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      INTRODUÇÃO 

Caros Procuradores, 

O esforço conjunto da Procuradoria Geral de Assuntos Estratégicos, do Gabinete e do Centro 

de Estudos da Procuradoria Geral do Estado permitiu o lançamento da presente consolidação que 

trata das normas internas desta Procuradorias nos mais diversos assuntos. 

Aqui serão encontradas desde a Lei Orgânica e o Regimento Interno da Procuradoria Geral do 

Estado do Maranhão  até as normas complementares relacionadas aos temas de cooperação técnicas 

com outras instituições no campo da representação judicial, honorários, inventário físico e 

financeiro, arquivo, saúde, responsabilidade sócio-ambiental, tomada de contas especial, Conselho 

Superior, biblioteca, demandas repetitivas, processo judicial eletrônico, execuções e cálculos, 

SubProcuradorias Regionais, núcleo de combate à improbidade administrativa dentre vários outros 

temas relacionados às rotinas e organização desta Instituição. 

A consulta a esta obra facilitará encontrar as normas de interesse dos diversos setores da 

Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, constituindo-se, ainda, como repositório que será 

constantemente atualizado e divulgado com as futuras normas vinculadas a estes temas, 

convidando-se, neste momento, os Procuradores do Estado a encaminhar sugestões para as 

próximas edições deste livro. 

Desejo boa leitura e espero que a presente consolidação ajude nas tarefas quotidianas desta 

Procuradoria. 

     RODRIGO MAIA ROCHA 

                                     Procurador Geral do Estado do Maranhão 
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I. LEI ORGÂNICA DA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO 

�7



LEI COMPLEMENTAR Nº 020 DE 30 DE JUNHO DE 1994. 

D I S P Õ E S O B R E A L E I O R G Â N I C A D A 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, DEFINE 
S U A S AT R I B U I Ç Õ E S E R E O R G A N I Z A A 
CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO. 

  

LEI COMPLEMENTAR Nº 020 DE 30 DE JUNHO DE 1994. 

Dispõe sobre a Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado, define suas atribuições e 

reorganiza a carreira de Procurador do Estado. 

Alterada pelas Leis Complementares: 

Lei Complementar nº 25/1995; 

Lei Complementar nº 43/1999; 

Lei Complementar nº 54/2001; 

Lei Complementar nº 94/2006; 

Lei Complementar nº 95/2006; 

Lei Complementar nº 100/2006; 

Lei Complementar nº 106/2007; 

Lei Complementar nº 110/2007; 

Lei Complementar nº 150/2012; 

Lei Complementar nº 181/2016. 

Lei Complementar n° 206/2017. 
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O GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço saber a todos os seus habitantes que 

a Assembleia Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei: 

TÍTULO I 

DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Art. 1º - Esta Lei Complementar reorganiza a Procuradoria Geral do Estado, define 

atribuições e dispõe sobre a carreira de Procurador do Estado. 

Art. 2º - A Procuradoria Geral do Estado, Instituição de natureza permanente, essencial à 

justiça e à administração pública, com quadro próprio de pessoal, tem, com fundamento nos arts. 

103 a 108 da Constituição do Estado, as seguintes atribuições: 

I – exercer a representação judicial e extrajudicial do Estado, bem como as atividades de 

consultoria e assessoramento jurídico da administração pública estadual, suas autarquias e 

fundações; 

II – promover a uniformização da jurisprudência administrativa do Estado, mediante a 

coordenação e supervisão dos trabalhos afetos aos serviços dos órgãos da administração Estadual: 

III – promover, privativamente, a cobrança da dívida ativa em todo o Estado; 

IV – representar os interesses da administração pública estadual perante o Tribunal de 

Contas e Junta Comercial do Estado; 

V – promover representação por inconstitucionalidade de leis e atos estaduais. 

VI – opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões judiciais e pedidos de 

extensão de julgados relacionados com a administração estadual. 

TÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

CAPITULO I 

DA ESTRUTURA 
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Art. 3º A Procuradoria-Geral do Estado tem a seguinte estrutura organizacional: 

I - Administração Superior: 

a) Procurador-Geral do Estado; 

b) Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado; 

c) Corregedor-Geral; 

d) Procurador-Geral Adjunto; 

e) Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais; 

f) Procurador-Geral Adjunto/Distrito Federal; 

g) Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Estratégicos; 

II - Unidades de Assessoramento Direto ao Procurador-Geral do Estado: 

a) Gabinete do Procurador-Geral do Estado; 

b) Assessoria Especial do Procurador-Geral do Estado; 

c) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas; 

d) Assessoria Jurídica; 

e) Assessoria de Assuntos Judiciais; 

f) Assessoria de Comunicação; 

III - Unidades de Suporte Operacional: 

a) Unidade Gestora de Atividades Meio: 

1. Serviço de Gestão de Recursos Humanos; 

2. Serviço de Material e Patrimônio; 

3. Serviços Gerais e Transportes; 

4. Serviço de Digitalização e Distribuição; 
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5. Serviço de Controle de Contratos; 

b) Unidade Setorial de Finanças: 

1. Serviço de Execução Orçamentária; 

2. Serviço de Controle Contábil-Financeiro; 

c) Supervisão de Informática: 

1. Serviço de Desenvolvimento e Suporte; 

d) Comissão Setorial de Licitação; 

IV - Unidades de Atuação Programática: 

a) Subprocuradoria-Geral Adjunta: 

1. Núcleo de Cálculos; 

2. Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa 

3. Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal; 

4. Procuradoria Administrativa; 

5. Procuradoria Judicial; 

5.1. Serviço de Informação e Controle; 

6. Procuradoria do Contencioso Fiscal; 

7. Procuradoria da Dívida Ativa; 

8. Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e do Meio Ambiente; 

9. Procuradoria Trabalhista; 

9.1. Serviço de Contencioso Trabalhista; 

10. Procuradoria de Estudos, Documentação e Divulgação Jurídica; 

10.1. Serviço de Documentação e Arquivo; 

11. Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; 
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12. Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento; 

b) Subprocuradorias Regionais: 

§ 1º São privativos de membros da carreira de Procuradores do Estado do Maranhão os 

cargos de Procurador-Geral, Corregedor-Geral, Procurador-Geral Adjunto, Procurador-Geral 

Adjunto para Assuntos Judiciais, Procurador-Geral Adjunto/Brasília, Procurador-Geral Adjunto para 

Assuntos Estratégicos, Subprocurador-Geral Adjunto, Assessor Especial, Chefe das Procuradorias 

(Administrativa, Judicial, do Contencioso Fiscal, da Dívida Ativa, do Patrimônio e do Meio 

Ambiente, Trabalhista, de Estudos, Documentação e Divulgação, dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública e de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento), Chefes Adjuntos das 

Procuradorias (Administrativa, Judicial, do Contencioso Fiscal, da Dívida Ativa, do Patrimônio e do 

Meio Ambiente, Trabalhista, de Estudos, Documentação e Divulgação, dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública, de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento), e Subprocurador Regional. 

(Redação dada pela Lei Complementar nº 181/2016) 

CAPÍTULO II  

DAS COMPETÊNCIAS 

SEÇÃO I 

DO PROCURADOR – GERAL DO ESTADO 

Art. 4° - Ao Procurador-Geral do Estado, de livre nomeação do Governador, dentre cidadãos 

maiores de trinta anos, de notório saber jurídico e reputação ilibada, compete, sem prejuízo de 

outras atribuiçõoes:  

I. chefiar a Procuradoria Geral do Estado e, na qualidade de Chefe do órgão Superior do 

Sistema Jurídico Estadual, convocar os dirigentes de quaisquer órgãos setoriais para reuniões e 

audiências; 

 II. coordenar e controlar as atividades da Procuradoria Geral, orientando-lhe a atuação;  
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III. despachar diretamente com o Governador;  

IV. superintender os trabalhos jurídicos e administrativos, adotando providências que se 

fizerem necessárias;  

V. baixar resoluções e expedir instruções;  

VI. propor ao Governador a declaração de nulidade dos atos administrativos da 

administração centralizada; 

 VII. celebrar convênios com vista ao intercâmbio jurídico, cumprimento de cartas 

precatórias, execução de trabalhos jurídicos, devendo as minutas dos convênios serem aprovadas 

pelo Governador do Estado; VIII. representar o Estado em juízo, receber citações, notificações e 

intimações referentes a processos ajuizados contra o Estado, ou nos quais deva intervir a 

Procuradoria Geral do Estado; 

 IX. requisitar a qualquer autoridade ou órgão da Administração Publica, informações, 

documentos, exames, diligências e esclarecimentos necessários à atuação da Procuradoria Geral do 

Estado ;  

X. tomar a iniciativa referente a matéria da competência da Procuradoria Geral do Estado;  

XI. apresentar ao Governador, no início de cada exercício, relatório das atividades da 

Procuradoria Geral do Estado, referente ao ano anterior, propondo medidas legislativas e 

providências adequadas ao aperfeiçoamento das atividades;  

XII. submeter ao Governador as súmulas de jurisprudência administrativa aprovadas pelo 

Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado;  

XIII. encaminhar expediente para nomeação, promoção, exoneração ou aposentadoria dos 

Procuradores do Estado;  

XIV. propor demissões ou cassação de aposentadoria de Procuradores do Estado;  

XV. propor ao Governador a abertura de concurso para provimento dos cargos de 

Procurador do Estado;  

XVI. aprovar os pareceres emitidos pelos Procuradores e, nos casos de rejeição, emitir novo 

parecer;  
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XVII. dar posse aos nomeados para cargos efetivos de Procurador do Estado e em comissão 

da Procuradoria Geral do Estado; 

XVIII. expedir atos de lotação, remoção e designação dos Procuradores do Estado;  

XIX. determinar sindicância e a instauração de processo administrativo disciplinar em que 

será garantido o direito a ampla defesa;  

XX. aplicar penas disciplinares aos Procuradores do Estado, ouvido o Corregedor Geral da 

Procuradoria, em que seja assegurada a ampla defesa;  

XXI. indicar nomes ao Governador do Estado para o provimento dos cargos em comissão e 

designar ocupantes de função gratificada da estrutura da Procuradoria Geral do Estado; 

 XXII. determinar a área de atuação de cada Subprocuradoria Regional, indicando as 

Comarcas nelas compreendida;  

XXIII. desistir, transigir, firmar compromissos e confessar nas ações de interesse da Fazenda 

do Estado, de acordo com a lei e quando expressamente autorizado pelo Governador;  

XXIV. conceder férias e licenças aos Procuradores do Estado; 

 XXV. propor ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos em face a 

Constituição Estadual;  

XXVI. sugerir ao Governador do Estado que confira caráter normativo a parecer emitido 

pela Procuradoria Geral do Estado, vinculando a Administração Pública Direta, Indireta, inclusive 

Fundações, e a Instituição Policial Militar do Estado ao entendimento estabelecido; XXVII. presidir 

a elaboração de proposta orçamentária da Procuradoria Geral do Estado, autorizar despesas, ordenar 

empenhos e delegar competências;  

XXVIII. patrocinar todos os feitos em que haja interesse da Fazenda Pública;  

XXIX. fazer publicar semestralmente, até 31 de janeiro e 31 de julho, a lista de antigüidade 

para efeito de promoção dos Procuradores do Estado; 

 XXX. submeter a exame do Governador, para deliberação, os expedientes de cumprimento 

e de extensão de decisão judicial;  
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XXXI. designar a Comissão de Concurso para ingresso na carreira de Procurador do Estado 

e aprovar a composição das bancas examinadoras, bem como as condições necessárias à inscrição 

de candidatos, mediante prévia aprovação do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado; 

 XXXII. decidir os processos de interesse da Procuradoria Geral do Estado, inclusive os 

referentes a direitos e deveres dos Procuradores do Estado e servidores da Procuradoria Geral do 

Estado, na forma da lei;  

XXXIII. emitir parecer sobre consulta de natureza jurídica que lhe for feita pelo Governador 

e pelos Secretários de Estado, condicionado à homologação governamental;  

XXXIV. determinar a propositura de ações que entender necessárias à defesa e ao resguardo 

dos interesses do Estado; 

SEÇÃO II DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  

Art. 5º - O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado é constituído dos seguintes 

membros:  

a) Procurador-Geral do Estado, como presidente nato;  

b) Corregedor-Geral da Procuradoria-Geral do Estado;  

c) Procurador-Geral-Adjunto; d) Procurador-Geral-Adjunto para Assuntos Judiciais;  

e) Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Estratégicos; 

 f) Subprocurador-Geral Adjunto;  

g) Presidente da Associação dos Procuradores do Estado;  

h) Três representantes da classe de Procuradores do Estado, sendo um Subprocurador do 

Estado, um Procurador de 1ª Classe e um Procurador de 2ª Classe, estes eleitos pelos respectivos 

componentes de cada classe, em escrutínio secreto, para mandato de dois anos, tendo como 

suplentes os Procuradores do Estado que lhes seguirem na ordem. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 181, de 08 de abril de 2016) 

SEÇÃO II 
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DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Art. 6º Compete ao Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado: 

I. sintetizar e sistematizar os Pareceres Normativos assentados no âmbito da Procuradoria 

Geral do Estado, de cumprimento obrigatório pela Administração Estadual; 

II. participar da organização e direção de concurso público para ingresso na carreira de 

Procurador do Estado; 

III. indicar ao Procurador-Geral do Estado o nome do mais antigo membro da carreira de 

Procurador do Estado para promoção por antigüidade; 

IV. indicar ao Procurador-Geral do Estado, após votação secreta, em lista tríplice, os 

candidatos à promoção por merecimento; 

V. determinar, sem prejuízo da competência do Chefe do Poder Executivo, do Procurador-

Geral e do Corregedor-Geral, a instauração de processo administrativo disciplinar contra os 

integrantes da carreira de Procurador do Estado; 

VI. sugerir ao Procurador-Geral do Estado a aplicação de sanções disciplinares contra os 

integrantes da carreira de Procurador do Estado, tendo em vista a conclusão dos processos 

administrativos disciplinares; 

VII. encaminhar ao Procurador-Geral do Estado os processos administrativos disciplinares 

que incumba a este decidir. 

VIII. julgar recursos contra decisão: 

a) confirmatória ou não do Procurador do Estado na carreira; 

b) condenatória em procedimento administrativo disciplinar; 

c) proferida em reclamação sobre o quadro geral de atividade; 

d) de disponibilidade e remoção de membro da carreira de Procurador do Estado, por 

motivo de interesse público; 

e) que recusar promoção por antigüidade; 

IX. decidir sobre a confirmação ou exoneração do Procurador do Estado, em estágio 
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probatório, no cargo de Procurador do Estado, após a manifestação da Corregedoria Geral; 

X. sugerir e opinar ao Procurador-Geral do Estado sobre alterações na estrutura da 

Procuradoria Geral do Estado e do Sistema Jurídico e nas respectivas atribuições; 

XI. representar ao Procurador-Geral sobre providências reclamadas pelo interesse público 

concernentes à Procuradoria Geral do Estado; 

XII. deliberar sobre medidas propostas pela Corregedoria Geral; 

XIII. autorizar o afastamento de membro da carreira de Procurador do Estado para 

frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudos no país ou no exterior. 

XIV. elaborar o regimento interno. 

XV. eleger os integrantes da carreira de Procurador do Estado que integrarão a comissão de 

concurso. 

XVI. sugerir ao Procurador-Geral do Estado a edição de recomendações, sem caráter 

vinculativo, aos Órgãos da Procuradoria Geral do Estado para o desempenho de suas funções e a 

adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços. 

XVII. decidir, por dois terços de seus membros, sobre remoção de Procurador do Estado. 

XVIII. desempenhar outras atribuições conferidas por Lei. 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior serão sempre motivadas e, salvo nas 

hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes, publicadas, por 

extrato. (Redação dada pela Lei Complementar n° 100/2006) 

Art. 7º Ao Procurador-Geral Adjunto, membro integrante da carreira, nomeado em comissão 

pelo Governador do Estado, compete, sem prejuízo das atribuições de gerenciamento: 

I - substituir o Procurador-Geral do Estado em seus impedimentos, ausências temporárias, 

férias, licenças ou afastamentos ocasionais; 

II - responder pelo expediente da Procuradoria-Geral do Estado no caso de vacância do 

cargo superior, até a nomeação do novo titular; 
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 III - exercer, mediante delegação de competência, as atribuições que lhe forem conferidas; 

IV - coordenar os trabalhos dos órgãos de execução, auxiliares e instrumentais, sugerindo 

medidas necessárias à racionalização e eficiência dos serviços próprios; 

V - relatar periodicamente ao Procurador-Geral o andamento de processos judiciais e 

administrativos, além de outros encargos definidos em Regulamento; 

VI - prestar assistência direta ao Procurador-Geral; 

VII - exercer outras atribuições que lhe forem, legal ou regularmente, cometidas. 

§ 1º Ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais, membro integrante da carreira, 

nomeado em comissão pelo Governador do Estado, compete, sem prejuízo de outras atribuições que 

lhe forem conferidas: 

I - acompanhar os processos judiciais relevantes; 

II - auxiliar os demais Procuradores do Estado, inclusive nas sustentações orais e 

apresentação de peças ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional do Trabalho; 

III - assessorar o Procurador-Geral do Estado em atividades vinculadas aos processos 

contenciosos; 

§ 2º O Procurador-Geral Adjunto/Brasília, membro integrante da carreira, nomeado em 

comissão pelo Governador do Estado, terá como função específica representar o Estado junto aos 

Tribunais Superiores, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem conferidas. 

§ 3º O Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Estratégicos, membro integrante da carreira, 

nomeado em comissão pelo Governador do Estado, tem como função realizar o assessoramento ao 

Procurador-Geral do Estado nos assuntos e projetos estratégicos relacionados ao Estado do 

Maranhão, conforme determinação do Procurador-Geral do Estado. 

§ 4º Ao Subprocurador-Geral Adjunto, membro integrante da carreira, nomeado em 

comissão pelo Governador do Estado, compete, sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem 
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conferidas, a supervisão dos trabalhos das Procuradorias Especializadas, bem como a coordenação 

dos Núcleos Temáticos permanentes da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão.(Redação dada 

pela Lei Complementar nº 181/2016) 

SEÇÃO IV 

DO CORREGEDOR-GERAL DA PROCURADORIA 

Art. 8° A Corregedoria será constituída por um Procurador do Estado Corregedor Geral e de 

um Corregedor Adjunto, também Procurador do Estado, incumbindo-lhes as seguintes atribuições:

(Redação dada pela Lei Complementar nº 181/2016) 

I - promover monitoramento, inspeções e correições nos órgãos de execução da 

Procuradoria Geral do Estado, visando a verificação de regularidade e eficiência dos serviços, de 

adoção e proposição de medidas, bem como:(Redação dada pela Lei Complementar nº 181/2016) 

a) Acompanhar a atuação dos membros da Procuradoria Geral do Estado sob o aspecto 

moral e intelectual; 

b) Avaliar a dedicação ao cargo, capacidade de trabalho e eficiência no serviço, inclusive 

quanto a residência nas Comarcas sedes das Subprocuradorias Regionais e comparecimento ao 

expediente normal do Fórum; 

c) Apreciar as representações que lhe forem encaminhadas, relativamente à situação dos 

membros e demais servidores da Procuradoria Geral do Estado; 

d) Supervisionar e orientar o estágio probatório dos membros da carreira de Procurador do 

Estado; 

e) Elaborar e encaminhar ao Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado relatório 

circunstanciado sobre o atendimento, pelo procurador sem estágio probatório, dos requisitos 

necessários à sua confirmação ou exoneração no cargo, opinando fundamentalmente. 

II - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução; 

III - instaurar, ex oficio ou por determinação superior, sindicância ou processo 

administrativo disciplinar contra os membros e demais servidores da Procuradoria Geral do Estado; 
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IV - manter prontuário atualizado dos membros da Instituição; 

V - remeter aos demais órgãos da Administração Superior da Procuradoria Geral do Estado 

informações necessárias ao desempenho de suas atribuições; 

VI - apresentar ao procurador-Geral do Estado, na primeira quinzena de janeiro, relatório 

com dados estatísticos sobre as atividades das procuradorias e Subprocuradorias Regionais, 

relativas ao ano anterior; 

VII - elaborar a escala de férias dos Procuradores do Estado e das respectivas substituições, 

submetendo-a ao Procurador-Geral do Estado até o dia 30 de outubro. 

VIII - expedir provimentos em assuntos de organização, controles e procedimentos 

administrativos da Procuradoria Geral do Estado, visando a sua simplificação e seu aprimoramento; 

IX - expedir medidas regulamentares e administrativas que visem a corrigir falhas e 

deficiências na organização do serviço; 

 X -convocar e realizar reuniões com os Procuradores do Estado para tratar de assuntos 

relacionados com sua atuação funcional, exarando orientação, quando for caso; 

XI -promover diligências, requisitar informações, documentos oficiais, processos e certidões 

em qualquer órgão ou entidade pública estadual, quando destinados a instruir processos de 

competência da Corregedoria; 

XII - avaliar, permanentemente, a situação geral da carreira de Procurador do Estado, no 

tocante à necessidade de criação de novos cargos, sua distribuição nas classes e respectivas 

lotações; 

XIII -exercer outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas ou delegadas, 

desde que atinentes à função correicional.( Incluidos pela Lei Complementar nº 181/2016) 

Art. 8º-A As atividades funcionais dos membros da Procuradoria-Geral do Estado sujeitam-

se a:(Acrescentado pela Lei Complementar nº 94/2006) 

I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor Geral e pelo Corregedor-

Auxiliar; 

II - correição extraordinária, realizada pelo Corregedor-Geral e pelo Corregedor-Auxiliar, de 
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ofício, por determinação do Procurador Geral do Estado ou por deliberação do Conselho Superior 

da Procuradoria-Geral do Estado. 

