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SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS AUTARQUIAS, 

DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

EXMO. SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO. 

 

 

 

 

 

 

Assunto: Orçamento Anual da PGE de 2017 – Art. 15, XIX, da Lei Orgânica da PGE 

 

O SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS 

AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - SINDIPROESP vem, por seu presidente, solicitar que 

V.Exa. submeta a proposta de orçamento anual para o exercício de 2017 da Procuradoria 

Geral do Estado e suas unidades à apreciação do E. Conselho pelas seguintes razões: 

O Procurador do Estado é profissional que precisa ser dignificado, 

valorizado e respeitado e deve contar com serviços, equipamentos e pessoal de apoio 

adequados e condições de trabalho dignas e salubres, requisitos essenciais ao exercício do 

procuratório estatal. 

A falta desses requisitos compromete a qualidade da atuação do Estado em 

causas jurídica e economicamente relevantes e degrada as funções constitucionais 

desempenhadas pelos Procuradores, circunstância que pode dar ensejo à responsabilização 

de todos aqueles que concorrem, por ação ou omissão, para a malversação da res publica e 

para o sucateamento da Advocacia Pública estadual. 

O desempenho eficiente das atribuições dos Procuradores do Estado, que 

não se limitam apenas a cobrar vultosas dívidas, depende, fundamentalmente, de meio 

ambiente, de infraestrutura (prédios, equipamentos, viaturas, etc.) e de condições de 
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trabalho e de apoio administrativo dignos, adequados, suficientes e tecnicamente 

apropriados. 

Certamente, os Procuradores do Estado poderiam arrecadar mais e defender 

melhor o Estado e conferir maior segurança jurídica às políticas públicas se fossem 

garantidos recursos suficientes para tanto. 

Todavia, como apontado recorrentemente pela Corregedoria Geral da PGE 

de uns anos para cá, as condições de trabalho dos Procuradores do Estado “não são ideais”.   

Há muitos Procuradores que trabalham em “salas sem aeração”, em “ambientes labirínticos 

e abafados”, em instalações que contam com apenas 1 (um) banheiro para uso de mais de 

100 (cem) pessoas, sem mencionar o uso do público. 

Os membros da Advocacia Pública estadual, como é do conhecimento do 

comando institucional há vários anos, labutam em prédios mal conservados, que não 

contam com Autos de Vistoria do Corpo de Bombeiros, sem segurança, sujeitos à 

ocorrência de furtos do patrimônio individual e público, como autos de processos relativos 

a cobranças de créditos tributários milionários (vide matéria publicada no periódico O 

Estado de S. Paulo, de 15 de fevereiro de 2013, p. A4). 

A Corregedoria da PGE também atesta a insuficiência de servidores de 

apoio, circunstância que vem obrigando os Procuradores do Estado a realizar tarefas de 

natureza administrativa, como confecção de cálculos, extração de fotocópias, perfuração de 

documentos, inserção de documentos em pastas e processos digitais, acompanhamento da 

tramitação física de expedientes, classificação e guarda de papéis, etc., “retirando-lhes 

tempo útil que poderia ser utilizado numa atuação judicial mais eficiente”, com “dedicação 

às causas mais relevantes para o Estado”.  Igualmente constata outro preocupante 

problema: “os colegas estão desinteressados e desanimados”, fato que novamente decorre 

das precárias condições de trabalho na PGE, como salas de diminuto tamanho, calor ou frio 

excessivos no ambiente de trabalho em razão da falta de climatização, inexistência de 

isolamento acústico nos locais de trabalho, falta de viaturas, falta de equipamentos e 

materiais de trabalho, entre outras agruras que interferem direta e negativamente na 

produtividade e na concentração intelectual dos Procuradores, responsáveis pela defesa do 

Estado em causas milionárias. 
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A evasão dos quadros da PGE, tanto de Procuradores como de servidores, é 

assaz preocupante. 

Esse quadro, que é grave, não pode ser desconsiderado nem negligenciado 

na peça orçamentária, como se não existisse. 

Tudo isso deve ser levado em conta na elaboração orçamentária para o 

exercício de 2017, e não apenas por uma questão de respeito aos Procuradores do Estado, 

mas por imposição constitucional.  A Procuradoria Geral do Estado deve ser provida de 

recursos e condições materiais e funcionais aptos para o exercício eficiente de suas altas 

funções constitucionais. 

O Conselho deve ouvir as apreensões, as dificuldades e as carências da 

carreira e dar-lhe as respostas esperadas.  Deve ser uma virtuosa arena de discussão, de 

pensamento crítico e de construção de soluções institucionais coletivas acerca da 

Advocacia Pública estadual e sua gestão. 

Em vista das constantes queixas da carreira de que, nos últimos anos, a falta 

de infraestrutura e de condições apropriadas de trabalho vem recrudescendo, o 

Conselho há de participar, de forma inédita, agora com fundamento no art. 15, XIX, da Lei 

Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015, da elaboração do orçamento da PGE, 

medida predestinada a assegurar o atendimento das necessidades dos órgãos de execução 

da PGE, sob uma nova ótica: a ótica participativa e inclusiva de todos os Procuradores do 

Estado, que estão legitimamente representados e encontram no Conselho um valioso 

espaço público para apresentação de sugestões a fim de aprimorar a estrutura, a 

organização e o funcionamento da Procuradoria Geral do Estado. 

