos requisitos mínimos necessários à sua confirmação 
na carreira.

§ 1º - Constituem requisitos de que trata este artigo:
1 - certificado de frequência no curso de adaptação à 

carreira;
2 - conduta profissional compatível com o exercício do 

cargo.
§ 2º - Nas hipóteses dos incisos I a III do artigo 115 desta 

lei complementar, os requisitos para confirmação na carreira 
deverão ser cumpridos após cessado o afastamento.

Artigo 91 - A verificação do cumprimento dos requisitos 
de que trata o artigo 90 desta lei complementar será feita pela 
Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado, que remeterá ao 
Conselho, até 120 (cento e vinte) dias antes do término do está-
gio, relatório circunstanciado sobre a conduta e o desempenho 
profissional do Procurador do Estado, concluindo, fundamenta-
damente, sobre sua confirmação ou exoneração.

Parágrafo único - O Conselho abrirá o prazo de 10 (dez) 
dias para defesa do interessado, caso o parecer da Corregedoria 
seja pela exoneração, e decidirá pelo voto da maioria absoluta 
dos seus membros.

Artigo 92 - O Procurador Geral expedirá o ato de exone-
ração do Procurador de Estado em estágio probatório quando:

I - o Conselho manifestar-se contrariamente à confirmação;
II - o interessado não houver concluído o curso de adapta-

ção à carreira..

CAPÍTULO X
Do Regime de Trabalho
Artigo 93 - Os Procuradores do Estado sujeitam-se a Jor-

nada Integral de Trabalho,, com dedicação exclusiva, permitido 
o exercício da advocacia fora do âmbito institucional apenas 
em causa própria e "pro bono", exceto contra a administração 
pública estadual suas autarquias e fundações.

CAPÍTULO XI
Da Promoção
Artigo 94 - A promoção consiste na elevação do cargo do 

Procurador do Estado para nível imediatamente superior na 
carreira.

Artigo 95 - A promoção será processada anualmente pelo 
Conselho da Procuradoria Geral do Estado, segundo os critérios 
alternativos de antiguidade e de merecimento, em proporções 
iguais.

§ 1º - Poderá concorrer à promoção o Procurador do Estado 
que no dia 31 de dezembro do ano a que corresponder a pro-
moção tenha cumprido o interstício a que se refere o artigo 97 
desta lei complementar.

§ 2º - A promoção produzirá efeitos a partir do dia 1º de 
janeiro do ano seguinte ao que corresponder à promoção.

§ 3º - A abertura do concurso de promoção dar-se-á, anual-
mente, no mês de janeiro.

§ 4º - Obedecido o interstício e as demais exigências 
estabelecidas em regulamento, poderão ser beneficiados com 
a promoção até 15% (quinze por cento) do total dos níveis, 
divididos, proporcionalmente, entre I a IV, conforme o número 
de procuradores em atividade de cada nível, sendo promovidos, 
no mínimo, 10 (dez) em cada nível.

§ 6º - Na vacância, os níveis II a V retornarão ao nível 
inicial da carreira.

Artigo 96 - A participação no concurso de promoção 
depende de inscrição do interessado.

Artigo 97 - Somente poderá concorrer à promoção o inte-
grante da carreira de Procurador do Estado que contar, no 
mínimo, 3 (três) anos de efetivo exercício no respectivo nível.

§ 1º - Serão computados para os fins do disposto no 
"caput" deste artigo os afastamentos previstos no artigo 78 
do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São 
Paulo, e o período de licença para tratamento de saúde não 
excedente a 90 (noventa) dias, por interstício.

§ 2º - Para efeito de promoção por antiguidade, também 
serão computados os afastamentos previstos nos artigos 79, 80 
e 82 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, e 
125, § 1º, da Constituição Estadual.

§ 3º - Não se aplica o disposto no "caput" deste artigo se 
não houver Procurador do Estado que preencha tal requisito.

Artigo 98 - Não podem concorrer à promoção por mere-
cimento:

I - os membros efetivos do Conselho;
II - o Procurador do Estado que tenha reingressado na 

carreira há menos de 6 (seis) meses, exceto no caso de reinte-
gração;

III - SUPRIMIR
Artigo 99 - A antiguidade será apurada pelo tempo de 

efetivo exercício no nível.
§ 1º - O Procurador Geral fará publicar no Diário Oficial 

do Estado, em janeiro de cada ano, a lista de antiguidade dos 
Procuradores do Estado por nível da carreira, contando em dias 
o tempo de serviço no nível, na carreira e no serviço público 
estadual.

§ 2º - As reclamações contra a lista de antiguidade deve-
rão ser apresentadas no prazo de 5 (cinco) dias da respectiva 
publicação.

§ 3º - O empate na classificação por antiguidade resolver-
se-á favoravelmente ao candidato que tiver:

1 - maior tempo de serviço na carreira;
2 - maior tempo de serviço público estadual;
3 - maior idade;
4 - mais encargos de família.
Artigo 100 - O mérito, para efeito de promoção, será aferi-

do segundo critérios estabelecidos em deliberação do Conselho 
da Procuradoria Geral do Estado, que observará a competência 
profissional, eficiência no exercício da função pública, dedi-
cação, pontualidade e zelo no cumprimento das obrigações 
funcionais, urbanidade, aprimoramento da cultura jurídica e ser-
viços relevantes para a instituição, contribuição à organização e 
funcionamento da Procuradoria Geral do Estado e prestação de 
serviços relevantes para a instituição.

§ 1º - Os elementos indispensáveis à avaliação do mérito 
serão considerados a partir das condições existentes na prece-
dente promoção por antiguidade ou por merecimento.

§ 2º - O integral cumprimento de mandato de membro do 
Conselho da Procuradoria Geral do Estado terá peso qualifi-
cado na aferição de merecimento para efeito de concurso de 
promoção.

§ 3º - O disposto no § 2° deste artigo aplica-se também 
aos membros natos do Conselho, desde que o tenham integra-
do durante, pelo menos, 2 (dois) anos.

Artigo 101 - O Conselho fará publicar a lista de classifica-
ção por merecimento no Diário Oficial do Estado, contando-se 
da publicação o prazo de 5 (cinco) dias para recurso.

Parágrafo único- O recurso será decidido pelo Conselho, 
por maioria simples.

Artigo 102 - O Conselho elaborará e encaminhará ao Pro-
curador Geral, para as providências cabíveis, a lista consolidada 
de classificação dos candidatos por ambos os critérios, indican-
do em separado aqueles que alcançaram o direito à promoção, 
de acordo com o número de vagas.
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