Parágrafo único . O Corregedor-Geral poderá designar Procuradores do Estado estáveis para 

participar das correições ordinárias ou extraordinárias, bem como para integrar as comissões de 

procedimentos disciplinares, podendo presidi-las.(Redação dada pela Lei Complementar nº 

181/2016) 

Art. 8º-B O Corregedor-Geral submeterá ao Procurador-Geral do Estado, até o dia 15 de 

novembro de cada ano, o cronograma da correição ordinária a ser realizada no exercício 

subseqüente.(Acrescentado pela Lei Complementar nº 94/2006) 

Parágrafo único. O cronograma de que cuida o caput deste artigo será apreciado pelo 

Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, até o dia 15 de dezembro de cada ano.

(Acrescentado pela Lei Complementar nº 94/2006) 

Art. 8º-C Concluída a correição ordinária ou extraordinária, o Corregedor-Geral apresentará 

ao Procurador-Geral do Estado relatório circunstanciado que será submetido à apreciação do 

Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. (Acrescentado pela Lei Complementar nº 

94/2006) 

rantes da lista tríplice leita pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral. 

Art. 9º - O Corregedor-Geral e o Corregedor-Auxiliar serão escolhidos, dentre Procuradores 

do Estado que contem 05 (cinco) anos de exercício no cargo, nomeados pelo Governador do estado, 

mediante indicação do Procurador-Geral e a este diretamente subordinados. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 25/1995) 

Paragrafo Único - o Corregedor Auxiliar terá por competência especifica o exercício da 

correição nas Subprocuradorias Regionais, sem prejuízo do desempenho de outras atribuições que 

forem delegadas. 

SEÇÃO V 

DOS PROCURADORES DO ESTADO 
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Art. 10 - Aos Procuradores do Estado compete, privativamente, a representação judicial, 

extrajudicial, consultoria e assessoramento do Estado, inclusive a cobrança da Dívida Ativa e o 

controle de moralidade no âmbito interno da Administração. 

TÍTULO III 

DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO 

CAPITULO I 

DOS CARGOS 

Art. 11 - A carreira de Procurador do Estado compreende as seguintes classes: 

I - Procurador do Estado de 2ª Classe; 

II - Procurador do Estado de lª Classe; 

III - Subprocurador do Estado. (Redação dada pela Lei Complementar nº181/2016) 

CAPITULO II 

DO CONCURSO 

Art. 12 - O ingresso na carreira de Procurador do Estado dar-se-á na classe inicial 

(Procurador do Estado de 2ª Classe), mediante prévia aprovação em concurso público de provas e 

títulos, vedada qualquer forma de provimento derivado.(Redação dada pela Lei Complementar 

nº181/2016) 

§ 1º - o concurso público para ingresso na carreira de procurador do Estado poderá ser 

realizado sempre que houver o número mínimo de 10 (dez) vagas a serem preenchidas, e 

facultativamente, quando o interesse público exigir, o critério do Conselho superior da Procuradoria 

Geral do Estado. 

§ 2º - As normas e os critérios para inscrição e demais procedimentos do Estado de 3ª 

Classe, serão estabelecidos pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado. 
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CAPITULO III 

DA POSSE, COMPROMISSO E EXERCÍCIO 

Art. 13 - O Procurador do Estado deverá tomar posse no prazo de 30 ( trinta) dias, contado 

da publicação do decreto de nomeação no Diário Oficial do Estado, prorrogava por igual tempo. 

§ 1º - A posse será dada pelo Procurador Geral, em sessão solene do Conselho Superior da 

Procuradoria Geral do Estado mediante compromisso formal de estrita observância das leis, respeito 

as instituições democráticas e diligente cumprimento dos deveres inerentes ao cargo. 

Art. 14 - à condição indispensável para a posse: 

I - aptidão física e psíquica, comprovada em inspeção médica oficial, ressalva a hipótese de 

servidor público estável, desde que se encontra no regular exercício do cargo; 

II - declaração de bens; 

III - declaração de que não exerce outro cargo, emprego ou função pública, da União, 

Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações, empresa pública ou sociedade de 

economia mista, salvo um de Magistério. 

Art. 15 - O integrante da carreira de procurador do Estado provido na classe inicial, deverá 

entrar em exercício no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da posse, podendo ser prorrogado por 

igual período. 

CAPITULO IV 

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Art. 16 – Durante os 03 (três) primeiros anos de exercício, submeter-se-á o Procurador do 

Estado a estágio probatório, para fim de verificação do preenchimento dos requisitos mínimos à sua 

confirmação na carreira, quais sejam:(Redação dada pela Lei Complementar nº 100/2006) 

I - Assiduidade; 

II - Dedicação e disciplina, 

III - Eficiências; 
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IV - Aptidão para o exercício do cargo; 

V - Conduta profissional compatível com o exercício do cargo. 

Art. 17 - Durante o estagio probatório é vedada a digitação, a qualquer titulo , para órgãos 

da administração federal, estadual e municipal. 

Art. 18 - O Conselho Superior encaminhará, até 120 (cento e vinte) dias antes do termino do 

estágio probatório, relatório ao Procurador Geral do Estado, opinando, conclusivamente, quanto ao 

desempenho do estagiário sobre a conveniência de sua confirmação no cargo. 

§ 1º - no caso de parecer contrário, o Conselho Superior abrira prazo de 10(dez) dias para 

que o interessado apresente sua defesa. 

§ 2º - De posse do relatório e da defesa, O Conselho Superior abrirá prazo de 10 (dez) dias 

para que o interessado apresente sua defesa. 

§ 3º - Sendo a decisão do Conselho Superior contraria a confirmação, o Procurador Geral do 

Estado encaminhará expediente ao Governador do Estado, propondo a exoneração de oficio do 

Procurador do Estado. 

Art. 19 – A exoneração ou confirmação no cargo, em qualquer hipótese, deverá ocorrer antes 

de escoado o triênio do estágio.(Redação dada pela Lei Complementar nº 100/2006) 

CAPITULO V 

DO REGIME DE TRABALHO 

Art. 20 – É de 30 (trinta) horas semanais a carga horaria de trabalho a que são submetidos os 

Procuradores de Estado. 

CAPITULO VI 

DA PROMOÇÃO 

Art. 21 - As Promoção é a elevação do Procurador do Estado de uma classe para outra que 

lhe seja imediatamente superior. 

Art. 22 - As promoções serão processadas semestralmente pelo Conselho Superior da 

Procuradoria Geral do Estado, para as vagas ocorridas até 30 de junho a 31 de dezembro de cada 
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ano, segundo os critérios alternados de antiguidade e merecimento. 

Paragrafo único - Inclui-se entre as vagas, para efeito deste artigo, as decorrentes das 

promoções nela previstas e abertas sucessivamente nas respectivas classes. 

Art. 23 - Somente concorrerá á promoção o Procurador do Estado que tiver 01(um) ano 

efetivo exercício na classe, salvo se não houver quem preencha tal requisito. 

Art. 24 - A participação do processo de promoção por merecimento depende de inscrição do 

interessado. 

Art. 25 - O mérito para efeito de promoção será aferido pelo Conselho Superior da 

Procuradoria Geral do Estado, atendendo a competência profissional demonstrada, á eficiência no 

exercício de função pública , a dedicação e pontualidade no cumprimento de obrigações funcionais 

e ao aprimoramento da cultura jurídica, conforme dispuser o Regimento. 

Art. 26 - O merecimento é progressivo, sendo vedada a computação por mais de uma vez o 

mesmo título para promoção por esse critério. 

Art. 27 - Não concorrerão a promoção por merecimento0 o Procurador do Estado. 

I - em estágio probatório; 

II - afastado do exercício do cargo que ocupe na carreira de Procurador do Estado, salvo nos 

casos previstos na Lei n.º 4945, de 1º de novembro de 1989; 

III - punido com pena de suspensão. 

Paragrafo único - restrição deste artigo não se aplica, em caso de promoção por antiguidade 

ao Procurador do Estado afastado, para exercício de mandato eletivo ou nos casos previstos na lei 

n.º 4.945 de 1º de novembro de 1989. 

Art. 28 - A promoção por merecimento dependerá da lista tríplice para cada vaga, 

organizada pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, em sessão secreta, observado 

os seguintes princípios: 

I - ter o Procurador do Estado 01 (um) ano de efetivo exercício na classe; 

II - obrigatoriedade de promoção de procurador do Estado que figura por 3(três) vezes 
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consecutivos ou 5(cinco) alternados na lista de merecimento; 

III - Formação de lista tríplice com os nomes dos que obtiveram os votos de maioria 

absoluta dos votantes, em primeiro escrutínio, ou maioria simples, em caso de segundo escrutínio. 

Paragrafo único - a lista de promoção por merecimento poderá conter menos de três nomes, 

se os remanescentes da classe com os requisitos para promoção forem em número inferior a teres,. 

Quando houver mais de uma vaga a prover, pelo critério de merecimento, a lista conterá tantos 

nomes quantos sejam as vagas, mais dois. Para elaboração da lista podem ser considerados as vagas 

que irão ocorrer na segunda classe em virtude de promoções para as quais já existirem na primeira. 

Art. 29 - a antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na classe. 

§ 1º - Em janeiro a julho de cada ano o Procurador Geral do Estado fará publicar no Diário 

Oficial do Estado a lista de antiguidade dos Procuradores do Estado de cada classe, contando em 

duas, o tempo de serviço da classe na carreira e no serviço público estadual. 

§ 2º - o empate na classificação por antiguidade resolver-se-á em favor do candidato que 

sucessivamente: 

I - Contar mais tempo de serviço na classe; 

II - Tiver maior tempo de serviço na carreira; 

III - Comprovar maior tempo de serviço público estadual; 

IV - For mais idoso. 

§ 3º - As reclamações contra a lista de antiguidade deverão ser apresentadas no prazo de 5 

(cinco) dias uteis contados a partir da data de publicação no Diário Oficial do Estado encaminhara 

ao Chefe do Poder executivo, por intermédio do Procurador Geral do Estrado, a lista dos candidatos 

aptos a promoção, pelos critérios de antiguidade ou merecimento, na ordem decrescente de 

classificação. 

CAPITULO VII 

DO REINGRESSO 

Art. 31 - o reingresso na carreira de Procurador do Estado dar-se-á por reintegração, 
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reversão ou aproveitamento. 

Art. 32 - Reintegração e á reinvestidura do Procurador do Estado em decorrência de decisão 

administrativa ou judicial, com ressarcimento dos prejuízos resultantes de sua demissão, observadas 

as seguintes normas: 

I - a reintegração será feita no cargo anteriormente ocupado; 

II - se o cargo estiver extinto, o reintegrado será posto em disponibilidade remunerada até o 

seu aproveitamento; 

III - se o exame medico for considerado incapaz, o reintegrado será aposentado com direitos 

e vantagens a que faça jus a data de reintegração; 

IV - achando-se provido o cargo anteriormente ocupado a reintegração dar-se-á em cargo da 

mesma classe e o seu ocupante passara a disponibilidade remunerada, ate posterior aproveitamento. 

Art. 33 - Reversão é o retorno á atividade do Procurador do Estado aposentado, por 

invalidez, quando por junta medica oficial forem declarados insubsistentes as razoes que 

determinarem a aposentadoria. 

§ 1º - a reversão será provida de oficio, na mesma classe e dependerá da vaga; 

§ 2º - Enquanto não houver vaga o Procurador do Estado permanecerá em disponibilidade 

remunerada; 

§ 3º - Será cassada a aposentadoria do Procurador do Estado que, revertido ao serviço 

público, não comparecer a inspeção de saúde ou não assumir o exercício do prazo legal. 

Art. 34 - Aproveitamento é o reingresso do Procurador do Estado que se achava em 

disponibilidade e dependerá dos seguintes requisitos: 

I - Comprovação da sua capacidade física e mental, por junta medica oficial do Estado; 

II - Não haver completado 70 ( setenta) anos de idade; 

III - Não ocupar cargo inacumulável comprovado mediante Certidão expedida pelo órgão 

competente. 

§1º - o retorno da atividade do Procurador do Estado em disponibilidade far-se-á de oficio, 
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mediante aproveitamento obrigatório, na primeira vaga que sobreviver da transferência a 

disponibilidade e efetivar-se-á em classe de atribuições e vencimentos compatíveis com o 

anteriormente ocupado. 

§ 2º - Será aposentado no cargo que ocupava o Procurado do Estado em disponibilidade, 

que, em inspeção de saúde, por junta medica oficial do Estado, for julgado incapaz para o serviço 

público. 

§3º - Havendo mais de um concorrente a ser aproveitado em uma só vaga, a preferência 

recairá naquele de maior tempo de disponibilidade, e em caso de empate, no de maior tempo de 

serviço publico estadual. 

CAPITULO VIII 

DA VACANCIA 

Art. 35 - A vacância em cargos de carreira de Procurador do Estado decorrerá de: 

I - exoneração; 

II - demissão; 

III - promoção; 

IV - aposentadoria; 

V - Falecimento. 

Art. 36 - O Procurador do Estado que tomar posse em outro cargo efetivo deverá, no mesmo 

ato, exonerar-se do cargo de procurador do Estado, sob pena de demissão, salvo a hipótese de 

acumulação permitida. 

Art. 37 - Dar-se-á vacância da data do fato ou da publicação do ato que lhe der causa. 

TITULO IV 

DAS GARANTIAS, DAS PRERROGATIVAS E DOS DIREITOS 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 38 - Os membros da Procuradoria Geral do Estado estão sujeitos a regime jurídico 

especial, na forma instituída na presente Lei. 

Art. 39 – Os Procuradores do Estado gozam das seguintes garantias: 

I. irredutibilidade de vencimentos; 

II. estabilidade após 03 (três) anos de efetivo exercício não podendo ser demitido senão por 

sentença judicial ou em consequência de processo administrativo em que lhes faculte ampla defesa; 

III. independência funcional; e 

IV. remoção compulsória somente por motivo de interesse público, aprovada por decisão de 

dois terços dos membros do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, assegurada ampla 

defesa; 

Parágrafo único – Para os efeitos do inciso IV e do inciso XVII do art. 6º, remoção é a 

mudança da cidade onde o Procurador do Estado exerce sua função e não de setor de trabalho, 

dentro da mesma urbe.(Redação dada pela Lei Complementar nº 100/2006) 

Art. 40 - Em caso de infração penal imputada o Procurador do Estado, a autoridade policial, 

tomando dela conhecimento, comunicará imediatamente, o fato no Procurador Geral do Estado, ou 

ao seu substituto legal, sob pena de responsabilidade. 

Paragrafo único - A prisão ou detenção de Procurador do Estado, em qualquer circunstância 

só será efetuada em sala ou prisão especial. 

Parágrafo único - A prisão ou detenção de Procurador de Estado, em qualquer circunstância, 

só será efetuada em sala do Comando Geral da Polícia Militar.(Redação dada pela Lei 

Complementar nº 100/2006) 

Art. 41 - São prerrogativas dos Procuradores do Estado. 

I - receber o mesmos tratamento dispensado aos membros do Poder Judiciário perante os 

quais oficiem; 

II - usar distintivos de acordo com os modelos oficiais; 
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III - Possuir carteira funcional expedida pela própria instituição, valida como cédula de 

identidade, sendo-lhes assegurado o porte de arma, livre transito requisição de auxilio9 a 

colaboração das autoridades públicas para o desempenho de suas funções; 

IV - Solicitar a autoridades públicas certidões, documentos, processos, exames, pericias, 

diligencias ou informações necessárias ao desempenho de suas atividades funcionais; 

V - ter vista dos processos fora dos cartórios, secretarias, ressalvadas as vedações legais; 

CAPITULO II 

DO ESTIPÊNDIO 

Art. 42 A retribuição financeira do Procurador do Estado será constituída mensalmente por 

vencimento, respeitada a diferença de 5% (cinco por cento) entre cada classe, na forma do art. 44 

desta Lei Complementar, cuja fixação e alteração ocorrerão por meio de Lei. (Redação dada pela 

Lei Complementar nº 206/2017) 

Art. 43. Ao Procurador do Estado poderão ser atribuídas, além do vencimento, as seguintes 

vantagens: 

I - pelas despesas de mudança e transporte, a título de ajuda de custo, nos casos de remoção 

compulsória da sede de exercício, o valor de 01 (uma) remuneração do cargo do Procurador 

removido; 

II - diárias; 

III - indenização de transporte, a ser fixada por Decreto do Governador do Estado; 

IV - pelo exercício de função de chefia, direção e assessoramento; 

V - indenização de alimentação, a ser fixada por Decreto do Governador do Governo; 

VI - gratificação científica, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

vencimento; 

VII - outras vantagens de natureza indenizatória. 

§ 1º É vedado o pagamento, além do vencimento e das vantagens previstas neste artigo, de 
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qualquer complementação ou parcela remuneratória a Procurador do estado, exceto a gratificação 

natalina, o adicional de férias, o salário família e os honorários advocatícios na forma prevista no 

art. 91 desta Lei. 

§ 2º A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do Procurador do 

Estado que, no interesse do serviço, for removido para nova sede, sempre que ocorrer a mudança de 

domicílio. 

§ 3º As diárias são devidas ao Procurador do Estado que, a serviço, a afastar-se da sede, em 

caráter eventual ou transitório para outro ponto do território estadual ou nacional, sendo destinadas 

a indenizar, exclusivamente, despesas com estadia, alimentação e locomoção urbana na localidade 

de destino. 

§ 4º Para fazer jus à gratificação científica a que se refere o inciso VI do caput deste artigo, 

referente a 10% (dez por cento) sobre valor do vencimento, o Procurador do Estado deve possuir, 

no mínimo, título de pós-graduação lato sensu ou comprovar a participação em, pelo menos, três 

eventos de capacitação na área jurídica a cada período de doze meses, promovidos pela própria 

Procuradoria do Estado, por Escola de Magistratura, do Ministério Público, da Ordem dos 

Advogados do Brasil - OAB ou por Universidades. 

§ 5º A comprovação dos requisitos exigidos no § 4º será feita perante o setor de Recursos 

Humanos da Procuradoria Geral do Estado, na forma regulamentada pelo Conselho Superior da 

Procuradoria Geral do Estado do Maranhão. 

§ 6º O disposto nesse artigo aplica-se, no que couber, aos proventos dos membros da 

Procuradoria Geral do Estado aposentados e aos pensionistas cujos benefícios decorram da morta de 

Procurador do Estado. Nestes casos, a gratificação científica será equivalente a 10% (dez por cento) 

sobre o valor do vencimento independentemente dos requisitos fixados no § 4º.(Redação dada pela 

Lei Complementar nº 206/2017) 

Art. 44. O vencimento dos Procuradores do estado é fixado com diferença de 5% (cinco por 

cento) de uma classe para outra, a partir do atribuído para o cargo de Subprocurador-Geral do 

Estado, última classe da carreira.(Redação dada pela Lei Complementar nº 206/2017) 
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Art. 45  (Revogado pela Lei Complementar nº 106/2007) 

Art. 46 - (Revogado pela Lei Complementar nº 106/2007) 

Art. 47 - O salário família será concedido na forma atribuída aos servidores públicos do 

Estado. 

Art. 48 -(Revogado pela Lei Complementar nº 106/2007) 

Art. 49 - .(Revogado pela Lei Complementar nº 106/2007) 

Art. 50 -(Revogado pela Lei Complementar nº 106/2007) 

Art. 51 - (Revogado pela Lei Complementar nº 106/2007) 

Art. 52 -  (Revogado pela Lei Complementar nº 106/2007) 

CAPITULO III 

DAS APOSENTADORIA 

Art. 53 - O Procurador do Estado será aposentado com proventos integrais, 

compulsoriamente aos 70(setenta) anos de idade, ou por invalidez , e , facultativamente, aos 35 

( trinta e cinco) anos de serviço, se homem , e aos 30 (trinta) , se mulher, após 5 (cinco ) anos de 

efetivo exercício na carreira. 

Art. 54. Os Proventos da aposentadoria serão revistos na mesma data e na mesma 

proporção, sempre que se modificar o vencimento dos Procuradores do Estado em atividade.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 206/2017) 

Art. 55 - Uma vez aposentado, não perderá o Procurador do Estado os direitos e 

prerrogativas inerentes ao cargo. 

CAPITULO IV 

DO TEMPO DE SERVIÇO 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 56 - Apuração do tempo de serviço para a promoção, aproveitamento, aposentadoria e 
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gratificação será feita em dias convertidos em anos, considerados estes como de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias. 

Art. 57 - Contar-se-á, para todos os efeitos, o tempo de serviço público federal, estadual ou 

municipal anteriormente prestado pelo membro da Procuradoria Geral do Estado. 

SEÇÃO II 

DAS FÉRIAS 

Art. 58 - Os Procuradores do Estado, após o primeiro ano de serviço, terão direito, 

anualmente, a férias regulamentares de 30 (trinta) dias. (Redação dada pela Lei Complementar nº 

43/1999). 

Art. 59 - Os Procuradores do Estado com férias confirmadas, deverá comunicar o 

Procurador Geral do Estado e ao seu substituto, com antecedência mínima de 5 ( cinco) dias do seu 

inicio, relatório substanciado de todas as atividades sob sua responsabilidade. 

Paragrafo único - Não serão deferidas as férias ao Procurador do Estado que não tiver 

atendido às disposições contidas no caput do artigo. 

SEÇÃO III 

DAS LICENÇAS E DOS AFASTAMENTOS 

Art. 60 - Aplicam- se, supletivamente, aos Procuradores do Estado as normas do Estatuto 

dos Funcionários Públicos do Estado referentes a licenças e afastamentos. 