Relativamente aos Conselhos das Procuradorias Gerais dos Estados e do 

Distrito Federal, cumpre registrar que o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil, visando a garantir o “pleno exercício profissional dos advogados públicos”, traçou, 

em 2012, 10 (dez) súmulas.  Dentre elas, a de nº 4 prescreve: “As matérias afetas às 

atividades funcionais, estruturais e orgânicas da Advocacia Pública devem ser submetidas 

ao Conselho Superior do respectivo órgão, o qual deve resguardar a representatividade das 

carreiras e o poder normativo e deliberativo” (cf. http://www.oab.org.br/noticia/24762/conselho-

federal-traca-diretriz-em-defesa-da-advocacia-publica). 

http://www.oab.org.br/noticia/24762/conselho-federal-traca-diretriz-em-defesa-da-advocacia-publica
http://www.oab.org.br/noticia/24762/conselho-federal-traca-diretriz-em-defesa-da-advocacia-publica
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Seguindo esse norte, e tendo em conta o disposto no citado art. 100, caput, 

da Constituição do Estado – segundo o qual “a direção superior da Procuradoria Geral do 

Estado compete ao Procurador Geral do Estado, responsável pela orientação jurídica e 

administrativa da instituição, ao Conselho da Procuradoria Geral do Estado e à 

Corregedoria Geral do Estado, na forma da respectiva Lei Orgânica” (grifou-se) – e, agora, 

o comando do art. 15, XIX, da nova Lei Orgânica da PGE, cumpre, a todo custo, 

democratizar o espaço de elaboração orçamentária, abrindo as portas do Conselho para que 

os colegas Procuradores possam, em audiências temáticas sobre o assunto, expor as suas 

impressões, angústias e necessidades e focar as dificuldades enfrentadas em seu dia a dia 

de trabalho.  Ao Conselho, caberá ouvi-los e, como dito, dar-lhes prontamente as respostas 

esperadas.  Por outro lado, cumpre evitar a concentração absoluta de poderes e das 

competências de gestão superior única e exclusivamente nas mãos de uma pessoa e buscar 

maior equilíbrio e coordenação entre as três instâncias de poder da PGE, a fim de que não 

recaia somente sobre o Procurador Geral do Estado a responsabilidade por ações e 

omissões que afetam toda a instituição. 

Consigne-se, por oportuno, que as Constituições dos Estados do Acre (art. 

124), de Alagoas (art. 155, caput), do Amapá (art. 153, § 1º), do Amazonas (art. 96), da 

Bahia (art. 141), do Ceará (art. 153, caput), do Espírito Santo (art. 122, § 1º), de Goiás 

(art.118, § 1º), do Maranhão (art. 103, § 1º), do Mato Grosso (art. 111, § 2º), do Mato 

Grosso do Sul (art. 145), de Minas Gerais (art. 128, § 1º), do Pará (art. 187, § 1º), da 

Paraíba (art. 138, caput), do Paraná (art. 126), de Pernambuco (art. 72, § 1º), do Piauí (art. 

150, § 1º), do Rio de Janeiro (art. 176, § 1º), do Rio Grande do Norte (art. 87, caput), do 

Rio Grande do Sul (art. 117, caput), de Rondônia (art. 104, § 1º), de Roraima (art. 101, § 

1º), de Santa Catarina (art. 103, § 1º), de Sergipe (art. 120, § 1º) e do Tocantins (art. 51, § 

1º) preveem que as suas Procuradorias Gerais terão por Chefe, única e exclusivamente, os 

respectivos Procuradores Gerais, nomeados pelos Governadores.  É um formato 

monocrático – e não colegiado ou compartilhado – de gestão. 

Bandeirante e precursor, o Estado de São Paulo dispôs, por determinação 

constitucional expressa e inequívoca, que a gestão superior da Procuradoria Geral do 

Estado deve estar a cargo de três instâncias, quais sejam: o Conselho, a Corregedoria 

Geral e o Procurador Geral do Estado. 
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Destarte, o SINDICATO DOS PROCURADORES DO ESTADO, DAS 

AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO 

ESTADO DE SÃO PAULO – SINDIPROESP requer que V.Exa. se digne de, em 

observância e cumprimento aos arts. 100, caput, da Constituição do Estado, e 15, XIX, da 

Lei Complementar nº 1.270, de 25 de agosto de 2015, submeter à apreciação do Conselho 

da PGE a proposta de orçamento para o exercício de 2017 da Procuradoria Geral do Estado 

e suas unidades.  Por fim, o SINDIPROESP solicita que o Conselho oportunamente 

designe audiências com o propósito de discutir o tema, facultando-se a todos os 

Procuradores do Estado a apresentação de sugestões. 

Termos em que, 

Pede deferimento 

São Paulo, 26 de abril de 2016. 

 

DERLY BARRETO E SILVA FILHO 

PRESIDENTE 

 

 


