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Senhor Chefe Gabinete, 
 
 
1. Por meio do Sistema de Solicitação de Informação – SIC. SP, protocolo n° 
65365156226, o Sindicato dos Procuradores do Estado, das Autarquias, das Fundações e 
das Universidades Públicas do Estado de São Paulo – SINDIPROESP – solicita a esta Pasta 
informações a respeito do PLC n° 25/2013 (Projeto de Lei Orgânica da Procuradoria Geral do 
Estado), encaminhado pelo Senhor Governador à Assembleia Legislativa em 2013, a saber: 
 

a) a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em 
vigor a nova Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado e nos dois anos 
subsequentes; 

b) a origem de recursos para o custeio; 
c) a comprovação de que a despesa criada ou aumentada pela nova Lei Orgânica da 

Procuradoria Geral do Estado não afetará as metas de resultados fiscais; 
d) a declaração do ordenador da despesa de que o aumento do número de 170 cargos 

de Procurador do Estado e da criação de cargos comissionados, funções de chefia, 
assessorias e assistências na PGE tem adequação orçamentária e financeira com a 
lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de 
diretrizes orçamentária. 

 
2. Cumpre registrar que a matéria tramitou por esta Área de Política de Despesa de 

Pessoal – APDP, por ocasião da Informação n° 0022/13/SF/GS/APDP, para manifestação 
quanto à criação e extinção de cargos tratada na minuta da nova Lei Orgânica da 
Procuradoria Geral do Estado – PGE, de cuja conclusão extraímos: “Posto isso, à vista dos 

reflexos financeiros da medida, somos de opinião que, pela falta de previsão orçamentária, 

não poderão ser aprovados e/ou realizados neste exercício...” 
 

3.      PLC n° 25/2013 traz como justificativa, em síntese, que “a atual Lei Orgânica da 

Procuradoria Geral do Estado não atende à missão de constituir o estatuto básico da advocacia 

pública estadual, organização e funcionamento...  

 
 Particularmente quanto aos cargos pretendidos “propõe-se a criação de 170 (cento e 

setenta) cargos de Procurador do Estado, medida essa justificada pelo aumento da demanda, bem 

como pela necessidade de dar suporte à ampliação da estrutura organizacional da Procuradoria Geral 

do Estado, tanto a experimentada nos últimos anos, como a que ora se vislumbra. Com a promulgação 

da Emenda Constitucional n° 19/2004, deu-se a assunção gradativa pela PGE da atividade 

contenciosa e consultiva das autarquias. A coordenação dos órgãos jurídicos das empresas públicas e 

das fundações, por outro lado, passou a ser realizada, efetivamente, pela PGE, a partir da edição do 

Decreto n° 56.677, de 19 de janeiro de 2011. Houve, ainda, a criação de novas unidades na área do da 

Consultoria Geral, como a Procuradoria para Assuntos Tributários e a Procuradoria de procedimentos 

Disciplinares...A ampliação ora proposta permitirá que, em prazo razoável, a Instituição disponha de 

recursos humanos suficientes para fazer frente às suas crescentes atribuições e atividades.” 
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 4.  Oportuno reproduzimos a seguir os dispositivos correspondentes à criação:  

 
Disposição Permanente: 
 
Artigo 206 – Ficam criados, na Tabela I do Subquadro de Cargos Públicos (SQC-III), do 
quadro da Procuradoria Geral do Estado, 170 (cento e setenta) cargos de provimento efetivo 
de Procurador do Estado Nível I, enquadrados na referência 1, da Escala de Vencimentos 
de que trata o artigo 2º da Lei Complementar nº 724, de 15 de julho de 1993, alterada pelo 
artigo 1º da Lei nº 8.826, de 11 de julho de 1994. 
 
Disposições Transitórias: 
 
Artigo 1º – Os cargos, de provimento em comissão, de Procurador do Estado Assessor 
Chefe, de Procurador do Estado Assessor, de Procurador do Estado Assistente e de 
Procurador do Estado Chefe do Quadro da Procuradoria Geral do Estado e da Casa Civil 
serão extintos 30 (trinta) dias após a entrada em vigor da lei complementar mencionada no 
artigo 202 das disposições finais desta lei complementar. 
 
Artigo 2º – A partir da extinção dos cargos de provimento em comissão de Procurador do 
Estado Assessor Chefe, Procurador do Estado Assessor e Procurador do Estado 
Assistente prevista no artigo anterior, os cargos dessas denominações, assim como os de 
Procurador do Estado Chefe que, por força de disposições legais anteriores estejam 
providos em caráter efetivo, ficarão com a denominação alterada para Procurador do 
Estado Nível V. 
 