TITULO V 

CAPITULO I 

DOS DEVERES E PROIBIÇÕES 

Art. 61 - São deveres dos membros de carreira do Procurador do Estado: 

I - manter ilibada conduta publica e particular; 

II - zelar pelo prestigio da justiça, pela dignidade da suas funções e pelo respeito das 

instituições; 
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III - observar sigilo funcional quanto a matéria dos procedimentos no que atuar; 

IV - desempenhar com zelo e presteza, dentro dos prazos, os serviços e seu curso e os que, 

na forma da lei, lhe forem atribuídos; 

V - adotar nos limites de suas atribuições, as providencias cabíveis em face de 

irregularidades de que tenha conhecimento os que ocorram nos serviços a seu cargo; 

VI - respeitar as partes, testemunhas e auxiliares da justiça; 

VII - comparecer, diariamente no seu local de trabalho e ocupar-se das tarefas do seu cargo, 

durante o horário de expediente; 

VIII - assistir aos atos judiciais quando obrigatória ou convenientes a sua presença; 

IX - acatar no plano administrativo as decisões do Procurador Geral e dos órgãos de 

administração superior da Procuradoria Geral do Estado; 

X - apresentar ao superior hierárquico relatório mensal de suas atividades; 

XI - nãos e afastar de férias, licenças ou por qualquer outro motivo, sem antes apresentar 

relatório das atividades sob sua responsabilidade, principalmente os processos judiciais em curso, 

sob pena de responsabilidade administrativa e civis; 

XII - sugerir providencias tendentes a melhoria dos serviços e órgãos; 

XIII - residir no Município de lotação. 

Art. 62 - Aos membros de carreira de Procurador do Estado aplicam-se as seguintes 

vedações: 

I - aceitar cargos, exercer função pública ou mandato fora dos casos autorizados em lei; 

II;(Revogado pela Lei Complementar nº 100/2006) 

III - exercer a advocacia fora de suas atribuições institucionais, ressalvado o direito daqueles 

Procuradores do Estado integrantes da carreira em 31 de dezembro de 2015. (Redação dada pela Lei 

Complementar nº 181/2016) 

IV - valer-se, da condição de Procurador do Estado para obter vantagens de qualquer 

natureza; 
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V - ocupar, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo público, salvo o de 

magistério, quando comprovada a compatibilidade de horário; 

VI - exercer a advocacia contra os interesses de pessoas jurídica de direito público; 

VII - empregar, em qualquer expediente oficial expressão ou termos desrespeitosos; 

VIII - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de 

parecer, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos 

judiciais, ressalvada a crítica nos autos, as obras técnicas ou no exercício do magistérios; 

IX -.(Revogado pela Lei Complementar nº 100/2006) 

CAPITULO II 

DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 63 - É defeso ao Procurador do Estado as funções em processos ou procedimentos: 

I - em que seja parte, ou de qualquer forma interessado; 

II - em que haja atuado como advogado de qualquer partes; 

III - em que seja interessado cônjuge, parente consanguíneo ou afins, em linha reta ou 

colateral até de terceiro grau; 

IV - no qual haja postulado como advogado de qualquer das pessoas mencionadas no inciso 

anterior; 

V - nos casos previstos na legislação processual. 

Art. 64 - O Procurador do Estado não poderá participar de comissão ou banca de concurso, 

intervir no seu julgamento e votar sobre organização de lista para promoção quando concorrer 

parentes consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, bem como seu 

cônjuge. 

Art. 65 - O Procurador do Estado dar-se-á por suspeito quando: 

I - Houver proferido parecer favorável a pretensão deduzida em juízo pela parte adversa; 

II - houver motivo de ordem intima que o iniba de funcionar; 
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III - ocorrer qualquer dos casos previstos na legislação processual. 

Art. 66 - Aplicam-se ao Procurador Geral do Estado nas disposições sobre impedimento, 

incompatibilidade e suspeições constantes deste capitulo. Ocorrendo qualquer desses casos, o 

Procurador Geral dará ciência do fato ao seu substituto legal, para os devidos fins. 

Art. 67 - Pelo exercício irregular da função pública, o Procurador do Estado responde penal, 

civil e administrativamente. 

CAPITULO II 

DO REGIME DISCIPLINAR 

Art.68 - São aplicáveis aos Procuradores do Estado as seguintes sanções disciplinares: 

I - advertências; 

II - censura; 

III - suspensão; 

IV - demissão; 

V - cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

  

  

Art. 69 - A pena de advertência será aplicada verbalmente sempre de forma, nos casos de: 

I - negligência, no exercício das funções; 

II - faltas leves em geral. 

Art. 70 - A censura aplicar-se-á de forma reservada e por inscrito na reincidência de falta 

punida com advertência e por descumprimento de dever inerente ao cargo. 

Art. 71 - A pena de suspensão será aplicada nos casos de: 

I - violação das proibições previstas nesta lei; 

II - pratica de ato incompatível com a dignidade ou o decoro do curso. 
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Paragrafo único - A suspensão não excederá 90 ( noventa) dias e acarretará a perda dos 

direitos e vantagens decorrentes do exercício do cargo, não podendo ter início durante o período de 

férias ou licença. 

Art. 72 - Aplicar-se-á a pena de demissão nos casos de: 

I - abandono do cargo, pela interrupção injustificada do exercício das funções por mais de 

30     ( trinta) dias consecutivos ou 60 (sessenta) dias intercalados durante o período de 12( doze) 

meses; 

II - conduta incompatível com o exercício do cargo, assim considerada a pratica dos jogos 

proibidos, a embriaguez habitual ,o uso de tóxicos e a incontinência publica e escandalosa; 

III - Improbidade funcional; 

IV - perda da nacionalidade brasileira; 

V - lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou dos bens confinados a 

sua guarda; 

VI - nos casos previstos em lei. 

Art.73 - A pena de demissão de membros da Procuradoria Geral do Estado decorrerá de 

decisão judicial transitada em julgado prolatada em processo administrativo, em que seja 

assegurada ampla defesa. 

Art. 74 - As decisões definidas de imposição de pena disciplinar serão lançadas no 

prontuário do infrator, vedada a sua publicação, exceção feita a de demissão. 

Paragrafo Único - É vedado fornecer a terceiros certidões relativas as penalidades de 

advertência, censura e suspenção, salvo a defesa de direito. 

  

Art. 75 - A cassação de aposentadoria ou da disponibilidade terá lugar se ficar comprovada a 

pratica, quando ainda no exercício do cargo, de falta suscetível de determinar demissão. 

Art. 76 - Ocorrerá a prescrição: 

I - em dois anos, quando a falta for sujeita as penas de advertência, censura ou suspensão; 
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II - em cinco anos, nos demais casos. 

§ 1º - Interrompe-se o prazo de prescrição pela expedição de portaria instauradora do 

processo administrativo. 

§ 2º - O prazo prescricional em caso de falta prevista como infração criminal ou de 

responsabilidade civil, ocorrerá no prazo fixado, respectivamente, nas leis penal e civil. 

Art. 77 - São competentes para aplicar as sanções disciplinares prevista no art. 69: 

I - O Governador do Estado nos casos previstos nos incisos IV e V do art. 69; 

II - O Procurador Geral do Estado, ouvido o conselho superior da Procuradoria Geral do 

Estado, no caso do inciso III do art.69; 

III - O Procurador Geral, nos casos dos incisos I e II do art. 69. 

Art.78 – O processo disciplinar compreende a sindicância e o processo administrativo 

quando da existência de irregularidades ou faltas funcionais cometidas por membros da 

Procuradoria Geral do Estado, garantida a ampla defesa. 

Art.79 - A sindicância, sempre de caráter sigiloso, será determinada pelo o Procurador Geral 

de oficio, por iniciativa do Corregedor Geral, ou por deliberação do conselho superior de 

Procuradoria Geral do Estado nos seguintes casos: 

I - como preliminar do processo disciplinar, quando julgada necessária e solicitada pelo 

Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado; 

II - para apuração de falta funcional, em qualquer outro caso, sempre que necessária. 

Art.80 - A instauração de processo administrativo, nos moldes previstos no Estatuto dos 

Funcionários Públicos Civis do Estado, será determinada pelo o Procurador Geral, de oficio, por 

iniciativa do Corregedor Geral, ou por deliberação do Conselho Superior da Procuradoria Geral do 

Estado e procederá, obrigatoriamente a aplicação das penas de suspensão, demissão, cassação de 

aposentadoria e de disponibilidade. 

  

 Art. 81 - O Procurador do Estado terá 15 (quinze) dias para emissão de parecer, salvo 

�38



motivo justificado nos próprios autos. 

Paragrafo único - O prazo de que trata o caput deste artigo poderá ser prorrogado até 15 

(quinze) dias a critério do superior imediato. 

Art.82 - Somente o Governador e os secretários de Estado poderão encaminhar consultas a 

Procuradoria Geral do Estado. 

Art. 83 – As consultas encaminhadas a Procuradoria Geral do Estado, serão acompanhadas 

do processo respectivo, com pareceres conclusivos dos órgãos jurídicos das repartições 

interessadas. 

§ 1º - Quando se tratar a matéria oriunda de órgãos administração indireta ou funcional, 

deverá estar instruído com o parecer jurídico da secretária a qual estiver vinculada. 

§ 2º - Os interessados nos respectivos processos poderão pedir juntada de memorial ou 

documentos alusivos a matéria sob consulta. 

Art. 84 - Os pareceres dos Procuradores do Estado serão submetidos ao visto do Procurador 

Geral. 

Art. 85 - Uma vez aprovados, os pareceres terão caráter normativo e serão de cumprimento 

obrigatório pelo órgão da administração estadual, após publicação no Diário Oficial. 

Art.86 - Os pareceres lavrados do Procurador do Estado serão aprovados pelo o Governador 

do Estado. 

Art. 87 - Quando o parecer concluir pela adoção e de serem tomados pelo órgão interessado, 

a efetivação dessas deverá ser comunicada á Procuradoria Geral do Estado, no prazo de 05 (cinco) 

dias. 

Art. 88 - A orientação administrativa contida no parecer da Procuradoria Geral do Estado, 

somente será suscetível de mediante determinação do Governador do Estado, a vista de 

fundamentada do Secretário de Estado interessado. 

Paragrafo único - No caso de entidade da administração indireta e de fundações 

institucionais pelo Poder Público esta proposta será do secretário de Estado a que estiverem 

vinculados. 
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Art.89 - A extensão administrativa dos efeitos das decisões judiciais contrarias a orientação 

estabelecidas para a administração direta, indireta e fundacional, os atos de caráter normativo ou 

ordinários, será procedida de parecer conclusivo da Procuradoria Geral do Estado. 

Art. 90 - Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais, a que se 

refere o artigo anterior produzirão seus efeitos apenas em relação as partes que integram o processo 

judicial e com estrita observância do conteúdo do julgado. 

Art. 91 - Os honorários advocatícios devidos em qualquer feito judicial à Fazendo Pública, 

serão destinados à Procuradoria Geral do Estado, para a aplicação na Procuradoria de Estudos, 

documentação e a Divulgação jurídica, na forma disciplinada por Decreto de Poder Executivo. 

Art. 92 - Os advogados dos órgãos da Administração direta e indireta e fundacional, ficam 

sujeitos à orientação, supervisão técnica e fiscalização específica da Procuradoria Geral do Estado 

sem prejuízo da subordinação hierárquica nos órgãos em cuja estrutura administrativa estiverem 

integrados. 

Art. 93 - Ficam criados no quadro de provimento efetivo da Procuradoria Geral do Estado, 

10 (dez) cargos de Subprocuradoria Geral do Estado. 

Art. 94 - .(Revogado pela Lei Complementar nº 100/2006) 

Art. 95 - Fica mantida à Procuradoria do Menor e do Adolescente, criada na forma da Lei nº 

5.876, de 27 de dezembro de 1993, até que organizada a Defensoria Pública. 

Art. 96 - Fica instituído o prêmio Procuradoria Geral do Estado, cuja forma de outorga será 

disciplinada em regulamento próprio. 

Art. 97 - Ocorrendo a morte de um Procurador do Estado é assegurada, à conta do tesouro 

do Estado, uma pensão paga pelo Instituto de Previdência do Estado do Maranhão – IPEM e os 

vencimentos ou proventos que percebia, o de cujus, em razão de seu cargo efetivo. 

Art.98 - Ficam transformados os cargos comissionados constantes do Anexo I. 

Art. 99 - São criados no quadro da Procuradoria Geral do Estado os cargos comissionados e 

as funções gratificadas constantes dos Anexos II e III, respectivamente, na forma nele especificada. 

Art. 100 - Ficam extintas as funções gratificadas constantes do Anexo IV. 
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Art. 101 - O quadro dos cargos comissionados e funções gratificadas da Procuradoria Geral 

do estado é o constante do Anexo V. 

Art. 102 - Para os efeitos da reestruturação de que trata a presente Lei, o quadro de 

Procuradores do Estado é o constante do Anexo VI. 

Art. 103 - Observadas as disposições desta Lei, aplicam-se aos integrantes da carreira de 

Procurador do Estado, diariamente, as normas do Estatuto dos Funcionários Públicos Gerais do 

Estado, inclusive no que diz respeito a direitos e vantagens. 

Art. 104 - As despesas decorrentes da presente Lei Complementar correrão a conta dos 

créditos orçamentários próprios. 

Art. 105 - No prazo de 60 (sessenta) dias da publicação desta Lei será baixado, por Decreto, 

o Regimento da Procuradoria Geral do Estado. 

Art. 106 - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 107 - Revogadas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a execução da presente 

Lei pertencem que a cumpram e a faça, cumprir tão inteiramente como nela se contém. O 

Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado Chefe da Casa Civil do Governador a faça publicar, 

imprimir e correr. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 30 DE 

JUNHO DE 1994, 173º DA INDEPENDÊNCIA E 106º DA REPÚBLICA. 

JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

Governador do Estado do Maranhão 

CÉLIO LOBÃO FERREIRA 

Secretário de Estado da Casa Civil do Governador 

CLÓVIS DE JESUS SAVALLA CORRÊA CARVALHO 

Secretário de Estado de planejamento, Coordenação, Ciência e Tecnologia 

OSWALDO DOS SANTOS JACINTO 
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Secretário de Estado da Fazenda 

LUCIANO FERNANDES MOREIRA 

Secretário de Estado da Administração, Recursos Humanos e Previdência 

RAIMUNDO NONATO CORRÊA DE ARAÚJO NETO 

Secretário de Estado da justiça 

  

ANEXO I 

CARGOS COMISSIONADOS 

   

  

A N E X O II 

CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS 

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL
DENOMINAÇÃO SÍMBO

LO
QUAN

T.
DENOMINAÇÃO SÍMBO

LO
QUAN

T.
SUBPROCURADOR 
GERAL DO ESTADO

1 PROCURADOR 
GERAL ADJUNTO

1

DIRETOR DA DIVISÃO DO 
CENTRO DE ESTUDOS

DAS – 3 1 PROCURADOR – 
CHEFE DA 

PROCURADORIA DE 
ESTUDOS, 

DOCUMENTAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO

DANS – 
3

1

SUBPROCURADORES 
REGIONAIS

DAS – 3 15 SUBPROCURADORES 
REGIONAIS

DAS -1 15

ASSESSOR DAS – 1 3 ASSESSOR DANS 
-3

5

ASSESSOR DAS - 3 1 DIRETOR DA DIVISÃO 
DE CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

DAS - 3 1
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A N E X O III 

CRIAÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

  

  

A N E X O IV 

EXTINÇÃO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS 

DENOMINAÇÃO S Í M B O
LO

QUANTIDA
DE

CORREGEDOR - GERAL DGA 1
CORREGEDOR AUXILIAR DANS - 

3
1

ASSESSOR DE ASSUNTOS JUDICIAIS DAS -1 1
ASSESSOR DE INFORMÁTICA E COMPUTAÇÃO DAS – 1 1
ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO DAS – 2 1
DIRETOR DA DIVISÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DAS – 2 1
DIRETOR DA DIVISÃO DE PESSOAL DAS – 2 1
DIRETOR DA DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E ARQUIVO DAS – 2 1
DIRETOR DA DIVISÃO DE INFORMAÇÃO E CONTROLE DAS – 2 1
DIRETOR DA DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DAS – 2 1
D I R E TO R D A D I V I S Ã O D E S E RV I Ç O S G E R A I S E 
TRANSPORTE

DAS – 2 1

OFICIAL DE GABINETE DAI - 2 2

DENOMINAÇÃO SÍMBO
LO

QUAN
T.

CHEFE DA SEÇÃO DE INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO E 
CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONTRATOS E 
CONVÊNIOS.

FG – 1 1

SECRETÁRIA FG – 1 10
ASSISTENTE DE PROCURADORIA FG – 2 6
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A N E X O V 

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS E FUNÇÕES GRATIFICADAS 

DENOMINAÇÃO SÍMBO
LO

QUAN
T.

C H E F E D E S E Ç Ã O D E P R O G R A M A E E X E C U Ç Ã O 
ORÇAMENTÁRIA

FG – 1 1

CHEFE DA SEÇÃO DE PESSOAL FG – 1 1
CHEFE DA BIBLIOTECA FG – 1 1
CHEFE DA SEÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO FG – 1 1
CHEFE DA SEÇÃO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE FG – 1 1

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL
DENOMINAÇÃO SÍMBO

LO
QUAN

T.
DENOMINAÇÃO SÍMBO

LO
QUAN

T.
PROCURADOR GERAL 
DO ESTADO

1 PROCURADOR GERAL 
DO ESTADO

1

S U B P R O C U R A D O R - 
GERAL DO ESTADO

1 SUBPROCURADOR- 
GERAL DO ESTADO

1

C O R R E G E D O R – 
GERAL

DGA 1

S U B P R O C U R A D O R - 
GERAL ADJUNTO

DGA 1 SUBPROCURADOR- 
GERAL ADJUNTO

DGA 1

ASSESSOR CHEFE DANS – 
2

1 ASSESSOR CHEFE DANS – 
2

1

C O R R E G E D O R 
AUXILIAR

DANS – 
3

1

ASSESSOR DAS – 1 3 ASSESSOR DANS – 
3

5

CHEFE DE GABINETE DANS – 
3

1 CHEFE DE GABINETE DANS – 
3

1

C H E F E D A 
P R O C U R A D O R I A 
JUDICIAL

DANS – 
3

1 P R O C U R A D O R - 
C H E F E D A 
P R O C U R A D O R I A 
JUDICIAL

DANS – 
3

1
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C H E F E D A 
P R O C U R A D O R I A D O 
PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

DANS – 
3

1 P R O C U R A D O R – 
C H E F E D A 
PROCURADORIA DO 
P A T R I M Ô N I O 
IMOBILIÁRIO

DANS – 
3

1

C H E F E D A 
PROCURADORIA FISCAL

DANS – 
3

1 P R O C U R A D O R – 
C H E F E D A 
P R O C U R A D O R I A 
FISCAL

DANS – 
3

1

C H E F E D A 
P R O C U R A D O R I A 
ADMINISTRATIVA

DANS – 
3

1 P R O C U R A D O R – 
C H E F E D A 
P R O C U R A D O R I A 
ADMINISTRATIVA

DANS – 
3

1

C H E F E D A 
P R O C U R A D O R I A 
TRABALHISTA

DANS – 
3

1 P R O C U R A D O R – 
C H E F E D A 
P R O C U R A D O R I A 
TRABALHISTA

DANS – 
3

1

C H E F E D A 
P R O C U R A D O R I A D A 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

DANS – 
3

1 P R O C U R A D O R – 
C H E F E D A 
PROCURADORIA DA 
A S S I S T Ê N C I A 
JUDICIÁRIA

DANS – 
3

1

CHEFE DO CENTRO DE 
ESTUDOS

DAS – 3 1 P R O C U R A D O R – 
C H E F E D A 
PROCURADORIA DE 
E S T U D O S , 
DOCUMENTAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO

DANS – 
3

1

C H E F E D A 
P R O C U R A D O R I A D A 
I N F Â N C I A E D O 
ADOLESCENTE.

