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DAS FUNDAÇÕES E DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO 

CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

 

 

 

 

 

 

 

   SINDICATO DOS PROCURADORES DO 

ESTADO, DAS AUTARQUIAS, DAS FUNDAÇÕES E 

DAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DO ESTADO DE 

SÃO PAULO – SINDIPROESP, por seu Presidente, vem, 

perante Vossa Excelência, expor e requerer o que segue: 

 

   No dia 06 de março de 2013, foi publicada 

no Diário Oficial do Estado a Resolução PGE-6, de 

04/03/2013, que dispõe sobre a atribuição de “gratificação 

por serviços especiais” aos Oficiais de Justiça que atuarem 

exclusivamente nas ações de interesse da Fazenda Pública 

do Estado de São Paulo. 

 

   Tal gratificação se traduz no pagamento de 

quotas até o limite máximo individual de 40 mensais, de 

valor apurado na forma prevista no § 1º do artigo 3º da Lei 
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Complementar 205, de 2 de janeiro de 1979 (artigo 1º, 

caput da resolução). 

 

   Nos termos do que dispõe o artigo 3º, caput 

de tal lei complementar, o número de quotas deve ser 

fixado por resolução do Procurador Geral do Estado, tendo 

em vista que, atualmente, a PGE não está mais vinculada à 

Secretaria da Justiça.  

    

   Esse mesmo dispositivo, no entanto, 

condiciona a edição dessa resolução à existência de 

proposta do Conselho da Procuradoria Geral do Estado. 

 

   O estabelecimento das quotas, desse modo, 

somente pode ter azo se houver proposta do Conselho da 

PGE: este é um requisito de validade da resolução do 

Procurador-Geral dispondo sobre o assunto, valendo tal 

raciocínio, obviamente, sempre que houver alteração da 

resolução. 

 

   Como a Resolução PGE-6 foi editada sem 

obediência a esse requisito, ou melhor, sem que o Conselho 

da PGE tivesse proposto a sua modificação e/ou 

atualização, padece a mesma de vício de ilegalidade, pois 

em confronto com a exigência contida no caput do artigo 

3º, da mencionada LC nº 205/79, legislação essa na qual se 

fundou referida Resolução PGE-6. 
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   Não bastasse a ausência desse pressuposto 

de validade da resolução, padece ela, bem como a lei 

complementar que lhe dá sustentação, de outras pechas. 

 

   O pagamento de valores aos Oficiais de 

Justiça, e, portanto a servidor público, para que cumpram 

um dever próprio do seu cargo, além das custas processuais 

pertinentes recolhidas exclusivamente para tal fim, parece 

um procedimento, embora previsto em lei, de legalidade 

questionável e que deve ser banido do mundo jurídico. 

 

   Não se põe em consonância com o princípio 

da moralidade administrativa que a Fazenda do Estado, 

como parte processual, remunere com gratificação 

extraordinária um servidor público, auxiliar do Juízo, para 

que este cumpra um dever de ofício, para o qual já recebe 

dos cofres públicos uma remuneração. É a parte processual 

pagando ao auxiliar do Juízo (servidor público), uma 

gratificação para que este cumpra com mais diligência, em 

seu favor, uma obrigação própria do exercício do seu 

cargo.   

 

   Há, aí, para dizer o mínimo, um evidente 

desequilíbrio processual, tendo em vista que não há 

previsão legal para que o advogado privado pague ao 

Oficial de Justiça, para que este cumpra o seu dever de 
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ofício, um valor diverso daquele depositado regularmente 

por guia própria, segundo tabela oficial. 

 

   A inadequação se mostra mais retumbante 

quando se evidencia que referido benefício de “gratificação 

por serviços especiais” seja pago por um Órgão Superior da 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, pertencente ao 

Poder Executivo Estadual, a alguns oficiais de justiça 

pertencente ao outro poder (Poder Judiciário). 

 

   E não é só, referida gratificação pode ser 

incorporada aos proventos quando da aposentadoria com 

base na média percebida dos últimos doze meses. Ou seja, 

basta o Oficial de Justiça cumprir os requisitos da 

concessão do benefício nos últimos doze meses que 

antecedem sua aposentadoria que terá assegurada sua 

incorporação em apenas um ano, em afronta ao art. 133 da 

Constituição Estadual, que estabelece a incorporação de 

qualquer benefício à razão de um décimo ao ano. 

 

   Impõe anotar que os termos da referida 

Resolução PGE-6, de 04-03-2013, apenas reproduziu o teor 

da Lei Complementar 205, de 02-01-1979, e que vem sendo 

executada. Entretanto, mostra-se necessária e imperiosa a 

discussão acerca desse benefício, há muito concedido é 

verdade, mas que se aflora com a edição da Resolução 

agitur, publicada no Diário Oficial, e que editada sem o 
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conhecimento ou discussão no âmbito do Conselho, à quem 

compete a iniciativa de qualquer proposta sobre o tema. 

 

   Registre-se finalmente que não se está 

pretendendo prejudicar a nobre classe dos Oficiais de 

Justiça, especialmente aqueles atingidos pela Resolução em 

exame, mas, repita-se, o que se pretende é questionar e 

corrigir as aparentes inconsistências e distorções anotadas, 

e que podem ser corrigidas e/ou alteradas por simples 

encaminhamento de proposta legislativa compensatórias, ou 

outro expediente que entenderem pertinente, de forma a 

não prejudicar os interessados. 

 

Diante dessas aparentes inconsistências e 

distorções acima expostas, aguarda a imediata revisão da 

Resolução PGE-6, ora focalizada, e conseqüente 

esclarecimentos sobre as questões levantadas. 

 

São Paulo, 15 de março de 2013 

 

       Newton Jorge 

          Presidente do S
INDIPROES

P 