Parágrafo único – O disposto neste artigo aplica-se aos Procuradores do Estado 
aposentados em cargos das mesmas denominações.  

 
5.        Nesse contexto, reiteramos alguns pontos de nossas ponderações anteriormente 

apresentadas nos seguintes termos:  
 

“no tocante ao acréscimo de despesas com pessoal e encargos sociais derivados da medida, 
achamos por bem colocar as seguintes situações: 

 
a) com a publicação da Lei federal nº 12.771, de 28-12-2012, que fixa o subsídio mensal de 

Ministro do Supremo Tribunal Federal para os exercícios de 2013, 2014 e 2015, abre-se 
a possibilidade para que a remuneração do Procurador do Estado venha a ser fixada 
para o mesmo período, já que os limites para tal estão estabelecidos; 

 
b) como se depreende do explanado no item anterior, há indicativo de que haverá 

reestruturação salarial para Procurador do Estado, à vista do disposto no artigo 202, 
combinado com o artigo 1º, a fim de conciliar com o previsto no artigo 2º, ambos das 
Disposições Transitórias; 

 
c) as mudanças salariais não serão muito significativas se a referida lei complementar (art. 

202) restringir a fixação da remuneração dos cargos em comissão e das funções em 
confiança entre o já estabelecido para o Procurador Geral do Estado e o Nível V, com 
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previsão de pagamento, a título de vantagem pessoal, da diferença a maior existente 
entre a remuneração dos cargos que se pretende alterar a denominação para a do cargo 
de Procurador do Estado Nível V. 

 
2. Face ao exposto, do ponto de vista de competência desta Pasta, somos de 
opinião que a medida impõe avaliação por inteiro, a fim de que os impactos imediatos ou 
mediatos sejam apreciados e alcançada a solução mais adequada para atender à 
pretensão da PGE, sem perder de vista os ditames legais que regem a matéria, em 
especial o artigo 169, § 1°, I, da Constituição Federal e os artigos 16 e 17 da LC 101/00 
– LRF. 

... 
Oportuno lembrar que a nova estrutura proposta para a PGE pode refletir na 
necessidade de complementação de quadro de pessoal administrativo, o que corrobora 
com o ora colocado.” 

 

 
6. Assim, no que nos compete analisar, em relação ao impacto financeiro da propositura, 

apresentamos a estimativa de custos considerando o provimento dos 170 cargos efetivos de 
Procurador do Estado Nível I e das funções em confiança, com vigência em 1º-07-2015. Para 
os cargos em comissão que passarão a denominar-se Procurador do Estado Nível V o 
cálculo foi efetuado por diferença de quantidades, considerando-se que os servidores atuais 
serão designados para as funções de idêntica denominação: 
 

Criação de 170 cargos de Proc Estado Nível I 

MENSAL ANUAL

2015 3.651,7   25.561,9         0,02%

2016 3.651,7   47.110,4         0,03%

2017 3.651,7   47.110,4         0,03%

ANO
CUSTO - R$ mil % s/ 

RCL/15

 
 
                         Funções em confiança 

                                     

MENSAL ANUAL

2015 460,8      3.377,4   0,00%

2016 460,8      6.142,0   0,00%

2017 460,8      6.142,0   0,00%

ANO
CUSTO - R$ mil % s/ 

RCL/15

 
 

Total 

                                     

MENSAL ANUAL

2015 4.112,5   28.939,3 0,02%

2016 4.112,5   53.252,4 0,04%

2017 4.112,5   53.252,4 0,04%

ANO
CUSTO - R$ mil % s/ 

RCL/15
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Destaque-se que do PLC 25/2013 derivam outras despesas com pessoal e encargos 
sociais, mas que somente poderão ser estimadas quando da sua apresentação (ex: a nova 
estrutura poderá ensejar necessidade de complementação de quadro de pessoal 
administrativo). 

 
 

7. Vale registrar que nos termos da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal – LRF, a despesa total com pessoal do Poder Executivo em 
relação à receita corrente líquida referente ao 3º quadrimestre de 2014, foi de 43,98%, 
aquém do limite prudencial (46,55%=95% de 49%), mas com tendência de superação em 
2015 diante da perspectiva de baixo crescimento econômico e, consequentemente, menor 
expectativa na geração de receitas. 
 