DANS – 
3

1 P R O C U R A D O R – 
C H E F E D A 
PROCURADORIA DA 
I N F Â N C I A E D O 
ADOLESCENTE

DANS – 
3

1

S U B P R O C U R A D O R E S 
REGIONAIS

DAS – 3 15 SUBPROCURADORES 
REGIONAIS

DAS -1 15

A S S E S S O R D E 
ASSUNTOS JUDICIAIS

DAS -1 1
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A S S E S S O R D E 
I N F O R M Á T I C A E 
COMPUTAÇÃO

DAS -1 1

DIRETOR DE UNIDADE 
S E T O R I A L D E 
ADMINISTRAÇÃO

DAS – 1 1 DIRETOR DE UNIDADE 
S E T O R I A L D E 
ADMINISTRAÇÃO

DAS -1 1

DIRETOR DA UNIDADE 
SETORIAL DE FINANÇAS 
E A P O I O A O 
PLANEJAMENTO

DAS – 1 1 DIRETOR DA UNIDADE 
S E T O R I A L D E 
FINANÇAS E APOIO 
AO PLANEJAMENTO

DAS -1 1

A S S E S S O R D E 
COMUNICAÇÃO

DAS – 1 1 A S S E S S O R D E 
COMUNICAÇÃO

DAS -1 1

CHEFE DA SEÇÃO DE 
P R O G R A M A Ç Ã O E 
E X E C U Ç Ã O 
ORÇAMENTÁRIA

FG – 1 1 DIRETOR DA DIVISÃO 
DE ORÇAMENTO E 
FINANÇAS

DAS -2 1

CHEFE DA SEÇÃO DE 
PESSOAL

FG – 1 1 DIRETOR DA DIVISÃO 
DE PESSOAL

DAS -2 1

CHEFE DE BIBLIOTECA FG – 1 1 DIRETOR DA DIVISÃO 
DE DOCUMENTAÇÃO 
E ARQUIVO

DAS -2 1

CHEFE DA SEÇÃO DE 
MATERIAL E PATRIMÔNIO

FG – 1 1 DIRETOR DA DIVISÃO 
D E M A T E R I A L E 
PATRIMÔNIO

DAS -2 1

DIRETOR DA DIVISÃO 
DE INFORMAÇÃO E 
CONTROLE

DAS -2 1

DIRETOR DA DIVISÃO 
DE SERVIÇOS GERAIS 
E TRANSPORTES

DAS -2 1

ASSESSOR DAS – 3 1 DIRETOR DA DIVISÃO 
DE CONTENCIOSO 
TRABALHISTA

DAS -3 1

SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS – 3 1 S E C R E T Á R I A 
EXECUTIVA

DAS -3 1

MOTORISTA DAI – 4 1 MOTORISTA DAI – 2 1
OFICIAL DE GABINETE DAI – 2 2

AUXILIAR TÉCNICO DAI – 3 3 AUXILIAR TÉCNICO DAI – 3 3
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A N E X O V I 

CARGOS DE CARREIRA 

  

  

ANEXO I (Inserido pela Lei Complementar nº 25/1995) 

  

SECRETÁRIA FG – 1 10
CHEFE DE SERVIÇOS 
AUXILIARES

FG – 1 1 CHEFE DE SERVIÇOS 
AUXILIARES

FG – 1 1

A S S I S T E N T E D E 
PROCURADORIA

FG – 2 18 A S S I S T E N T E D E 
PROCURADORIA

FG – 2 24

SITUAÇÃO ANTERIOR SITUAÇÃO ATUAL
DENOMINAÇÃO QUAN

T.
DENOMINAÇÃO QUAN

T.
PROCURADOR DO ESTADO – 
CLASSE ESPECIAL

5 SUBPROCURADOR - GERAL 
DO ESTADO

15

PROCURADOR DO ESTADO – 1ª 
CLASSE

36 PROCURADOR DO ESTADO – 
1ª CLASSE

36

PROCURADOR DO ESTADO – 2ª 
CLASSE

31 PROCURADOR DO ESTADO – 
2ª CLASSE

31

PROCURADOR DO ESTADO – 3ª 
CLASSE

53 PROCURADOR DO ESTADO – 
3ª CLASSE

53

Denominação Vencimento
Procurador 3ª Classe 2.183,99
Procurador 2ª Classe 2.365,99
Procurador 1ª Classe 2.547,99
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ANEXO II(Inserido pela Lei Complementar nº 25/1995) 

QUADRO DE CARGOS COMISSIONADOS 

Procurador Classe Especial 2.729,99

DENOMINAÇÃO SÍMBOL
O

QUAN
T.

Procurador Geral do Estado - 1
Procurador Geral Adjunto - 1
Subprocurador Geral Adjunto DGA 1
Corregedor Geral DGA 1
Chefe da Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas DANS - 

2
1

Corregedor Auxiliar DANS – 
3

1

Chefe de Gabinete DANS - 
3

1

Chefe da Procuradoria Administrativa DANS - 
3

1
Chefe da Procuradoria de Assistência Jurídica 1
Chefe da Procuradoria Judicial 1
Chefe da Procuradoria Fiscal 1
Chefe da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário 1
Chefe da Procuradoria Trabalhista 1
Chefe da Procuradoria de Estudos, Documentação e Divulgação 
Jurídica

1

Chefe da Procuradoria de Infância e Adolescência 1
Subprocurador Regional DAS - 1 4
Assessor Jurídico DAS - 1 1
Assessor Nível I DAS - 1 6
Assessor de Comunicação DAS - 1 1
Assessor de Assuntos Judiciais DAS - 1 1
Diretor da Unidade Setorial de Administração DAS - 1 1
Diretor da Unidade Setorial de Finanças 1
Diretor da Unidade Informática 1
Diretor da Divisão de Gestão de Recursos Humanos DAS-2 1
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ANEXO III (Inserido pela Lei Complementar nº 25/1995) 

FUNÇÕES GRATIFICADAS 

  

  

ANEXO ( Incluido pela LEI COMPLEMENTAR Nº 106 DE 27 DE ABRIL DE 2007.) 

A PARTIR DE 1º DE ABRIL DE 2007 

TABELA DE SUBSÍDIO 

Grupo Ocupacional: Consultoria e Representação Judicial 

  

Diretor da Divisão de Material e Patrimônio
DAS-2

1
Diretor da Divisão de Serviços Gerais e Transportes 1
Diretor da Divisão de Execução Orçamentária 1
Diretor da Divisão de Controle Contábil-Financeiro 1
Diretor da Divisão de Desenvolvimento e Suporte 1
Diretor da Divisão Contencioso Trabalhista 1
Diretor da Divisão de Informação e Controle 1
Diretor da Divisão de Documentação e Arquivo 1
Secretária Executiva 1
Motorista DAI – 1 1
Oficial de Gabinete DAI – 2 2

DENOMINAÇÃO SÍMBOL
O

QUAN
T.

Secretária FG-1 10
Chefe de Serviços Auxiliares FG-1 1
Assistente de Procuradoria FG-2 17

CARGO SUBSÍDIO
Subprocurador-Geral do Estado 10.347,32
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PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

OBS: Art. 10. Ficam transformados 53 (cinquenta e três) cargos de Procurador do Estado de 

3ª Classe em 34 (trinta e quatro) cargos de Procurador do Estado de 2ª Classe e 15 (quinze) cargos 

de Subprocurador do Estado. (Alteração dada pela Lei Complementar nº181/2016) 

ANEXO I (Redação dada pela Lei Complementar nº181/2016) 

CARGOS COMISSIONADOS 

Procurador do Estado – 1ª Classe 9.829,96
Procurador do Estado – 2ª Classe 9.338,47
Procurador do Estado – 3ª Classe 8.871,55

DENOMINAÇÃO SIMB. QTD
.

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO ------- 1
ASSESSOR DE PROCURADORIA DGA 20
ASSESSOR ESPECIAL I DANS – 1 2
ASSESSOR ESPECIAL III DANS – 3 11
ASSESSOR SÊNIOR DAS – 1 13
ASSESSOR JÚNIOR DAS – 2 1
CHEFE DE GABINETE DANS – 3 1
SECRETARIA EXECUTIVA DAS – 2 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES OFICIAIS DAI – 1 2
AUXILIAR TÉCNICO DAI – 3 7
OFICIAL DE GABINETE DAI – 2 2
AUXILIAR DE SERVIÇOS DAI – 1 20
CORREGEDOR -GERAL ISOLADO 1
CORREGEDOR AUXILIAR DANS – 3 1
PROCURADOR-GERAL ADJUNTO ISOLADO 1
PROCURADOR-GERAL ADJUNTO PARA ASSUNTOS JUDICIAIS ISOLADO 1
PROCURADOR-GERAL ADJUNTO/DISTRITO FEDERAL ISOLADO 1
PROCURADOR-GERAL ADJUNTO PARA ASSUNTOS 
ESTRATÉGICOS

ISOLADO 1
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CHEFE DA ASSESSORIA ESPECIAL DO PROCURADOR-GERAL DO 
ESTADO

DGA 1

CHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E AÇÕES 
ESTRATÉGICAS

DANS – 2 1

ASSESSOR JURÍDICO DAS – 1 1
ASSESSOR CONTÁBIL DAS – 1 1
ASSESSOR DE ASSUNTOS JUDICIAIS DAS – 1 1
GESTOR DE ATIVIDADES MEIO DGA 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE PROTOCOLO DAI – 1 1
CHEFE DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS – 2 1
CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO DAS – 2 1
CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTES DAS – 2 1
CHEFE DO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS – 2 1
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE DE CONTRATOS DAS – 2 1
DIRETOR DA UNIDADE SETORIAL DE FINANÇAS DAS – 1 1
CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DAS – 2 1
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE CONTÁBIL FINANCEIRO DAS – 2 1
SUPERVISOR DE INFORM ÁTICA DANS – 3 1
CHEFE DO SERVIÇO DESENVOLVIMENTO E SUPORTE DAS – 2 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DAI – 1 3
PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO DANS – 1 1
MEMBROS PERMANENTES DAS – 1 2
SUBPROCURADOR- GERAL ADJUNTO DGA 1
CHEFE DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA DANS – 3 1
CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA ADMINISTRATIVA DAS – 1 1
CHEFE DA PROCURADORIA JUDICIAL DANS – 3 1
CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA JUDICIAL DAS – 1 1
CHEFE DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E CONTROLE DAS – 2 1
CHEFE DA PROCURADORIA DO CONTENCIOSO FISCAL DANS – 3 1
CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DO CONTENCIOSO FISCAL DAS – 1 1
CHEFE DA PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DANS – 3 1
CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DAS – 1 1
CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DAS – 1 1
CHEFE DA PROCURADORIA DO PATRIM ÔNIO IM OBILIÁRIO E DO 
M EIO AMBIENTE

DANS – 3 1

CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO 
IMOBILIÁRIO E DO MEIO AMBIENTE

DAS – 1 1
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PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

ANEXO II (Redação dada pela Lei Complementar nº181/2016) 

CARGOS DE CARREIRA 

  

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

CHEFE DA PROCURADORIA TRABALHISTA DANS – 3 1
CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA TRABALHISTA DAS  - 1 1
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTENCIOSO TRABALHISTA DAS – 2 1
CHEFE DA PROCURADORIA DE ESTUDOS, DOCUM ENTAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO JURÍDICA

DANS – 3 1

CHEFE ADJUNTO DA PROCURAD ORIA DE ESTUDOS, DOCUM 
ENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA

DAS – 1 1

CHEFE DO SERVIÇO DE DOCUM ENTAÇÃO E ARQUIVO DAS – 2 1
CHEFE DA PROCURADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 
FAZENDA PÚBLICA

DANS – 3 1

CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS 
DA FAZENDA PÚBLICA

DAS – 1 1

CHEFE DA PROCURADORIA DE EXECUÇÕES E REQUISIÇÕES 
JUDICIAIS DE PAGAMENTO

DANS – 3 1

CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DE EXECUÇÕES E 
REQUISIÇÕES JUDICIAIS DE PAGAMENTO

DAS – 1 1

SUBPROCURADOR REGIONAL DAS – 1 8
TOTAL 140

DENOMINAÇÃO QTD
PROCURADOR DO ESTADO - 2ª CLASSE 65
PROCURADOR DO ESTADO - 1ª CLASSE 36
SUBPROCURADOR DO ESTADO 30
TOTAL 131
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ANEXO III (Cargos criados pela Lei Complementar nº181/2016) 

CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS 

  

  

  

  

  

DENOMINAÇÃO SIMB. QTD.
CORREGEDOR - GERAL ISOLADO 1
CHEFE DA PROCURADORIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA 
FAZENDA PÚBLICA

DANS – 3 1

CHEFE DA PROCURADORIA DE EXECUÇÕES E REQUISIÇÕES 
JUDICIAIS DE PAGAMENTO

DANS – 3 1

CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA JUDICIAL DAS – 1 1
CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DO CONTENCIOSO 
FISCAL

DAS – 1 1

CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DAS – 1 1
CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO 
IMOBILIÁRIO E DO MEIO AMBIENTE

DAS – 1 1

CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DE ESTUDOS, 
DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO JURÍDICA

DAS – 1 1

CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA

DAS – 1 1

CHEFE DA ADJUNTO DE EXECUÇÕES E REQUISIÇÕES 
JUDICIAIS DE PAGAMENTO

DAS – 1 1

CHEFE ADJUNTO DA PROCURADORIA TRABALHISTA DAS – 1 1
CHEFE DO SERVIÇO DE CONTROLE DE CONTRATO DAS – 2 1
CHEFE DO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS – 2 1

TOTAL 13
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I I . R E G I M E N T O I N T E R N O D A 

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

�54



DECRETO Nº 33.818, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018. 

Aprova o Regimento Interno da Procuradoria-

Geral do Estado do Maranhão. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos III e IV do art. 64 da Constituição Estadual e o art. 61 da Lei Estadual nº 

10.213, de 09 de março de 2015, e de acordo com o disposto na Lei Complementar nº 20, de 30 de 

junho de 1994, 

DECRETA 

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, 

na forma do disposto no anexo deste Decreto. 

Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 10.170, de 29 de julho de 1986. 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE 

FEVEREIRO DE 2018, 197º DA INDEPENDÊNCIA E 130º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO 

Governador do Estado do Maranhão 

MARCELO TAVARES SILVA 

Secretário-Chefe da Casa Civil 
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RODRIGO MAIA ROCHA 

Procurador-Geral do Estado 

ANEXO ÚNICO 

REGIMENTO INTERNO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

Art. 1º Este Regimento regulamenta as atribuições dos setores, dos Procuradores do Estado 

e demais servidores da Procuradoria-Geral do Estado nas suas relações internas, bem como 

disciplina a tramitação dos processos ou documentos sujeitos a conhecimento e providências. 

TÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

Art. 2° A Procuradoria-Geral do Estado é a instituição, de natureza permanente, essencial à 

Justiça e à administração pública, prevista nos artigos 103 a 108 da Constituição do Estado do 

Maranhão, e organizada pela Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994, e alterações 

posteriores, que tem por finalidade representar o Estado, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, 

na condição de órgão exclusivo do sistema administrativo de serviços jurídicos da Administração 

Direta e Indireta, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Estado. 

Art. 3º A Procuradoria-Geral do Estado tem a seguinte missão organizacional: Representar 

judicial e extrajudicialmente o Estado, por meio das atividades de consultoria e assessoramento 

jurídico da Administração Pública estadual, suas autarquias e fundações, promovendo a 

uniformização da jurisprudência administrativa do Estado. 

Art. 4º A Procuradoria-Geral do Estado tem a seguinte visão organizacional: ser reconhecida 

regionalmente como órgão de excelência na representação judicial e extrajudicial, visando 

resguardar os interesses da administração pública e do cidadão. 

Art. 5º Observados os princípios constitucionais, a Procuradoria-Geral do Estado tem os 

seguintes valores organizacionais: 

I - justiça; 

II - transparência; 
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III - moralidade; 

IV - ética; 

V - interesse público; 

VI - legalidade; 

VII - publicidade; 

VIII - eficiência. 

TÍTULO II 

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Art. 6º A Procuradoria-Geral do Estado tem a seguinte estrutura organizacional: 

I - Nível de Administração Superior: 

a) Procurador-Geral do Estado; 

b) Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado; 

c) Corregedor-Geral; 

d) Procurador-Geral Adjunto; 

e) Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais; 

f) Procurador-Geral Adjunto/Distrito Federal; 

g) Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Estratégicos. 

II - Unidades de Assessoramento Direto ao Procurador-Geral do Estado: 

a) Gabinete do Procurador-Geral do Estado; 

b) Assessoria Especial do Procurador-Geral do Estado; 

c) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas; 

d) Assessoria Jurídica; 

e) Assessoria de Assuntos Judiciais; 
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f) Assessoria de Comunicação. 

III - Unidades de Suporte Operacional: 

a) Unidade Gestora de Atividade Meio: 

1. Serviço de Gestão de Recursos Humanos; 

2. Serviço de Material e Patrimônio; 

3. Serviços Gerais e Transportes; 

4. Serviço de Digitalização e Distribuição; 

5. Serviço de Controle de Contratos. 

b) Unidade Setorial de Finanças: 

1. Serviço de Execução Orçamentária; 

2. Serviço de Controle Contábil e Financeiro. 

c) Supervisão de Informática: 

1. Serviço de Desenvolvimento e Suporte. 

d) Comissão Setorial de Licitação. 

IV - Unidades de Atuação Programática: 

a) Sub-Procuradoria-Geral Adjunta: 

a.1 Núcleo de Cálculos; 

a.2 Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa; 

a.3 Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal; 

1. Procuradoria Administrativa; 

2. Procuradoria Judicial; 

2.1 Serviço de Informação e Controle; 

3. Procuradoria do Contencioso Fiscal; 
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4. Procuradoria da Dívida Ativa; 

5. Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e do Meio Ambiente; 

6. Procuradoria Trabalhista; 

6.1 Serviço de Contencioso Trabalhista; 

7. Procuradoria de Estudos, Documentação e Divulgação Jurídica; 

7.1 Serviço de Documentação e Arquivo. 

8. Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 

9. Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento. 

b) Sub-procuradorias Regionais. 

§ 1º São privativos de membros da carreira de procuradores do Estado do Maranhão os 

cargos de Procurador-Geral, Corregedor-Geral, Procurador-Geral Adjunto, Procurador-Geral 

Adjunto para Assuntos Judiciais, Procurador-Geral Adjunto/Brasília, Procurador-Geral Adjunto para 

Assuntos Estratégicos, Subprocurador-Geral Adjunto, Assessor Especial, Chefe das Procuradorias 

(Administrativa; Judicial; do Contencioso Fiscal; da Dívida Ativa; do Patrimônio e do Meio 

Ambiente; Trabalhista; de Estudos, Documentação e Divulgação; dos Juizados Especiais da 

Fazenda Pública; e de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento), Chefes Adjuntos das 

Procuradorias (Administrativa; Judicial; do Contencioso Fiscal; da Dívida Ativa; do Patrimônio e 

do Meio Ambiente; Trabalhista; de Estudos, Documentação e Divulgação; dos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública; de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento) e Subprocurador 

Regional. 

§ 2º As Sub-procuradorias Regionais serão ocupadas pelos procuradores do Estado menos 

graduados na carreira, salvo se o procurador mais graduado optar expressamente pela vaga; 

§ 3º Os Procuradores mais antigos têm preferência na ocupação das Sub-procuradorias 

Regionais, caso em que devem manifestar seu interesse por escrito; 

§ 4º Se dois ou mais Procuradores da mesma classe manifestarem expresso interesse de vaga 

em Sub-procuradoria Regional, será dada prevalência ao Procurador mais antigo na carreira. 
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TÍTULO III 

DAS COMPETÊNCIAS DOS SETORES 

CAPÍTULO I 

DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 

Seção I 

Do Procurador-Geral do Estado do Maranhão 

Art. 7° Ao Procurador-Geral do Estado, de livre nomeação do Governador, entre membros 

integrantes da carreira de Procurador do Estado do Maranhão, cidadãos maiores de trinta anos, de 

notório saber jurídico e reputação ilibada, compete, sem prejuízo de outras atribuições: 

I - promover a administração geral da Procuradoria-Geral do Estado em estreita observância 

às normas da administração pública; 

II - convocar os dirigentes de quaisquer órgãos setoriais para reuniões e audiências na 

qualidade de chefe do Órgão Superior do Sistema Jurídico Estadual; 

III - coordenar e controlar as atividades da Procuradoria-Geral, orientando-lhe a atuação; 

IV - despachar diretamente com o Governador; 

V - superintender os trabalhos jurídicos e administrativos, adotando providências que se 

fizerem necessárias; 

VI - baixar resoluções e expedir instruções; 

VII - propor ao governador a declaração de nulidade dos atos administrativos da 

administração pública estadual; 

VIII - celebrar convênios com vista ao intercâmbio jurídico, cumprimento de cartas 

precatórias, execução de trabalhos jurídicos, devendo as minutas dos convênios serem aprovadas 

pelo governador do Estado; 

IX - representar o Estado em juízo, receber citações, notificações e intimações referentes a 

processos ajuizados contra o Estado, ou nos quais deva intervir a Procuradoria-Geral do Estado; 
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X - requisitar a qualquer autoridade ou órgão da administração pública, informações, 

documentos, exames, diligências e esclarecimentos necessários à atuação da Procuradoria-Geral do 

Estado; 

XI - tomar a iniciativa referente à matéria da competência da Procuradoria-Geral do Estado; 

XII - apresentar ao Governador, no início de cada exercício, relatório das atividades da 

Procuradoria-Geral do Estado, referente ao ano anterior, propondo medidas legislativas e 

providências adequadas ao aperfeiçoamento das atividades; 

XIII - submeter, ao Governador, as súmulas de jurisprudência administrativa aprovadas pelo 

Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado; 

XIV - encaminhar expediente para nomeação, promoção, exoneração ou aposentadoria dos 

Procuradores do Estado; 

XV - propor demissões ou cassação de aposentadoria de procuradores do Estado; 

XVI - propor ao Governador a abertura de concurso para provimento dos cargos de 

Procurador do Estado; 

XVII - aprovar os pareceres emitidos pelos procuradores e, nos casos de rejeição, emitir 

novo parecer; 

XVIII - dar posse aos nomeados para cargos efetivos de procurador do Estado e em 

comissão da Procuradoria-Geral do Estado; 

XIX - expedir atos de lotação, remoção e designação dos procuradores do Estado. 

XX - determinar sindicância e a instauração de processo administrativo disciplinar em que 

será garantido o direito a ampla defesa. 

XXI - aplicar penas disciplinares aos procuradores do Estado, nos casos da sua competência, 

observada a legislação aplicável. 

XXII - indicar nomes ao governador do Estado para o provimento dos cargos em comissão e 

designar ocupantes de função gratificada da estrutura da Procuradoria-Geral do Estado. 

XXIII - determinar a área de atuação de cada Sub-procuradoria Regional, indicando as 
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comarcas nelas compreendida. 

XXIV - desistir, transigir, firmar compromissos e confessar nas ações de interesse da 

Fazenda do Estado, de acordo com a lei e quando expressamente autorizado pelo governador. 

XXV - conceder férias e licenças aos procuradores do Estado. 

XXVI - propor ação direta de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos em face da 

Constituição Estadual. 

XXVII - sugerir ao governador do Estado que confira caráter normativo a parecer emitido 

pela Procuradoria-Geral do Estado, vinculando a administração pública direta, indireta, inclusive 

fundações, ao entendimento estabelecido. 

XXVIII - presidir a elaboração de proposta orçamentária da Procuradoria-Geral do Estado, 

autorizar despesas, ordenar empenhos e delegar competências; 

XXIX - patrocinar todos os feitos em que haja interesse da Fazenda Pública; 

XXX - fazer publicar semestralmente, até 31 de janeiro e 31 de julho, a lista de antiguidade 

para efeito de promoção dos procuradores do Estado; 

XXXI - submeter a exame do governador, para deliberação, os expedientes de cumprimento 

e de extensão de decisão judicial; 

XXXII - designar a Comissão de Concurso para ingresso na carreira de procurador do 

Estado e aprovar a composição das bancas examinadoras, bem como as condições necessárias à 

inscrição de candidatos, mediante prévia aprovação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do 

Estado; 

XXXIII - decidir os processos de interesse da Procuradoria Geral do Estado, inclusive os 

referentes a direitos e deveres dos procuradores do Estado e servidores da Procuradoria-Geral do 

Estado, na forma da lei; 

XXXIV - emitir parecer sobre consulta de natureza jurídica que lhe for feita pelo 

governador e pelos secretários de Estado, condicionado à homologação governamental; 

XXXV - determinar a propositura de ações que entender necessárias à defesa e ao resguardo 

dos interesses do Estado; 
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XXXVI - delegar, por meio de portaria, atribuições a seus subordinados, autorizando 

expressamente a sua subdelegação quando for o caso; 

XXXVII - presidir o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado e dar cumprimento 

às suas deliberações; 

XXXVIII - propor recomendações a órgãos e entidades da administração pública estadual 

direta e indireta. 

Seção II 

Do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado 

Art. 8º O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, órgão de orientação, 

deliberação superior e fiscalizador, será composto por dez membros, a saber: 

a) Procurador-Geral do Estado, como presidente nato; 

b) Corregedor-Geral da Procuradoria-Geral do Estado 

c) Procurador-Geral Adjunto; 

d) Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais; 

e) Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Estratégicos; 

f) Subprocurador-Geral Ajunto; 

g) Presidente da Associação dos Procuradores do Estado; 

h) Três representantes da classe de Procuradores do Estado, sendo um Subprocurador; um 

Procurador do Estado - 1ª Classe e um Procurador do Estado - 2ª Classe, estes eleitos em escrutínio 

secreto para mandato de dois anos, tendo como suplentes os Procuradores do Estado que lhes 

seguirem na ordem. 

Art. 9º Disciplinado por Regimento Interno próprio, compete ao Conselho Superior da 

Procuradoria-Geral do Estado: 

I - pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja encaminhada pelo Procurador-Geral; 

II - sintetizar e sistematizar os pareceres normativos assentados no âmbito da Procuradoria-
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Geral do Estado, de cumprimento obrigatório pela administração estadual; 

III - participar da organização e direção de concurso público para ingresso na carreira de 

Procurador do Estado; 

IV - eleger os integrantes da carreira de Procurador do Estado que integrarão a comissão de 

concurso; 

V - indicar ao Procurador-Geral do Estado o nome do mais antigo membro da carreira de 

procurador do Estado para promoção por antiguidade; 

VI - indicar ao Procurador-Geral do Estado, após votação secreta, em lista tríplice, os 

candidatos à promoção por merecimento; 

VII - determinar, sem prejuízo da competência do Chefe do Poder Executivo, do 

Procurador-Geral e do Corregedor-Geral, a instauração de processo administrativo disciplinar 

contra os integrantes da carreira de Procurador do Estado; 

VIII - encaminhar ao Procurador-Geral do Estado os processos administrativos disciplinares 

que incumba a este decidir; 

IX - julgar recursos contra decisão: 

a) confirmatória ou não do procurador do Estado na carreira. 

b) condenatória em procedimento administrativo disciplinar. 

c) proferida em reclamação sobre o quadro geral de atividade. 

d) de disponibilidade e remoção de membro da carreira de procurador do Estado, por motivo 

de interesse público. 

e) que recusar promoção por antiguidade. 

X - decidir sobre a confirmação ou exoneração do Procurador do Estado, em estágio 

probatório, no cargo de Procurador do Estado, após a manifestação da Corregedoria-Geral. 

XI - decidir, por dois terços de seus membros, sobre remoção de Procurador do Estado. 

XII - sugerir e opinar ao Procurador-Geral do Estado sobre alterações na estrutura da 

Procuradoria-Geral do Estado e do Sistema Jurídico e nas respectivas atribuições. 
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XIII - deliberar sobre medidas propostas pela Corregedoria Geral. 

XIV - autorizar o afastamento de membro da carreira de Procurador do Estado para 

frequentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudos no país ou no exterior que guardem 

pertinência com as atividades desenvolvidas na Procuradoria-Geral do Estado. 

XV - sugerir ao Procurador-Geral do Estado a edição de recomendações, sem caráter 

vinculativo, aos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado para o desempenho de suas funções e a 

adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços. 

XVI - solicitar das autoridades competentes autos, informações, certidões, pareceres, 

documentos e diligências necessários ou úteis à instrução de matéria submetida à consideração do 

Conselho. 

XVII - promover, a pedido ou ex officio, o desagravo de Procurador de Estado ou da 

carreira que tenha sido afrontado ou desrespeitado no exercício regular de suas funções, sem 

prejuízo de outras medidas que recomendar a espécie. 

XVIII - conhecer de representação sobre quaisquer atos, procedimentos ou circunstâncias 

que constituam interferência indevida na independência funcional de Procurador de Estado, 

tomando ou propondo as medidas adequadas. 

XIX - conhecer de representação sobre toda e qualquer usurpação de competência 

constitucionalmente conferida à Procuradoria-Geral do Estado e seus órgãos, adotando ou propondo 

as providências cabíveis. 

XX - desempenhar outras atribuições conferidas por lei. 

Art. 10 O Conselho Superior reunir-se-á, ordinariamente, uma vez a cada dois meses e, 

solene ou extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Procurador-Geral do Estado. 

Seção III 

Da Corregedoria-Geral 

Art. 11 A Corregedoria será constituída por dois Procuradores do Estado, sendo um 

Corregedor-Geral e um Corregedor Adjunto. 

Art. 12 O Corregedor-Geral e o Corregedor Adjunto serão escolhidos entre Procuradores do 
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Estado que contenham cinco anos de exercício no cargo, nomeados pelo Governador do Estado, 

mediante indicação do Procurador-Geral, a este, diretamente, subordinados. 

Art. 13 Compete à Corregedoria: 

I - promover monitoramento, inspeções e correições nos órgãos de execução da 

Procuradoria-Geral do Estado, visando à verificação de regularidade e eficiência dos serviços, de 

adoção e proposição de medidas, bem como: 

a) acompanhar a atuação dos membros da Procuradoria-Geral do Estado sob o aspecto 

moral e intelectual. 

b) avaliar a dedicação ao cargo, capacidade de trabalho e eficiência no serviço, inclusive 

quanto à residência nas comarcas sedes das Sub-procuradorias Regionais e comparecimento ao 

expediente normal do Fórum. 

c) apreciar as representações que lhe forem encaminhadas, relativamente 

à atuação dos membros e demais servidores da Procuradoria Geral do Estado. 

d) supervisionar e orientar o estágio probatório dos membros da carreira de Procurador do 

Estado. 

e) elaborar e encaminhar, ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, relatório 

circunstanciado sobre o atendimento, pelo Procurador em estágio probatório, dos requisitos 

necessários a sua confirmação ou exoneração no cargo, opinando fundamentadamente. 

II - fazer recomendações, sem caráter vinculativo, aos órgãos de execução. 

III - instaurar, ex officio, ou por determinação superior, sindicância ou processo 

administrativo disciplinar contra os membros e demais servidores da Procuradoria-Geral do Estado. 

IV - manter prontuário atualizado dos membros da Instituição; 

V - remeter, aos demais órgãos da Administração Superior da Procuradoria-Geral do Estado, 

informações necessárias ao desempenho de suas atribuições. 

VI - apresentar, ao procurador-geral do Estado, na primeira quinzena de janeiro, relatório 

com dados estatísticos sobre as atividades das Procuradorias e Sub-procuradorias Regionais 
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relativos ao ano anterior. 

VII - elaborar a escala de férias dos Procuradores do Estado e das respectivas substituições, 

submetendo-a ao Procurador-Geral do Estado até o dia 30 de outubro. 

VIII - expedir provimentos em assuntos de organização, controles e procedimentos 

administrativos da Procuradoria-Geral do Estado, visando à sua simplificação e seu aprimoramento. 

IX - estabelecer parâmetros e metas de regularidade, qualidade, eficácia e produtividade dos 

serviços e da organização, sendo ouvido previamente a esse respeito o Conselho Superior da 

Procuradoria Geral do Estado do Maranhão. 

X - expedir medidas regulamentares e administrativas que visem corrigir falhas e 

deficiências na organização do serviço. 

XI - convocar e realizar reuniões com os Procuradores do Estado para tratar de assuntos 

relacionados com sua atuação funcional, exarando orientação, quando for o caso. 

XII - promover diligências, requisitar informações, documentos oficiais, processos e 

certidões em qualquer órgão ou entidade pública estadual, quando destinados a instruir processos de 

competência da Corregedoria. 

XIII - avaliar, permanentemente, a situação geral da carreira de Procurador do Estado, no 

tocante à necessidade de criação de novos cargos, sua distribuição nas classes e respectivas 

lotações. 

XIV - exercer outras atividades correlatas ou que lhe venham a ser atribuídas ou delegadas, 

desde que atinentes à função correcional. 

XV - integrar o Conselho Superior. 

Art. 13-A As atividades funcionais dos membros da Procuradoria-Geral do Estado sujeitam-

se à: 

I - correição ordinária, realizada anualmente pelo Corregedor Geral e pelo Corregedor 

Adjunto; 

II - correição extraordinária, realizada pelo Corregedor-Geral e pelo Corregedor Adjunto, de 

ofício, por determinação do Procurador-Geral do Estado ou por deliberação do Conselho Superior 
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da Procuradoria-Geral do Estado. 

Parágrafo único. O Corregedor-Geral poderá designar Procuradores do Estado estáveis para 

participar das correições ordinárias ou extraordinárias, e para integrar as comissões de 

procedimentos disciplinares. 

Art. 13-B O Corregedor-Geral submeterá ao Procurador-Geral do Estado, até o dia 15 de 

novembro de cada ano, o cronograma da correição ordinária a ser realizada no exercício 

subsequente. 

Parágrafo único. O cronograma de que cuida o caput deste artigo será apreciado pelo 

Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, até o dia 15 de dezembro de cada ano. 

Art. 13-C Concluída a correição ordinária ou extraordinária, o Corregedor-Geral 

apresentará, ao Procurador-Geral do Estado, relatório circunstanciado que será submetido à 

apreciação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. 

Parágrafo único. Entende-se por correição ordinária aquela realizada pelo Corregedor-Geral 

com caráter geral e sem motivo específico; e por correição extraordinária, aquela desencadeada a 

qualquer tempo, após o conhecimento de fato particular que a justifique, ou por solicitação do 

procurador-geral do Estado. 

Art. 14 Além das atribuições definidas no artigo 13 deste Regimento, compete, ainda, ao 

Corregedor-Geral: 

I - instaurar, ex officio, ou por determinação superior, apurações preliminares, inspeções, 

correições, sindicâncias ou processos administrativos disciplinares contra os membros e demais 

servidores da Procuradoria-Geral do Estado nas infrações conexas e designar ao Corregedor 

Adjunto encarregado da sua realização; 

II - determinar e superintender a organização de informações relativas à atividade funcional 

dos Procuradores de Estado; 

III - expedir atos visando à regularidade e ao aperfeiçoamento dos serviços da Procuradoria-

Geral do Estado. 

Art. 15 Compete ao Corregedor Adjunto: 
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I - Exercer a correição nas Sub-procuradorias Regionais, sem prejuízo do desempenho de 

outras atribuições que lhe forem conferidas; 

II - Realizar atos designados pelo Corregedor-Geral. 

Seção IV 

Do Procurador-Geral Adjunto 

Art. 16 Ao Procurador-Geral Adjunto, membro integrante da carreira, nomeado em 

comissão pelo Governador do Estado, compete, sem prejuízo das atribuições de gerenciamento: 

I - substituir o Procurador-Geral do Estado em seus impedimentos, ausências temporárias, 

férias, licenças ou afastamentos ocasionais. 

II - responder pelo expediente da Procuradoria-Geral do Estado, no caso de vacância do 

cargo superior, até a nomeação do novo titular. 

III - exercer, mediante delegação de competência, as atribuições que lhe forem conferidas. 

IV - auxiliar o Procurador-Geral do Estado no desempenho das suas funções de natureza 

administrativa. 

V - exercer a direção-geral, programar e coordenar as atividades dos órgãos de apoio 

operacional. 

VI - programar e coordenar os atos normativos relativos à pessoal. 

VII - programar e coordenar as atividades inerentes às áreas de patrimônio, materiais e 

serviços gerais. 

VIII - programar e coordenar as atividades inerentes aos serviços financeiros e contábeis. 

IX - programar e coordenar as atividades inerentes aos serviços de tecnologia da 

informação. 

X - deliberar sobre pedidos de licenças, férias e demais afastamentos de servidores. 

XI - proceder à distribuição dos servidores nos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado. 

XII - disciplinar o uso das áreas comuns dos prédios da Procuradoria-Geral do Estado. 
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XIII - coordenar a elaboração da proposta orçamentária da Procuradoria-Geral do Estado. 

XIV - integrar, como membro nato, o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. 

XV - coordenar os trabalhos dos órgãos de execução, auxiliares e instrumentais, sugerindo 

medidas necessárias à racionalização e eficiência dos serviços próprios. 

XVI - relatar periodicamente ao Procurador-Geral o andamento de processos 

administrativos, além de outros encargos definidos em Regulamento. 

XVII - exercer outras atribuições que lhe forem, legal ou regularmente, cometidas. 

Seção V 

Do Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais 

Art. 17 Ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais, membro integrante da 

carreira, nomeado em comissão pelo Governador do Estado, compete, sem prejuízo de outras 

atribuições que lhe forem conferidas: 

I - substituir o Procurador-Geral Adjunto nos seus impedimentos e afastamentos eventuais; 

II - auxiliar o Procurador-Geral do Estado no desempenho das suas funções de natureza 

técnico-jurídica; 

III - acompanhar os processos judiciais relevantes; 

IV - auxiliar os demais Procuradores do Estado, inclusive nas sustentações orais e 

apresentação de peças e memoriais ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional do Trabalho; 

V - assessorar o Procurador-Geral do Estado em atividades vinculadas aos processos 

contenciosos; 

VI - distribuir ações judiciais, mandados de segurança, mandados de injunção, habeas data e 

processos administrativos; 

VII - decidir os conflitos de competência entre as Procuradorias Especializadas, em 

processos contenciosos; 

VIII - chancelar em conjunto com o Procurador-Chefe ou com o Procurador-Chefe adjunto, 

na ausência deste último, pareceres de procuradores que tratem sobre a não interposição de recursos 
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ou não oposição de embargos à execução; 

IX - integrar, como membro nato, o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado; 

X - ajuizar, privativamente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e o 

Incidente de Assunção de Competência, inclusive nos Tribunais Superiores; 

XI - exercer outras atribuições definidas em demais normas, delegadas ou determinadas pelo 

Procurador-Geral do Estado. 

Seção VI 

Do Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Estratégicos 

Art. 18 O Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Estratégicos, membro integrante da 

carreira, nomeado em comissão pelo Governador do Estado, tem como função: 

I - substituir o Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais nos seus impedimentos e 

afastamentos eventuais. 

II - propor normas e procedimentos voltados ao melhor funcionamento dos serviços 

prestados pela Procuradoria-Geral do Estado. 

III - realizar o assessoramento ao Procurador-Geral do Estado nos assuntos e projetos 

estratégicos relacionados ao Estado do Maranhão, conforme determinação do procurador-geral do 

Estado. 

IV - coordenar, em comum com a assessoria de comunicação, as atividades de comunicação 

institucional da Procuradoria-Geral do Estado. 

V - desempenhar as relações públicas do Procurador-Geral do Estado e da Procuradoria-

Geral do Estado. 

VI - exercer outras atribuições definidas em demais normas legais, delegadas ou 

determinadas pelo Procurador-Geral do Estado. 

Seção VII 

Do Procurador-Geral Adjunto/Distrito Federal 

Art. 19 Ao Procurador-Geral Adjunto/Distrito Federal compete: 
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I - atuar em todos os processos de interesse do Estado do Maranhão, interpondo os recursos 

cabíveis perante os Tribunais Federais, sediados em Brasília. 

II - compor as câmaras técnicas que envolvam as Procuradorias-Gerais do Estado com 

representação em Brasília/DF. 

III - atuar junto aos órgãos da administração federal e estadual sediados em Brasília, para a 

solução dos assuntos de interesses do Estado do Maranhão. 

IV - executar serviços de natureza especial que lhes forem atribuídos, pelo Procurador-Geral 

do Estado. 

V - emitir relatórios de informações sobre processos estratégicos envolvendo o Estado do 

Maranhão, submetendo-os ao Procurador-Geral do Estado. 

CAPÍTULO II 

DAS UNIDADES DE ATUAÇÃO PROGRAMÁTICA 

Seção I 

Da Sub-procuradoria-Geral Adjunta 

Art. 20 Ao Subprocurador-Geral Adjunto, membro integrante da carreira, nomeado em 

comissão pelo Governador do Estado, compete: 

I - supervisionar os trabalhos das Procuradorias Especializadas; 

II - propor normas e procedimentos, para o melhor funcionamento das Procuradorias 

Especializadas; 

III - coordenar os Núcleos Temáticos permanentes da Procuradoria-Geral do Estado do 

Maranhão; 

IV - controlar as pautas de julgamentos dos processos jurídicos; 

V - exercer outras atribuições que lhe forem, legal ou regularmente, cometidas. 

Subseção I 

Do Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal 
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Art. 21 O Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal, criado pela Portaria n.º 22, de 17 de 

agosto de 2015, visa agilizar a cobrança judicial dos créditos tributários e não-tributários inscritos 

em dívida ativa, para garantir a liquidez dos ativos fiscais, com ênfase aos grandes devedores. 

Art. 22 O Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal tem a sua estrutura composta pelos 

chefes das Procuradorias da Dívida Ativa e do Contencioso Fiscal e, por no mínimo: 

I - um Procurador de Estado lotado na Procuradoria da Dívida Ativa; 

II - um Procurador de Estado lotado na Procuradoria do Contencioso Fiscal; 

III - três servidores para assessoramento jurídico; 

IV - dois servidores administrativos. 

Art. 23 São atribuições do Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal: 

I - atuar nas execuções fiscais da Dívida Ativa do Estado mais relevantes sob o aspecto 

financeiro, econômico e/ou de grandes contribuintes do Estado, e na propositura de ações cautelares 

fiscais e inominadas, buscando garantir maior eficácia na cobrança dos créditos inscritos, ajuizados 

ou ainda não-ajuizados, de sujeito passivo tributário; 

II - elaborar e manter atualizada tabela ou lista com os processos incluídos nas atribuições 

do Núcleo, com informações sobre o valor originário da dívida, a Vara e a Comarca, a sua fase atual 

e a existência ou não causas suspensivas da exigibilidade; 

III - gerenciar e controlar as execuções fiscais incluídas nas atribuições do Núcleo suspensas 

e/ou arquivadas com base no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal; 

IV - promover pesquisas para identificação, localização e levantamento patrimonial dos 

devedores e responsáveis tributários, buscando estabelecer relações e parcerias voltadas para busca 

de informações acerca de bens penhoráveis, nas execuções fiscais incluídas nas atribuições do 

Núcleo; 

V - analisar o comportamento dos executados, visando à adoção de medidas mais eficazes 

na cobrança, nas execuções fiscais incluídas nas atribuições do Núcleo; 

VI - sugerir medidas ao subprocurador-geral adjunto que aperfeiçoem a cobrança da Dívida 

Ativa Estadual; 
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VII - solicitar periodicamente relatório dos maiores devedores à Secretaria da Fazenda do 

Estado do Maranhão; 

VIII - relatar ao Subprocurador-Geral Adjunto as vitórias e as derrotas obtidas no Núcleo, 

bem como sugerir medidas para prevenir ou reverter eventuais situações desfavoráveis ao Estado; 

IX - articular, com a Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, o Poder Judiciário, o 

Ministério Público e a Delegacia de Crimes contra Ordem Tributária, as medidas necessárias à 

satisfação dos créditos de grande repercussão econômica; 

X - acompanhar a execução dos acordos de parcelamento nos feitos incluídos nas 

atribuições do Núcleo; 

XI - consultar diariamente as publicações dos processos judiciais incluídas nas atribuições 

do Núcleo; 

XII - adotar medidas voltadas para tornar mais rápido e eficiente o julgamento dos processos 

administrativos fiscais no âmbito do Tribunal Administrativo de Recurso Fiscal (TARF); 

XIII - agilizar o julgamento de ações judiciais mais relevantes sob o aspecto financeiro, 

econômico e/ou de grandes contribuintes do Estado, nas quais o devedor busca a desconstituição do 

crédito tributário; 

XIV - comunicar, aos chefes da Procuradoria da Dívida Ativa e da Procuradoria do 

Contencioso Fiscal, a concessão ou a revogação de liminar ou de decisão antecipatória da tutela 

referente a crédito tributário e parcelamento nos feitos incluídos nas atribuições do Núcleo; 

XV - listar e classificar, conforme a tese debatida, as ações judiciais mais relevantes sob o 

aspecto financeiro, econômico e/ou de grandes contribuintes do Estado promovidas pelos 

devedores; 

XVI - criar e manter atualizado banco de petições que ficará à disposição do Núcleo e das 

Procuradorias do Contencioso Fiscal e da Dívida Ativa; 

Subseção II 

Do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa 

Art. 24 O Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa, criado pela Portaria n.º 07, de 
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28 de janeiro de 2015, visa combater e prevenir atos de improbidade administrativa no âmbito da 

Administração, direta e indireta, do Estado do Maranhão. 