Importante salientar que toda criação, expansão, aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete aumento de despesas, deveria ser acompanhada da estimativa 
do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois 
subsequentes, como preceitua o artigo 16 e inciso da mencionada LRF, o que não ocorreu 
para este exercício.  

 
 Nesse diapasão, destacamos a edição dos Decretos de n° 61.132, e de n° 61.131, 
ambos de 25/02/2015, que dispõem sobre medidas de redução de despesas com pessoal e 
encargos sociais e de custeio, respectivamente. 
 
 
8. Por derradeiro, quanto ao solicitado pelo SINDIPROESP, conforme elencado no item 1 

desta manifestação, temos: 
 

a) a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar 
em vigor a nova Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado e nos dois anos 
subsequentes: 
 
Respondido no item 6; 

 
b) a origem dos recursos para o custeio: 

 
O artigo 207 do PLC 25/2013, em questão, assim dispõe: “As despesas 
decorrentes da aplicação desta lei complementar correrão à conta das dotações 
próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário”. 
 
Nesse contexto, convém citarmos dispositivos da Lei 4.320, de 17/03/64 (Estatui 

Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da 

União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal), a saber: 
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“Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em: 

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; 

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; e 

III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção 

intestina ou calamidade pública. 

 

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto 

executivo. 

 

Art. 43 – A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos 

disponíveis para acorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa. 

§ 1°. Consideram-se recursos, para o fim deste artigo, desde que não comprometidos: 

I. o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior; 

II. os provenientes de excesso de arrecadação; 

III. os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, 

autorizados em lei; e o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que 

juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las.” 

 

Assim, como é de conhecimento público, por conta dos resultados negativos da 
economia nacional, os reflexos serão diretos nas receitas do Estado, 
especialmente em 2015. 
 
Desse modo, por tratar-se de medida oriunda do Chefe do Poder Executivo, em 
fase de aprovação pelo Poder Legislativo, seus reflexos estão contemplados no 
orçamento de 2015 (valores apontados no item 6 acima). 
 
Importante registrar em relação ao custo ora apontado, que em se tratando de 
criação de cargos (88,5% do total identificado), a efetivação da despesa somente 
se dará quando do provimento dos mesmos. 
 
Assim, uma vez que o “excesso de arrecadação” não deverá se realizar (art. 43, § 
1º, II da Lei 4320/64), dado o cenário colocado, do ponto de vista desta Pasta é 
recomendável que a aprovação do PLC 25/2013 seja postergada para momento 
mais oportuno. 

 
c) a comprovação de que a despesa criada ou aumentada pela nova Lei Orgânica da 

Procuradoria Geral do Estado não afetará as metas de resultados fiscais; e 
 

Salvo melhor juízo, como assentado no subitem “b” deste item, em caso de 
aprovação e implementação do PLC 25/2013 é possível inferir que não afetará as 
metas de resultados fiscais.  
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d) a declaração do ordenador de despesa de que o aumento do número de 170 
cargos de Procurador do Estado e da criação de cargos comissionados, funções de 
chefia, assessorias e assistências na PGE tem adequação orçamentário e 
financeira com a lei de diretrizes orçamentárias: 

 
Conforme posto nos subitens anteriores, especialmente no tocante à criação de 
cargos, por representar a maior parte da despesa em foco, esta poderá ter sua 
efetivação administrada, se necessário, por meio de postergação do provimento, a 
fim de não influenciar no resultado orçamentário-financeiro. 
 

9. Por fim, considerando a necessidade (i) de assegurar o equilíbrio entre as despesas e 

as receitas do Orçamento; (ii) da obrigação contínua de planejar, acompanhar e avaliar as 
ações do Poder Executivo no tocante à gestão orçamentária, financeira e administrativa; e (iii) 
da racionalização e otimização dos recursos públicos disponíveis em relação às despesas 
com pessoal e encargos sociais, foram adotadas medidas de ajuste das despesas do Poder 
Executivo, consubstanciadas nos Decretos nº 61.061, nº 61.131 e nº 61.132, todos de 2015. 

 
É a informação que submetemos à consideração superior. 

 
 

                                                              APDP, 25 de maio de 2015. 
 
 
SILVANA MARIA GONZÁLEZ AQUINO 

               Executivo Público 
 

 
               De acordo. 

 
 
 
                                    CONCEIÇÃO APARECIDA FILETI FRAGA 

                                                             Assessor 