Art. 25 O Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa é composto por quatro 

Procuradores do Estado, designados pelo Procurador-Geral do Estado, entre eles o Subprocurador-

Geral Adjunto, que será o coordenador do Núcleo, o qual indicará até dois assessores jurídicos para 

secretariar os trabalhos. 

§ 1º O núcleo reunir-se-á, ordinariamente, pelo menos uma vez a cada 30 dias, ou, por 

convocação de seu coordenador, a qualquer tempo; 

§ 2º As reuniões serão públicas e poderão ser realizadas com a presença de órgãos de outros 

Poderes do Estado ou da União, e as deliberações internas serão tomadas pela maioria dos membros 

do Núcleo. 

Art. 26 O Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa detém as seguintes atribuições: 

I - promover reuniões mensais para discussão de temas ligados aos objetivos do grupo; 

II - criar estratégias de acompanhamento, em parceria com outros órgãos de controle interno 

da Administração Estadual, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual, para o 

incremento das atividades preventivas e repressivas referentes a atos de improbidade administrativa; 

III - receber e processar as representações que lhes forem encaminhadas por órgãos da 

Administração Estadual, assim como requisitar documentos que entenda necessários para aferição 

da ocorrência e responsabilidade do ato de improbidade; 

IV - propor, nos termos do art. 17 da Lei n.º 8.429/92, a ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, desde que constatada a ocorrência de violação a princípio da 

administração pública, dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito; 

V - requerer judicialmente a habilitação do Estado do Maranhão, como litisconsorte ativo, 

nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa em tramitação que envolva dano ao 

Erário estadual; 

VI - desenvolver estratégias de prevenção da ocorrência de atos de improbidade 

administrativa; 
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VII - aperfeiçoar a capacidade dos servidores dos órgãos da Administração Estadual para a 

identificação de práticas fraudulentas e malversação de recursos públicos no âmbito de suas 

atribuições; 

VIII - promover estudos para sugestão de alterações legislativas ou normativas com vistas 

ao aprimoramento do combate à corrupção; 

IX - manter banco de dados com resultados estatísticos do ajuizamento e acompanhamento 

de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa e seus respectivos desfechos; 

X - analisar, discutir e aprofundar temas referentes à atuação da Procuradoria-Geral do 

Estado na defesa da probidade e da lisura na Administração Pública; 

XI - subsidiar a formulação de política institucional no que tange ao combate à improbidade 

e à corrupção; 

XII - intermediar a celebração de termos de cooperação técnica ou convênios entre a 

Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão e instituições públicas ou privadas, visando dar 

efetividade às suas atribuições 

XIII - exercer outras funções compatíveis com a sua finalidade. 

Subseção III 

Do Núcleo de Cálculos 

Art. 27 Compete ao Núcleo de Cálculos atuar nos feitos judiciais e administrativos em que o 

Estado do Maranhão e suas entidades figurem como parte interessada, examinando, conferindo e 

elaborando os cálculos e laudos periciais contábeis. 

Seção II 

Da Procuradoria Administrativa 

Art. 28 Compete à Procuradoria Administrativa exercer as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico em todas as matérias de Estado relativas a servidores públicos estatutários, 

civis e militares, ativos e inativos, cabendo-lhe especialmente: 

I - emitir pareceres nos processos sobre matéria jurídica administrativa de interesse da 
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administração pública em geral; 

II - representar o Estado do Maranhão nas causas de interesse dos servidores públicos 

estaduais, civis e militares; 

III - emitir pareceres nas denúncias de infrações disciplinares ou prática de atos de 

corrupção e improbidade no âmbito da Administração Pública Estadual, instaurando ou propondo a 

instauração de sindicâncias ou processos destinados à apuração dos fatos; 

IV - emitir pareceres em sindicâncias ou processos administrativos disciplinares e processos 

administrativos em matéria de Direito Administrativo oriundos dos órgãos da Administração 

Pública Estadual, representando ao Ministério Público quando verificar ocorrência que possa 

caracterizar ilícito penal; 

V - propor, às autoridades administrativas, a aplicação de sanções disciplinares pela prática 

de ilícitos funcionais apurados nos processos em que opinar; 

VI - postular a suspensão de eficácia de decisão proferida em liminar, bem como a de 

sentença proferida nos feitos de sua competência; 

VII - sugerir, ao Procurador-Geral do Estado, as providências para a propositura de ação 

direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo e para 

a declaração de nulidade de atos administrativos; 

VIII - acompanhar, permanentemente, por meio dos relatórios encaminhados pelas 

Procuradorias Regionais e pela representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e Superiores e 

por inspeções locais, o andamento dos processos, de natureza administrativa, de interesse do Estado 

do Maranhão, nas comarcas do interior; 

IX - orientar, nas matérias de sua competência, a atuação dos procuradores de Estado em 

exercício nas Procuradorias Regionais e na representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e 

Superiores; 

X - solicitar às repartições públicas do Estado informações, documentos, certidões e outros 

elementos necessários à instrução dos processos e promover a intimação de servidores públicos ou 

terceiros envolvidos para prestarem depoimentos; 
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XI - propor a edição de súmula administrativa ou a emissão de parecer normativo nas 

matérias de sua competência; 

XII - sugerir ao Procurador-Geral do Estado o ajuizamento de ação rescisória nas matérias 

de sua competência; 

XIII - proceder à sustentação oral nos processos de interesse público relevantes, nas 

matérias de sua competência; 

XIV - representar ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais para a proposição de 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e do Incidente de Assunção de Competência, nos 

feitos de sua competência, anexando minuta do incidente processual; 

Seção III 

Da Procuradoria Judicial 

Art. 29 Compete à Procuradoria Judicial exercer representação judicial do Estado de forma 

subsidiária, nos feitos não-incluídos nas atribuições das demais Procuradorias Especializadas, 

cabendo-lhe especialmente: 

I - representar o Estado em juízo como autor, réu, assistente ou opoente, nos processos 

concernentes às obrigações e responsabilidade civil, contratual e extracontratual do Estado, 

licitações e contratos administrativos, concursos públicos e nas demandas que envolvam a saúde; 

II - opinar, previamente, sobre a forma de cumprimento das decisões judiciais nos feitos de 

sua competência; 

III - promover ações civis públicas nos feitos de sua competência; 

IV - propor ações judiciais, visando à reparação de danos causados ao patrimônio público 

em decorrência de ilícitos funcionais ou de atos de corrupção ou de improbidade administrativa nos 

feitos de sua competência; 

V - registrar e encaminhar às Procuradorias Regionais e à Representação junto aos órgãos e 

Tribunais Federais e Superiores, com subsídios necessários à defesa dos interesses do Estado, a 

contrafé dos mandatos de citação, intimação ou notificação, assim como outras peças e documentos 

relativos às causas processadas ou a serem ajuizadas nas respectivas áreas de atuação; 
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VI - postular a suspensão de eficácia de decisão proferida em liminar, bem como a de 

sentença proferida nos feitos de sua competência; 

VII - sugerir, ao Procurador-Geral do Estado, as providências para a propositura de ação 

direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo e para 

declaração de nulidade de atos normativos nas matérias de sua atuação; 

VIII - acompanhar, permanentemente, por meio dos relatórios encaminhados pelas 

Procuradorias Regionais e pela representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e Superiores, e 

por inspeções locais, o andamento dos processos de sua competência, de interesse do Estado do 

Maranhão, nas comarcas do interior; 

IX - orientar, nas matérias de sua competência, a atuação dos procuradores de Estado em 

exercício nas Procuradorias Regionais e na representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e 

Superiores; 

X - requisitar, às repartições públicas do Estado, informações, documentos, certidões e 

outros elementos necessários à instrução dos processos e promover a intimação de servidores 

públicos ou terceiros envolvidos para prestarem depoimentos; 

XI - propor a edição de súmula administrativa ou a emissão de parecer normativo nas 

matérias de sua competência; 

XII - sugerir ao Procurador-Geral do Estado o ajuizamento de ação rescisória nas matérias 

de sua competência; 

XIII - proceder à sustentação oral nos processos de interesse público relevantes, nas 

matérias de sua competência; 

XIV - representar ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais para a proposição de 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e do Incidente de Assunção de Competência, nos 

feitos de sua competência, anexando minuta do incidente processual. 

Subseção I 

Do Serviço de Informação e Controle 

Art. 30 Compete ao Serviço de Informação e Controle, subordinado à Procuradoria Judicial, 
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controlar prazos e datas de audiência. 

Seção IV 

Da Procuradoria do Contencioso Fiscal 

Art. 31 Compete à Procuradoria do Contencioso Fiscal exercer a consultoria e o 

assessoramento jurídico, bem como a representação judicial do Estado, em matéria tributária e 

assuntos fiscais, cabendo-lhe: 

I - opinar no processo administrativo fiscal, procedendo ao controle de legalidade; 

II - participar, preferencialmente, como representantes da Procuradoria-Geral do Estado, das 

sessões das Câmaras de Julgamento do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais (TARF); 

III - atuar no Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal; 

IV - representar ao Ministério Público acerca de crime contra a ordem tributária; 

V - representar o Estado nos processos de inventário, arrolamento, arrecadação de bens de 

ausentes ou de herança jacente, separação judicial, divórcio, partilha, falência, concordata e em 

todos os processos nos quais possa ocorrer fato gerador de tributo estadual. 

VI - Representar o Estado do Maranhão em causas fiscais em que este figurar como autor, 

réu, assistente ou interveniente, exceto em processos de competência da Procuradoria da Dívida 

Ativa; 

VII - promover ações de consignação de pagamento, cautelar de depósito, de protesto ou de 

notificação judicial e outras ações de interesse do Estado nas matérias de sua competência, 

ressalvadas aquelas conexas às execuções fiscais afetas à Procuradoria da Dívida Ativa; 

VIII - acompanhar e manter o controle atualizado dos processos de sua competência que 

tenham depósitos ou garantias judiciais de qualquer natureza, bem como comunicar ao procurador-

geral do Estado acerca de tais situações; 

IX - postular a suspensão da eficácia de decisão liminar proferida em mandado de segurança 

e em medida cautelar, bem como a de sentença proferida nos feitos dessa natureza que tenham por 

objeto matéria fiscal; 
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X - sugerir, ao Procurador-Geral do Estado, as providências para a propositura de ação 

direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo e para 

a declaração de nulidade de atos administrativos que envolvam matéria fiscal; 

XI - intervir, se necessário, como assistente, em ações penais por crime contra a ordem 

tributária; 

XII - acompanhar, permanentemente, por meio de relatórios encaminhados pelas 

Procuradorias Regionais e pela representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e Superiores, e 

por inspeções locais, o andamento dos processos de natureza fiscal em curso, de interesse do Estado 

do Maranhão, nas comarcas do interior, excluídos aqueles de competência da Procuraria da Dívida 

Ativa; 

XIII - solicitar, às repartições públicas do Estado, informações, documentos, certidões e 

outros elementos necessários à instrução dos processos; 

XIV - orientar, nas matérias de sua competência, a atuação dos procuradores do Estado em 

exercício nas Procuradorias Regionais e na representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e 

Superiores; 

XV - propor a edição de súmula administrativa ou a emissão de parecer normativo nas 

matérias de sua competência; 

XVI - sugerir ao Procurador-Geral do Estado o ajuizamento de ação rescisória nas matérias 

de sua competência; 

XVII - realizar trabalhos relacionados com o estudo e a divulgação da legislação fiscal; 

XVIII - proceder à sustentação oral nos processos de interesse público relevantes e que 

tenham por objeto matéria fiscal, excluídos aqueles de competência da Procuraria da Dívida Ativa; 

XIX - representar ao procurador-geral adjunto para Assuntos Judiciais para a proposição de 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e do Incidente de Assunção de Competência, nos 

feitos de sua competência, anexando minuta do incidente processual. 

Seção V 

Da Procuradoria da Dívida Ativa 
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Art. 32 Compete à Procuradoria da Dívida Ativa exercer as atividades de consultoria, 

assessoramento jurídico e representação judicial do Estado, em matéria de executivo fiscal, 

cabendo-lhe especialmente: 

I - atuar na fase extrajudicial da dívida ativa estadual; 

II - promover a cobrança judicial da dívida ativa estadual; 

III - opinar no parcelamento do crédito tributário, inscrito em dívida ativa; 

IV - opinar nas ações de pagamento e nas transações em geral relativas ao crédito tributário 

inscrito em dívida ativa; 

V - acompanhar diariamente os executivos fiscais em curso, de interesse do Estado do 

Maranhão, no expediente forense; 

VI - acompanhar e manter o controle atualizado dos processos de sua competência que 

tenham depósitos ou garantias judiciais de qualquer natureza, bem como comunicar ao Procurador-

Geral do Estado acerca de tais situações; 

VII - atuar no Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal; 

VIII - manter arquivo de registro de levantamento estatístico de atuação da Procuradoria 

relativa à cobrança judicial da Dívida Ativa do Estado; 

IX - diligenciar para fins de localização de bens do executado; 

X - articular-se com a SEFAZ com vistas a agilizar a cobrança e recebimentos de créditos 

tributários; 

XI - representar a Procuradoria-Geral do Estado nos mutirões de negociação fiscal; 

XII - postular a suspensão da eficácia de decisão liminar proferida em mandado de 

segurança e em medida cautelar, bem como a de sentença proferida nos feitos dessa natureza que 

tenham por objeto matéria de sua competência; 

XIII - sugerir, ao Procurador-Geral do Estado, as providências para a propositura de ação 

direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo e para 

a declaração de nulidade de atos administrativos em matérias de sua competência; 
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XIV - acompanhar, permanentemente, por meio de relatórios encaminhados pelas 

Procuradorias Regionais e pela representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e Superiores e 

por inspeções locais, o andamento dos processos de natureza fiscal em curso, de interesse do Estado 

do Maranhão, nas comarcas do interior, excluídos aqueles de competência da Procuradoria do 

Contencioso Fiscal; 

XV - orientar, nas matérias de sua competência, a atuação dos Procuradores do Estado em 

exercício nas Procuradorias Regionais e na representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e 

Superiores; 

XVI - solicitar às repartições públicas do Estado informações, documentos, certidões e 

outros elementos necessários à instrução dos processos; 

XVII - propor a edição de súmula administrativa ou a emissão de parecer normativo nas 

matérias de sua competência; 

XVIII - manter atualizada legislação, tabelas, índices e fórmulas necessárias ao desempenho 

de suas atividades; 

XIX - sugerir ao Procurador-Geral do Estado o ajuizamento de ação rescisória nas matérias 

de sua competência; 

XX - proceder à sustentação oral nos processos de interesse público relevantes e que tenham 

por objeto matéria fiscal, excluídos aqueles de competência da Procuradoria do Contencioso Fiscal; 

XXI - representar ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais para a proposição de 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e do Incidente de Assunção de Competência, nos 

feitos de sua competência, anexando minuta do incidente processual; 

XXII - atuar em demandas judiciais envolvendo antecipação de penhora destinada a garantir 

futuras execuções fiscais. 

Seção VI 

Da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e do Meio Ambiente 

Art. 33 Compete à Procuradoria do Patrimônio Imobiliário e do Meio Ambiente exercer as 

atividades de consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial do Estado nos feitos 
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relacionados ao direito dominial e ambiental, cabendo-lhe especialmente: 

I - representar o Estado em ações cujo objeto principal, em ações incidentais ou acessórias, 

verse sobre direitos reais ou possessórios, artísticos, históricos e meio ambiente; 

II - opinar sobre a concessão, permissão e autorização de usos de bens públicos ou para 

exploração de serviços públicos estaduais; 

III - promover a expropriação amigável de bens declarados de necessidade ou utilidade 

pública, ou de interesse social; 

IV - emitir pareceres nos processos que tenham por objeto a aplicação de legislação de 

matéria de patrimônio público, convênios e ambiental; 

V - atuar na regularização dos títulos de propriedade do Estado; 

VI - promover as ações de desapropriação de bens declarados de necessidade ou utilidade 

pública, ou de interesse social; 

VII - intervir nas ações de usucapião, demarcatórias, tombamento, reintegração de posse, 

reivindicatórias e demais ações que envolvam posse e propriedade de bens imóveis do Estado; 

VIII - promover o ajuizamento e defesa do Estado nas ações relacionadas a convênios e 

prestações de contas; 

IX - postular a suspensão da eficácia de decisão liminar, bem como a de sentenças 

proferidas nos feitos de sua competência; 

X - sugerir, ao Procurador-Geral do Estado, as providências para a propositura de ação 

direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo e para 

a declaração de nulidade de atos administrativos, em matérias de sua competência; 

XI - acompanhar, permanentemente, por meio dos relatórios encaminhados pelas 

Procuradorias Regionais e pela representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e Superiores, e 

por inspeções locais, o andamento dos processos que tenham objeto o Patrimônio Imobiliário e 

Meio Ambiente em curso, de interesse do Estado do Maranhão, nas comarcas do interior; 

XII - orientar, nas matérias de sua competência, a atuação dos procuradores do Estado em 

exercício nas Procuradorias Regionais e na representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e 
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Superiores; 

XIII - solicitar, às repartições públicas do Estado, informações, documentos, certidões e 

outros elementos necessários à instrução dos processos; 

XIV - Sugerir ao Procurador-Geral do Estado o ajuizamento de ação rescisória nas matérias 

de sua competência; 

XV - propor a edição de súmula administrativa ou a emissão de parecer normativo nas 

matérias de sua competência; 

XVI - proceder à sustentação oral nos processos de interesse público relevantes, nas 

matérias de sua competência; 

XVII - representar ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais para a proposição 

de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e do Incidente de Assunção de Competência, 

nos feitos de sua competência, anexando minuta do incidente processual; 

Seção VII 

Da Procuradoria Trabalhista 

Art. 34 Compete à Procuradoria Trabalhista exercer as atividades de consultoria, 

assessoramento jurídico e representação judicial do Estado, em matéria trabalhista e que esteja em 

discussão no âmbito da Justiça do Trabalho, cabendo-lhe especialmente: 

I - defesa do Estado e a orientação da administração direta nas suas relações com os 

servidores subordinados ao Regime CLT; 

II - opinar, previamente, sobre a forma de cumprimento das decisões judiciais nas matérias 

de sua competência; 

III - minutar ações de inconstitucionalidade de leis afetas à sua área de atuação; 

IV - submeter à decisão do Procurador-Geral do Estado, de forma fundamentada, orientação 

de não-interposição de recurso, de não-propositura de ação e de desistência de ação ajuizada, 

ressalvadas as previsões legais; 

V - emitir pareceres, informações ou despachos sobre matérias jurídicas referentes a 
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direitos, vantagens ou deveres do servidor público subordinados ao regime CLT; 

VI - representar o Estado nas ações civis públicas que tenham, por objeto, matéria relativa 

aos direitos e deveres do servidor público subordinados ao regime CLT; 

VII - dentro do âmbito de suas atribuições, orientar e coordenar as atividades de consultorias 

jurídicas referentes aos servidores públicos; 

VIII - registrar e encaminhar as Procuradorias Regionais e à representação junto aos órgãos 

e Tribunais Federais e Superiores, com subsídios necessários à defesa dos interesses do Estado, a 

contrafé dos mandatos de citação, intimação ou notificação, assim como outras peças e documentos 

relativos às causas processadas ou a serem ajuizadas nas respectivas áreas de atuação; 

IX - postular a suspensão da eficácia de decisão proferida em liminar, bem como a de 

sentenças proferidas nos feitos de sua competência; 

X - sugerir, ao Procurador-Geral do Estado, as providências para a propositura de ação 

direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo e para 

a declaração de nulidade de atos administrativos, em matérias de sua competência; 

XI - acompanhar, permanentemente, por meio dos relatórios encaminhados pelas 

Procuradorias Regionais e pela representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e Superiores e 

por inspeções locais, o andamento dos processos de sua competência em curso, de interesse do 

Estado do Maranhão, nas comarcas do interior; 

XII - orientar, nas matérias de sua competência, a atuação dos procuradores do Estado em 

exercício nas Procuradorias Regionais e na representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e 

Superiores; 

XIII - solicitar, às repartições públicas do Estado, informações, documentos, certidões e 

outros elementos necessários à instrução dos processos; 

XIV - sugerir ao Procurador-Geral do Estado o ajuizamento de ação rescisória nas matérias 

de sua competência; 

XV - propor a edição de súmula administrativa ou a emissão de parecer normativo nas 

matérias de sua competência; 
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XVI - regular as atividades desenvolvidas no Serviço de Contencioso Trabalhista; 

XVII - proceder à sustentação oral nos processos de interesse público relevantes em 

matérias de sua competência; 

XVIII - representar ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais para a proposição 

de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e do Incidente de Assunção de Competência, 

nos feitos de sua competência, anexando minuta do incidente processual. 

Subseção I 

Do Serviço de Contencioso Trabalhista 

Art. 35 Compete ao Serviço de Contencioso Trabalhista, subordinado a Procuradoria 

Trabalhista: 

I - Levantar e controlar o passivo trabalhista; 

II - Controlar e supervisionar as ações trabalhistas da administração indireta. 

Seção VIII 

Da Procuradoria de Estudos, Documentação e Divulgação 

Jurídica 

Art. 36 Compete à Procuradoria de Estudos, Documentação e Divulgação Jurídica: 

I - tombar, catalogar, classificar e ter sob sua guarda livros, revistas e impressos que 

constituam o seu acervo; 

II - elaborar estudos e pesquisas doutrinárias e jurisprudências por solicitação dos órgãos da 

Procuradoria-Geral do Estado; 

III - estabelecer intercâmbio com as organizações congêneres; 

IV - efetuar o fichamento sistemático de pareceres e trabalhos técnico-jurídicos produzidos 

pelos Procuradores de Estado, relacionados com suas funções, bem como da legislação, doutrina e 

jurisprudência de interesse dos procuradores de Estado; 

V - catalogar e sistematizar, por matéria, os pareceres normativos, as súmulas 
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administrativas e as ementas dos pareceres aprovados pelo Procurador-Geral do Estado; 

VI - organizar seminários, cursos, estágios, treinamentos e atividades correlatas; 

VII - fomentar a criação de grupos de estudos para a discussão de assuntos de interesse 

institucional; 

VIII - editar revistas de estudos jurídicos e boletins periódicos. 

Subseção I 

Do Serviço de Documentação e Arquivo 

Art. 37 Compete ao Serviço de Documentação e Arquivo, subordinado à Procuradoria de 

Estudos, Documentação e Divulgação Jurídica: 

I - registrar, classificar, catalogar, arquivar e conservar livros e outras publicações de 

doutrina jurídica, jurisprudência e legislação de assuntos gerais de interesse do Estado; 

II - manter o registro e o controle da retirada e devolução de publicações, solicitadas pelos 

Procuradores da Procuradoria-Geral do Estado; 

III - organizar por assunto e manter atualizado o fichário de legislação e jurisprudência de 

interesse da Procuradoria-Geral do Estado; 

IV - acompanhar, diariamente, via internet, as publicações do Diário da União, distribuindo 

entre as Procuradorias, os pareceres e acórdãos de interesse do Estado; 

V - solicitar a aquisição de livros e assinatura de jornais e periódicos; 

VI - manter organizado o arquivo da Procuradoria-Geral do Estado. 

Seção IX 

Da Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

Art. 38 À Procuradoria dos Juizados Especiais da Fazenda Pública compete representar 

judicialmente o Estado junto aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, no âmbito da Justiça 

Federal e da Justiça Estadual, cabendo-lhe especialmente: 

I - postular a suspensão da eficácia de decisão proferida em liminar, bem como a de 
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sentenças proferidas nos feitos de sua competência; 

II - sugerir, ao Procurador-Geral do Estado, as providências para a propositura de ação direta 

de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo e para a 

declaração de nulidade de atos administrativos nos feitos de sua competência; 

III - acompanhar, permanentemente, por meio dos relatórios encaminhados pelas 

Procuradorias Regionais e pela representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e Superiores, e 

por inspeções locais, o andamento dos processos de sua competência em curso, de interesse do 

Estado do Maranhão, nas comarcas do interior; 

IV - orientar, nas matérias de sua competência, a atuação dos procuradores do Estado em 

exercício nas Procuradorias Regionais e na representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e 

Superiores; 

V - solicitar, às repartições públicas do Estado, informações, documentos, certidões e outros 

elementos necessários à instrução dos processos; 

VI - sugerir ao Procurador-Geral do Estado o ajuizamento de ação rescisória nas matérias de 

sua competência; 

VII - propor a edição de súmula administrativa ou a emissão de 

parecer normativo nas matérias de sua competência; 

VIII - representar ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos 

Judiciais para a proposição de Incidente de Resolução de Demandas 

Repetitivas e do Incidente de Assunção de Competência, nos feitos de 

sua competência, anexando minuta do incidente processual; 

Seção X 

Da Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento 

Art. 39 Compete à Procuradoria de Execuções e Requisições Judiciais de Pagamento 

exercer as atividades de consultoria, assessoramento jurídico e representação judicial do Estado, 

cabendo lhe especialmente: 
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I - representar judicialmente o Estado, nas Execuções Judiciais e no Procedimento de 

Cumprimento de Sentença instaurados contra a Fazenda Pública, excluídas as execuções fiscais; 

II - defender os interesses do Estado no processamento e pagamento das Requisições de 

Pequeno Valor junto aos Juízos de Direito com jurisdição sobre o Estado; 

III - defender os interesses do Estado no processamento e pagamento de Precatórios 

Judiciais junto aos Tribunais com jurisdição sobre o Estado; 

IV - manter o registro cadastral e de pagamentos de todos os precatórios da Administração 

Direta e Indireta, para fins de controle, verificação dos pagamentos e conferência da ordem em que 

serão realizados; 

V - representar ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais para a proposição de 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e do Incidente de Assunção de Competência, nos 

feitos de sua competência, anexando minuta do incidente processual; 

VI - exercer outras atividades correlatas. 

Seção XI 

Das Sub-procuradorias Regionais 

Art. 40 As Sub-procuradorias Regionais, instaladas no interior do Estado do Maranhão, 

chefiadas por Procurador do Estado, têm por competência as atividades de consultoria, 

assessoramento jurídico e representação judicial do Estado aos órgãos e entidades do Estado 

localizados nos municípios integrantes de circunscrição a ser definida por ato próprio do 

Procurador-Geral do Estado, cabendo-lhes especialmente: 

I - patrocinar em juízo os interesses do Estado, suas autarquias e fundações, nas causas que 

tramitam perante as comarcas da respectiva região, com prioridade aos feitos de natureza fiscal, 

observada a orientação geral adotada pelas Procuradorias Especializadas; 

II - atuar em articulação com as Procuradorias Especializadas; 

III - executar serviços de natureza especial que lhes forem atribuídos, pelo procurador-geral 

do Estado; 

IV - exercer funções consultivas junto aos órgãos locais da Administração Pública Estadual, 
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sem prejuízo da competência do Procurador-Geral do Estado; 

V - emitir relatórios mensais de sua atividade, submetendo-os ao Corregedor-Geral da PGE; 

VI - representar ao procurador-geral adjunto para Assuntos Judiciais para a proposição de 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e do Incidente de Assunção de Competência, nos 

feitos de sua competência, anexando minuta do incidente processual; 

VII - executar outras atividades afins. 

CAPÍTULO III 

DAS UNIDADES DE ASSESSORAMENTO DIRETO AO PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO 

Seção I 

Do Gabinete do Procurador-Geral do Estado 

Art. 41 Ao Gabinete do Procurador-Geral do Estado compete: 

I - prestar assistência ao Procurador-Geral do Estado, no desempenho de suas atribuições e 

compromissos oficiais; 

II - selecionar, classificar e arquivar a documentação do gabinete; 

III - coordenar a agenda do Procurador-Geral do Estado; 

IV - receber as pessoas que procuram o Procurador-Geral do Estado, promovendo o 

atendimento regular ou, se for o caso, encaminhá-las aos setores competentes de acordo com o 

assunto a ser tratado; 

V - acompanhar os despachos e o trâmite de documentos importantes à PGE; 

VI - transmitir ordens e despachos do Procurador-Geral do Estado a todas as unidades da 

Procuradoria-Geral do Estado; 

VII - minutar e autorizar a distribuição das correspondências do procurador-geral do Estado; 

VIII - encaminhar as peças aos órgãos competentes para investigação e/ou ação criminal, 

quando for verificada a existência de crime de ação pública ou contravenção, em autos ou papéis 
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que conhecer; 

IX - exercer outras atividades que lhe sejam conferidas pelo Procurador-Geral do Estado. 

Seção II 

Da Assessoria Especial do Procurador-Geral do Estado 

Art. 42 Compete à Assessoria Especial exercer as atividades de consultoria e 

assessoramento jurídico do Procurador-Geral do Estado, cabendo-lhe especialmente: 

I - Participar da elaboração e análise dos projetos de lei, razões de veto, regulamento e 

outros atos normativos de interesse da administração pública do Estado do Maranhão nas matérias 

de sua especialidade; 

II - Colaborar na análise e elaboração de contratos, convênios, acordos, editais de licitação, 

exposição de motivos ou quaisquer peças jurídicas no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado; 

III - Opinar sobre edital de concurso para provimento de cargo público ou participar de 

respectiva elaboração; 

IV - Coligir elementos e preparar informações a serem prestadas por autoridades em ações 

diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade e outros mecanismos de 

controle; 

V - Elaborar petições iniciais de ações direta de constitucionalidade e declaratórias de 

constitucionalidade de leis ou atos normativos e as de arguição de descumprimento de preceito 

fundamental, a serem ajuizadas pelo governador do Estado, assim como as manifestações e 

informações em ações dessa natureza, acompanhado o respectivo processo até final decisão; 

VI - Postular a suspensão de eficácia de decisão proferida em liminar, bem como a de 

sentença proferida nos feitos de sua competência; 

VII - Sugerir, ao procurador-geral do Estado, as providências para a propositura de ação 

direta de inconstitucionalidade ou declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo e para 

declaração de nulidade de atos normativos nos feitos de sua competência; 

VIII - Orientar, nas matérias de sua competência, a atuação dos procuradores de Estado em 

exercício nas Procuradorias Regionais e na representação junto aos órgãos e Tribunais Federais e 
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Superiores; 

IX - Requisitar às repartições públicas do Estado informações, documentos, certidões e 

outros elementos necessários à instrução dos processos e promover a intimação de servidores 

públicos ou terceiros envolvidos para prestarem depoimentos; 

X - Propor a edição de súmula administrativa ou a emissão de parecer normativo nas 

matérias de sua competência; 

XI - Sugerir, ao procurador-geral do Estado, o ajuizamento de ação rescisória nas matérias 

de sua competência; 

XII - Sugerir, ao Procurador-Geral do Estado, a propositura de ações que entender 

necessárias a defesa do erário estadual e a proteção do interesse público; 

XIII - Auxiliar o Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa nas ações civis públicas 

de improbidade administrativa; 

XIV - Elaborar pareceres nos processos administrativos relativos às matérias de sua 

competência; 

XV - Atuar nos processos judiciais ou administrativos que forem objeto de avocação pelo 

Procurador-Geral do Estado; 

XVI - Analisar os processos administrativos que tenham, por objeto, pedidos de acordo em 

ações de interesse da Fazenda Pública depois de prestadas as informações pela especializada de 

origem do respectivo processo judicial, quando for o caso; 

XVII - Representar ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais para a proposição 

de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, e do Incidente de Assunção de Competência, 

nos feitos de sua competência, anexando minuta do incidente processual. 

Seção III 

Da Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas 

Art. 43 À Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas compete, entre outras 

atribuições: 
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I - cumprir as determinações e observar os princípios regulamentares estabelecidos pelo 

órgão central do Sistema de Planejamento, Orçamento e Finanças; 

II - incluir na proposta orçamentária relativa à Procuradoria Geral do Estado, a despesa 

estimada para o cumprimento de decisões judiciais e requisições de pequeno valor; 

III - acompanhar e avaliar a execução orçamentária da Procuradoria-Geral do Estado, 

segundo as normas estabelecidas; 

IV - impugnar, mediante representação à autoridade competente, quaisquer atos referentes às 

despesas sem a existência de crédito ou quando imputada à dotação imprópria; 

V - realizar o controle interno da execução orçamentária e financeira da Procuradoria-Geral 

do Estado, orientando nos casos de irregularidades e adotando medidas para impedir novas 

ocorrências; 

VI - realizar estudos que visem ao aperfeiçoamento da Procuradoria-Geral do Estado; 

VII - desenvolver outras atividades correlatas. 

Seção IV 

Da Assessoria Jurídica 

Art. 44 A Assessoria Jurídica, integrada por um assessor, bacharel em Direito, nomeado em 

comissão pelo chefe do Poder Executivo, mediante indicação do procurador-geral do Estado, tem 

por finalidade auxiliar o Procurador-Geral do Estado e elaborar estudos e pesquisas bibliográficas. 

Seção V 

Da Assessoria de Assuntos Judiciais 

Art. 45 A Assessoria de Assuntos Jurídicos, integrada por um assessor, bacharel em Direito, 

nomeado em comissão pelo chefe do Poder Executivo, mediante indicação do Procurador-Geral do 

Estado, tem por finalidade auxiliar os procuradores do Estado e elaborar estudos e pesquisas 

bibliográficas. 

Seção VI 

Da Assessoria de Comunicação 
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Art. 46 A Assessoria de Comunicação composta por um assessor de formação acadêmica 

nesta área, nomeado em comissão pelo chefe do Poder Executivo, mediante indicação do 

Procurador-Geral do Estado, tem por competência: 

I - programar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com o serviço de 

comunicação da Procuradoria-Geral do Estado; 

II - coletar informações, elaborar material noticioso e encaminhá-los, previamente, ao 

procurador-geral do Estado, e, posteriormente, à Secretaria de Estado de Comunicação (SECOM) 

para uniformização da linguagem, adequação aos princípios que regem a política de informação do 

Estado e distribuição aos veículos de comunicação; 

III - prestar assistência ao Procurador-Geral do Estado e às demais unidades organizacionais 

internas, incluindo os órgãos vinculados, na divulgação de informação estatal; 

IV - atender aos profissionais de imprensa e coordenar as entrevistas; 

V - coletar e encaminhar ao procurador-geral do Estado, em vídeo, áudio, ou impressos, 

materiais de interesse da Procuradoria Geral do Estado, veiculados pelos órgãos de comunicação; 

VI - promover a divulgação das realizações, notícias e programas da Procuradoria-Geral do 

Estado no site oficial; 

VII - exercer outras atribuições, inerentes ao cargo, atribuídas diretamente pelo Procurador-

Geral do Estado. 

CAPÍTULO IV 

DAS UNIDADES DE SUPORTE OPERACIONAL 

Seção I 

Da Unidade Gestora de Atividade Meio 

Art. 47 A Unidade Gestora de Atividade Meio coordenará o Serviço de Gestão de Recursos 

Humanos, Serviço de Material e Patrimônio, Serviços Gerais e Transporte, Serviço de Digitalização 

e Distribuição e Serviço de Controle de Contratos e, entre outras atribuições, compete: 

I - Articular-se com entidades e órgão em assuntos relacionados a recursos humanos, 
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financeiros, materiais e tecnologias, quando se fizer necessário; 

II - Promover e assegurar a gestão e modernização das Unidades Gestoras de Atividades 

Meio; 

III - Promover a integração das atividades de apoio da PGE/MA, estabelecendo ações 

conjuntas; 

IV - Assessorar e despachar com a Procuradoria Adjunta sobre assuntos relativos à sua área; 

V - Subsidiar propostas de diretrizes, normas e procedimentos dentro de sua área de atuação; 

VI - Prover a racionalização do fluxo dos processos inerentes às áreas administrativas; 

VII - Fornecer periodicamente, ou quando solicitado, informações e relatórios gerenciais; 

VIII - Informar à Procuradoria Adjunta o cometimento de ilícitos administrativos, sob pena 

de cumplicidade, por parte dos servidores, sugerindo a abertura de sindicância; 

IX - Executar outras funções que lhe sejam determinadas dentro de sua área de atuação. 

Seção II 

Do Serviço de Gestão de Recursos Humanos 

Art. 48 O Serviço de Gestão de Recursos Humanos coordenará e acompanhará a 

administração de recursos humanos no que se refere a registros funcionais, controle de frequência, 

pagamento, benefícios, direitos, vantagens e obrigações, capacitação. Neste sentido, compete: 

I - coordenar o processo de desenvolvimento e capacitação dos servidores de atividade meio 

da PGE/MA junto à Escola de Governo do Estado do Maranhão; 

II - divulgar as programações de treinamentos emitidas pela Escola de Governo do 

Maranhão e efetuar as inscrições de servidores para participarem, mediante a liberação dos chefes 

imediatos; 

III - acompanhar os procedimentos necessários para a preparação da folha de pagamento; 

IV - solicitar matrícula para inclusão de servidor na folha de pagamento; 

V - operacionalizar, instruir e acompanhar, dentro de suas atribuições, os processos de 
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licença-prêmio, aposentadoria, férias e demais licenças, afastamentos e outras vantagens, conforme 

legislação em vigor; 

VI - monitorar a aplicação de normas e legislação vigentes relativas a deveres e obrigações 

de servidores; 

VII - elaborar atos administrativos referentes aos direitos e deveres dos servidores; 

VIII - organizar e atualizar os prontuários dos servidores; 

IX - assessorar na elaboração da lista de antiguidade, para promoção dos procuradores do 

Estado; 

X - administrar o sistema de controle de frequência dos servidores; 

XI - administrar o sistema de avaliação de desempenho dos servidores; 

XII - promover a avaliação da satisfação dos servidores; 

XIII - articular-se com entidades e órgão em assuntos relacionados a recursos humanos, 

quando se fizer necessário; 

XIV - implantar e administrar programas de qualidade de vida, acompanhamento 

psicossocial dos servidores; 

XV - implementar técnicas de planejamento de trabalho em equipe e ação compartilhada, 

visando maior produtividade no trabalho; 

XVI - elaborar a concessão de benefícios e vantagens; 

XVII - implementar promoções e progressões de servidores; 

XVIII - executar outras atividades correlatas que lhe sejam determinadas dentro de sua área 

de atuação. 

Seção III 

Do Serviço de Material e Patrimônio 

Art. 49 Ao Serviço de Material e Patrimônio compete: 

I - cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos operacionais estabelecidos pela 
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legislação em vigor; 

II - articular-se com entidades e órgão em assuntos relacionados a materiais, quando se fizer 

necessário; 

III - definir os níveis de estoque, bem como acompanhar seu comportamento em relação ao 

consumo e à propriedade dos ativos; 

IV - identificar as necessidades de materiais de consumo e equipamentos e programar as 

aquisições; 

V - instruir e emitir parecer em processos de aquisição de material e equipamentos para a 

realização de procedimentos licitatórios; 

VI - executar as compras por dispensa de licitação; 

VII - proceder ao levantamento, classificação, modificação, avaliação e tombamento dos 

bens patrimoniais pertencentes à Procuradoria-Geral do Estado; 

VIII - controlar a utilização dos bens móveis da Procuradoria Geral do Estado e dos imóveis 

por ela ocupado; 

IX - encaminhar, por meio de processo, a relação dos bens móveis patrimoniais que deverão 

ser descartados ou alienados à SEGEP; 

X - promover a recuperação dos bens móveis e imóveis mencionados na linha anterior; 

XI - identificar e informar à SEGEP os bens patrimoniais considerados inservíveis ao uso 

normal; 

XII - proceder periodicamente, ao inventário dos bens patrimoniais da Procuradoria-Geral 

do Estado; 

XIII - proceder e controlar o recebimento do material, efetuando anotações e registros que 

permitam identificar espécie, qualidade, quantidade, fornecedor e valor, confrontando com as 

especificações do pedido de compra, Notas de Empenho e Notas Fiscais; 

XIV - receber, guardar, conservar e entregar, mediante requisição, os materiais necessários 

ao funcionamento dos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado; 
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XV - planejar, controlar e avaliar o sistema de distribuição de materiais de consumo; 

XVI - zelar pela segurança das instalações do almoxarifado, obedecendo às medidas 

preventivas contra incêndio, furtos e acidentes; 

XVII - promover, semestralmente, o balanço físico-financeiro do material distribuído aos 

diversos setores da Procuradoria-Geral do Estado, lançando e dando baixa no SIAGEM os dados 

referentes a materiais e patrimônio; 

XVIII - executar outras atividades correlatas que lhe sejam determinadas dentro de sua área 

de atuação. 

Seção IV 

Dos Serviços Gerais e Transportes 

Art. 50 Aos Serviços Gerais e Transporte compete: 

I - cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos operacionais estabelecidos pela 

legislação em vigor; 

II - articular-se com entidades e órgão em assuntos relacionados a serviços gerais e 

transportes, quando se fizer necessário; 

III - controlar as atividades relativas à portaria, recepção e telefonia; 

IV - controlar as atividades relativas à zeladoria, copa e cozinha; 

V - executar e manter atualizado o cadastro de veículos e respectivos equipamentos da 

Procuradoria-Geral do Estado; 

VI - manter regularizada a documentação dos veículos e dos motoristas; 

VII - proceder a entrada e saída de veículos, bem como sua guarda, manutenção, 

conservação e recuperação e respectivos equipamentos; 

VIII - controlar os gastos de combustíveis, lubrificantes, peças e outras decorrentes da 

utilização dos veículos; 

IX - atender às requisições internas de transportes, orientando e controlando a utilização dos 

veículos da Procuradoria-Geral do Estado; 
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X - adotar as providências necessárias nos casos de acidentes ou ocorrências que envolvam 

os veículos da Procuradoria-Geral do Estado; 

XI - executar outras atividades correlatas que lhe sejam determinadas dentro de sua área de 

atuação; 

Seção V 

Do Serviço de Digitalização e Distribuição 

Art. 51 Compete ao Serviço de Digitalização e Distribuição: 

I - controlar e cadastrar os processos; 

II - supervisionar os trabalhos de registros de processos e sua alimentação no Sistema 

Informatizado de Controle Processual da PGE. 

Seção VI 

Do Serviço de Controle de Contratos 

Art. 52 Ao Serviço de Controle de Contratos compete: 

I - monitorar os contratos, convênios, termos aditivos, termos de compromisso, termos de 

sessão de uso e direitos autorais, no que concerne aos aspectos administrativos e financeiros; 

II - articular-se com entidades e órgão em assuntos relacionados a sua área de atuação, 

quando se fizer necessário; 

III - gerenciar contratos de compra de materiais e serviços; 

IV - executar registros e liquidação de despesas referentes a contratos e convênios, no 

módulo de contratos do SIAGEM; 

V - acompanhar a execução orçamentária financeira dos convênios e acordos firmados; 

VI - executar outras atividades correlatas que lhe sejam determinadas dentro de sua área de 

atuação. 

Seção VII 

Da Unidade Setorial de Finanças 
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Art. 53 À Unidade Setorial de Finanças cabe a promoção, sob a orientação da Procuradoria 

Adjunta e da Unidade Gestora de Atividade Meio, da gestão e controle dos recursos financeiros da 

PGE/MA, visando a sua perfeita utilização por meio do suporte aos Serviços de Execução 

Orçamentária e Controle Contábil e Financeiro. 

Subseção I 

Do Serviço de Execução Orçamentária 

Art. 54 Ao Serviço de Execução Orçamentária compete: 

I - cumprir e fazer cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pela 

Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN); 

II - executar o orçamento da PGE/MA, efetuando os pagamentos de despesas autorizadas, 

em conjunto com a Procuradoria Adjunta; 

III - identificar necessidades e propor modificações orçamentárias e abertura de créditos 

adicionais; 

IV - analisar e adequar os documentos segundo o plano de contas vigente; 

V - zelar pela aplicação da legislação orçamentária, tributária e fiscal no âmbito operacional; 

VI - verificar a exatidão e legalidade da documentação licitatória da despesa, antes da 

emissão do empenho; 

VII - emitir Nota de Dotação (ND), Nota de Crédito (NC), Nota de Empenho (NE), Nota de 

Lançamento (NL), Programação de Desembolso (PD), Ordem Bancária (OB), Guia de Recebimento 

(GR) e Relação Externa (RE); 

VIII - emitir relatórios de acompanhamento da execução orçamentária; 

IX - enquadrar e sugerir remanejamento orçamentário nos casos de Despesas de Exercícios 

Anteriores (DEA), bem como solicitar o encaminhamento à SEPLAN para análise e parecer; 

X - fazer as conciliações bancárias das contas de devolução e de receitas; 

XI - emitir e fazer a conferência junto à SEPLAN dos balancetes da Secretaria; 

XII - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação; 
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Subseção II 

Do Serviço de Controle Contábil-Financeiro 

Art. 55 Ao Serviço de Controle Contábil-Financeiro compete: 

I - cumprir e fazer cumprir normas e procedimentos operacionais estabelecidos pela 

SEPLAN; 

II - manter atualizado cadastro específico do órgão junto às repartições federais, estaduais e 

municipais; 

III - providenciar certidões negativas de regularidade junto aos órgãos fiscalizadores; 

IV - Participar da elaboração da prestação de contas anual da SEJAP, de conformidade com 

as normas específicas das entidades de controle interno e externo, e conjunto com a Unidade 

Setorial de Finanças; 

V - acompanhar, analisar, interpretar e ajustar os balanços, balancetes e outros 

demonstrativos financeiros produzidos pelo Sistema Integrado de Administração Financeira para 

Estados e Municípios - SIAFEM e SEPLAN; 

VI - acompanhar e analisar as conciliações bancárias da conta e de convênios; 

VII - manter registro e controle dos adiantamentos concedidos, controlando prazos e 

analisando as prestações de contas, relacionando os funcionários que estiverem em alcance, e 

comunicar à SEPLAN e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), quando for o caso; 

VIII - enviar ao TCE a relação dos adiantamentos concedidos mensalmente; 

IX - preparar relação de processos de restos a pagar e de despesas de exercícios anteriores e 

encaminhar à SEPLAN; 

X - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação. 

Seção VIII 

Da Supervisão de Informática 

Art. 56 À Unidade de Informática compete gerir o parque de informática da Procuradoria-

Geral do Estado, responsabilizando-se pelo suporte técnico e orientação/assessoramento necessário 
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à aquisição e manutenção de equipamentos, ao desenvolvimento de programas e acesso à rede 

mundial de computadores e, em especial: 

I - coordenar a implantação de inovações tecnológicas no que concerne à informática, 

visando à modernização de sua gestão; 

II - coordenar e executar as tarefas de análise, implementação e manutenção dos projetos de 

sistemas; 

III - administrar os bancos de dados e desenvolver programas de processamento de dados; 

IV - monitorar as instalações, equipamentos e softwares; 

V - gerenciamento da rede interna de microcomputadores; 

VI - elaboração de plano de ação de informática, a ser apresentado anualmente, ao 

procurador-geral do Estado; 

VII - programar treinamento em informática para os funcionários da Pasta/Unidade, em 

conformidade com os projetos em andamento; 

VIII - definir, implementar e acompanhar os procedimentos de segurança das instalações, 

equipamentos, arquivos e sistemas; 

IX - coordenar o serviço de desenvolvimento e suporte; 

X - exercer outras atribuições que lhe forem legais ou regularmente cometidas. 

Subseção I 

Do Serviço de Desenvolvimento e Suporte 

Art. 57 À Divisão de Desenvolvimento e Suporte compete auxiliar a Supervisão de 

Informática, nas atribuições previstas no artigo anterior, além de: 

I - manter os sistemas e programas com as devidas documentações atualizadas e dentro das 

especificações determinadas; 

II - elaborar e implantar formulários, instruções e manuais de procedimentos de sistemas; 

III - efetuar a instalação e manutenção de equipamentos e softwares; 
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IV - executar atividades relativas ao funcionamento da rede local; 

V - administrar o banco de dados não informatizado; 

VI - atender a solicitações dos usuários em relação à utilização de softwares e 

equipamentos, registrando os chamados e assegurando o retorno de sua solução; 

VII - subsidiar a Supervisão de Informática na proposição ou adoção de novas tecnologias; 

VIII - acompanhar e verificar a execução por terceiros de projetos de sistemas, visando o 

atendimento das necessidades dos usuários; 

IX - executar outras atividades que lhe sejam determinadas dentro de sua área de atuação; 

Seção IX 

Da Comissão Setorial de Licitação 

Art. 58 À Comissão Setorial de Licitação compete: 

I - realizar as licitações, nas modalidades e limites que lhe forem delegados; 

II - emitir parecer adjudicatório decorrente de dispensa e inexigibilidade de licitação, até o 

valor estabelecido pela Comissão Central Permanente de Licitação (CCL); 

III - requerer, ao setor interessado ou a pessoas físicas ou jurídicas especializadas, pareceres 

técnicos e quaisquer outras diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução dos 

procedimentos licitatórios e outros de interesse do órgão; 

IV - manifestar-se circunstanciada e conclusivamente nos recursos administrativos e nas 

representações contra decisões de que não caibam recursos para instâncias hierárquicas superiores, 

relativamente às licitações, dispensas e inexigibilidades a seu cargo; 

V - analisar e instruir os processos de licitação, dispensa e inexigibilidade, bem como os 

sistemas auxiliares de licitação (sistema de registro de preços, credenciamento e pré-qualificação); 

VI - encaminhar, à CCL, os processos que trata o inciso V deste artigo, acompanhados, 

quando for o caso, das minutas do edital e seus anexos; 

VII - diligenciar para que seus atos tenham a mais ampla divulgação, além das publicações 

obrigatórias; 
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VIII - pronunciar-se sobre a aplicação de sanções a licitantes, fornecedores, prestadores de 

serviços e agentes públicos que praticarem atos em desacordo com a lei, com este Regimento e com 

as demais normas aplicáveis à espécie, inclusive as condições do edital e do contrato, relativamente 

às licitações, dispensas e inexigibilidades a seu cargo; 

IX - opinar sobre a celebração de termo aditivo, subcontratação e rescisões de contrato 

decorrentes das licitações, dispensas e inexigibilidades adjudicadas; 

X - sugerir, à CCL, a adoção de medidas para o aperfeiçoamento e simplificação dos 

processos de licitação; 

XI - elaborar relatórios circunstanciados de suas atividades; 

XII - executar outras atividades que lhes sejam determinadas dentro de sua área de atuação. 

TÍTULO IV 

DAS COMPETÊNCIAS DAS CHEFIAS 

CAPÍTULO I 

DOS PROCURADORES-CHEFES 

Art. 59 Aos Procuradores-Chefes, cargo privativo da carreira de Procurador do Estado, 

nomeados em comissão pelo Governador do Estado, compete: 

I - gerenciar a Procuradoria Especializada; 

II - gerenciar e distribuir os processos via Sistema Informatizado de Controle Processual da 

PGE para os Procuradores de Estado; 

III - despachar com o Procurador-Geral do Estado e/ou Procuradores-Gerais Adjuntos; 

IV - atender às solicitações das Procuradorias Adjuntas, da Corregedoria-Geral da PGE e 

dos órgãos da administração pública estadual, nos assuntos relativos à Procuradoria a seu cargo; 

V - aprovar ou não, os pareceres emitidos e os trabalhos realizados, antes de submetê-los à 

apreciação superior do Procurador-Geral do Estado, assumindo, em conjunto com este, 

responsabilidade solidária; 

VI - apresentar até o dia dez de cada mês, ao Corregedor-Geral, relatório mensal das 
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atividades desenvolvidas, colhendo os relatórios individuais dos procuradores lotados no setor sob 

sua coordenação; 

VII - comunicar, por escrito, ao Procurador-Geral do Estado, a solução das causas de 

interesse do Estado, inclusive seus incidentes, e propor, fundamentadamente, no prazo legal, o 

arquivamento do processo ou expediente administrativo, em que justificada a impossibilidade ou 

inconveniência de medida judicial.; 

VIII - sugerir ao Procurador-Geral Adjunto, ordens disciplinadoras dos serviços e do pessoal 

lotado na Procuradoria Especializada; 

IX - exercer outras atribuições previstas em lei ou regulamento, bem como as decorrentes de 

delegação do Procurador-Geral do Estado; 

X - apresentar ao Corregedor-Geral, mensalmente, cópias de pareceres e/ou petições 

elaboradas pelos procuradores em estágio probatório, sob sua chefia; 

XI - apresentar ao Corregedor-Geral, mensalmente, relatório circunstanciado dos êxitos 

judiciais e administrativos, contendo a repercussão financeira, bem como demonstração das teses 

inovadoras, com sucesso no judiciário e nas instâncias administrativas; 

XII - supervisionar as pautas de julgamento, prazos judiciais e administrativos, bem como a 

atualização dos dados constantes do sistema de gerenciamento de processos. 

CAPÍTULO II 

DOS PROCURADORES-CHEFES ADJUNTOS 

Art. 60 Aos Procuradores-Chefes Adjuntos, cargo privativo da carreira de Procurador do 

Estado, compete à representação das chefias das especializadas, na ausência e impedimentos dos 

Procuradores-Chefes, bem como a prestação de auxílio e assessoramento nas tarefas inerentes a 

chefias. 

CAPÍTULO III 

DAS OUTRAS CHEFIAS 

Art. 61 Compete às chefias dos setores da Unidade de Suporte Operacional: 

�106



I - programar, organizar e coordenar as atividades relacionadas com as atribuições dos 

setores a eles vinculados; 

II - atender às solicitações dos procuradores de Estado nos assuntos relativos a seu cargo e 

setor; 

III - apresentar relatórios à chefia imediata; 

IV - assistir ao chefe imediato no âmbito de sua competência; 

V - requisitar, distribuir e movimentar o pessoal necessário às atividades de sua unidade 

administrativa; 

VI - sugerir à chefia imediata a designação ou dispensa de servidores para exercício de 

cargos comissionados, funções gratificadas e outras gratificações; 

VII - identificar as necessidades de mudança organizacional, treinamentos ou readaptação 

de pessoal, propondo o atendimento ao órgão competente; 

VIII - propor ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos a escala anual de férias do pessoal 

lotado em sua unidade administrativa; 

IX - pronunciar-se quanto à autorização do gozo de licenças previstas em lei, que não sejam 

de deferimento obrigatório; 

X - prever, requisitar e conservar os materiais necessários às atividades de sua unidade 

administrativa; 

XI - assinar expedientes e demais atos relativos às atividades de sua unidade administrativa 

dentro de sua área de competência; 

XII - sugerir ao Procurador-Geral Adjunto, ordens disciplinadoras dos serviços e do pessoal 

lotado nos setores da Unidade de Suporte Operacional; 

XIII - executar outras atribuições que lhe sejam determinadas dentro de sua área de atuação. 

TÍTULO V 

DOS PROCURADORES DE ESTADO 

CAPÍTULO I 
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DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 62 O Procurador do Estado exerce função essencial à Justiça e ao regime da legalidade 

dos atos da administração pública estadual, com independência no exercício de suas funções, e goza 

das prerrogativas inerentes à atividade da advocacia, além das estabelecidas na Lei Orgânica da 

Procuradoria-Geral do Estado, sendo inviolável por seus atos e manifestações, nos termos da lei, 

tendo, no desempenho de suas atividades, as seguintes atribuições: 

I - representar, judicial, extrajudicial, consultoria e assessoramento do Estado, inclusive a 

cobrança da Dívida Ativa e o controle da moralidade no âmbito interno da administração. 

II - assistir aos atos judiciais quando obrigatória e conveniente a sua presença; 

III - apresentar, ao superior hierárquico, relatório mensal de suas atividades; 

IV - ajuizar e responder ações judiciais, mandados de segurança, mandados de injunção e 

habeas data em qualquer juízo ou tribunal na defesa dos interesses do Estado, nos termos deste 

Regimento; 

V - arguir exceções, reconvir, intervir como assistente ou opoente e interpor recursos de 

qualquer natureza; 

VI - intervir em processos, desde que evidenciado o interesse do Estado, na forma da 

legislação em vigor; 

VII - acompanhar todas as ações de interesse do Estado; 

VIII - solicitar documentos, dados e informações de qualquer autoridade ou órgão público 

do Estado, para fins de instrução de processo ou defesa, em juízo ou tribunal; 

IX - estudar a matéria jurídica a eles encaminhada, emitindo, conforme o caso, informações 

ou pareceres; 

X - realizar e propor diligências e requisições para esclarecimento dos casos em estudo; 

XI - propor o estabelecimento de normas legais e regulamentares e opinar sobre propostas 

desta natureza, quando solicitados; 

XII - propor ao respectivo Procurador-Chefe a edição de parecer normativo; 
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XIII -participar de comissões, cursos de aperfeiçoamento e grupos de trabalho quando 

indicado. 

XIV - participar de cursos de formação, que será avaliado como requisito para confirmação 

na carreira, por ocasião do estágio probatório; 

XV - informar ao Procurador-Chefe do respectivo órgão de execução sobre ações ou 

omissões que comprometam a regularidade e a eficácia dos serviços jurídicos; 

XVI - realizar sustentações orais em processos relevantes de sua competência; 

XVII - examinar ou elaborar, quando solicitado, anteprojetos de lei, decretos, regulamentos 

e instrumentos relativos a contratos, convênios e acordos; 

XVIII - exercer outras atribuições definidas em outras normas ou delegadas pelo 

Procurador-Geral do Estado. 

Parágrafo único. A carreira de Procurador de Estado é regida pela Lei Complementar n.º 20 

de 30 de junho de 1994, e alterações posteriores. 

CAPÍTULO II 

DAS FÉRIAS E LICENÇAS 

Art. 63 Os Procuradores do Estado, após o primeiro ano de serviço, terão direito, 

anualmente, a férias regulamentares de 60 dias. 

Art. 64 O Procurador do Estado com férias confirmadas deverá comunicar ao seu 

Procurador-Chefe e ao seu substituto, com antecedência mínima de cinco dias de seu início, 

relatório circunstanciado de todas as atividades sob sua responsabilidade. 

Parágrafo único. Não serão deferidas as férias ao Procurador do Estado que não tiver 

atendido às disposições contidas no caput do artigo. 

Art. 65 Aplicam-se, supletivamente, aos Procuradores do Estado as normas do Estatuto dos 

Servidores Públicos Civis do Estado referentes a licenças. 

CAPÍTULO III 

DAS REMOÇÕES 
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Art. 66 A remoção dar-se-á de forma compulsória somente por motivo de interesse público, 

aprovada por decisão de dois terços dos membros do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do 

Estado, assegurada ampla defesa. 

Parágrafo único. Remoção é a mudança da cidade onde o Procurador do Estado exerce sua 

função e não de setor de trabalho, dentro da mesma urbe. 

CAPÍTULO IV 

DAS MOVIMENTAÇÕES 

Art. 67 Movimentação é o deslocamento do procurador do Estado entre especializadas, e 

será realizada: 

I - a pedido; 

II - de ofício. 

§1º Na movimentação a pedido, o Procurador do Estado deverá formalizar requerimento, 

fundamentado, ao Procurador-Geral do Estado. 

§2º Recebido o requerimento, será este encaminhado para manifestação dos Procuradores-

Chefes das Unidades de Atuação Programáticas envolvidas e do Corregedor-Geral em relação à 

necessidade e interesse do serviço público. 

§3º Havendo dois ou mais requerimentos de movimentação a pedido na mesma Unidade de 

Atuação Programática, a decisão compete ao Conselho Superior. 

§4º A movimentação de ofício somente será possível caso não haja solicitação de 

movimentação a pedido e deverá recair sobre o Procurador do Estado com menor tempo de lotação 

das Unidades de Atuação Programática com disponibilidade, ou, em caso de empate, naquele com 

menor tempo de efetivo exercício na carreira ou, ainda, que obteve classificação inferior no 

concurso de ingresso. 

§5º Na movimentação de ofício deve ser ouvido o Conselho Superior. 

CAPÍTULO V 

DO REGIME DISCIPLINAR 
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Art. 68 São aplicáveis aos procuradores do Estado as seguintes sanções disciplinares: 

I - advertência; 

II - censura; 

III - suspensão; 

IV - demissão; 

V - cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

Art. 69 Aplicam-se aos Procuradores do Estado as normas previstas na Lei Complementar 

n.º 20 de 30 de junho de 1994 referentes ao Regime Disciplinar. 

CAPÍTULO VI 

DA PROMOÇÃO 

Art. 70 A promoção é a elevação do Procurador de Estado de uma classe para outra que lhe 

seja imediatamente superior. 

Art. 71 As promoções serão processadas semestralmente pelo Conselho Superior da 

Procuradoria-Geral do Estado, para as vagas ocorridas até 30 de junho e 31 de dezembro de cada 

ano, segundo critérios alternados de antiguidade e merecimento. 

Parágrafo único. Incluem-se entre as vagas, para efeito deste artigo, as decorrentes das 

promoções nele previstas e abertas sucessivamente nas respectivas classes. 

Art. 72 Somente concorrerá à promoção o Procurador do Estado que tiver um ano de efetivo 

exercício na classe, salvo se não houver quem preencha tal requisito. 

Art. 73 O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado encaminhará, ao chefe do 

Poder Executivo, por intermédio do Procurador Geral do Estado, a lista dos candidatos aptos à 

promoção, pelos critérios de antiguidade ou merecimento na ordem decrescente de classificação. 

Seção I 

Da Promoção por Merecimento 

Art. 74 A participação no processo de promoção por merecimento depende de inscrição do 
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interessado. 

§1° Os Procuradores de Estado interessados em promoção por merecimento devem 

apresentar à Corregedoria, dentro do prazo de inscrição estabelecido, os seguintes documentos 

obrigatórios: 

I - cópias de, no mínimo dez, e no máximo, 20 atos realizados nos últimos 12 meses; 

II - declaração firmada sob fé do seu cargo de que é assíduo e cumpre o expediente; 

III - comprovante de realização de sustentações orais no período (12 meses), salvo se 

exercerem função exclusivamente de consultoria, comprovada mediante declaração subscrita pelo 

respectivo Procurador-Chefe. 

§2° Os Procuradores de Estado podem apresentar, ainda, os seguintes documentos 

comprobatórios: 

I - informações pertinentes às inovações procedimentais e tecnológicas para incremento da 

prestação do serviço; 

II - cópias das publicações, projetos, estudos e procedimentos que tenham contribuído para 

organização e melhoria dos serviços; 

III - certificados de conclusão em cursos de pós-doutorado, doutorado, mestrado ou 

especialização em Direito ou áreas afins, ou ainda outros títulos ou diplomas universitários, todos 

realizados após o ingresso na carreira. 

Art. 75 O merecimento é progressivo, sendo vedada a computação por mais de uma vez do 

mesmo título para promoção por esse critério. 

Art.76 Não concorrerá à promoção por merecimento o procurador do Estado: 

I - em estágio probatório; 

II - afastamento do exercício do cargo que ocupa na carreira de procurador do Estado, salvo 

nos casos previsto na Lei n.º 4.945, de 1º de novembro de 1989; 

III - por até dois anos, caso tenha sido punido com pena de suspensão. 

Parágrafo único. A restrição deste artigo não se aplica, em caso de promoção por 
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antiguidade, ao Procurador do Estado afastamento para o exercício de mandato eletivo ou nos casos 

previstos na Lei n.º 4.945, de 1º de novembro de 1989. 

Subseção I 

Dos Critérios de Merecimento 

Art. 77 O mérito para efeito de promoção será aferido pelo Conselho Superior da 

Procuradoria-Geral do Estado, atendendo a competência profissional demonstrada, a eficiência e a 

conduta ética no exercício de função pública, a dedicação e pontualidade no cumprimento de 

obrigações funcionais e ao aprimoramento da cultura jurídica. 

Art. 78 Considera-se como competência profissional: 

I - a redação, inclusive a correção vernacular; 

II - a clareza e coerência na exposição e conclusões; 

III - objetividade; 

IV - a pertinência da doutrina e jurisprudência, quando citadas; 

Art. 79 Entende-se como eficiência no exercício de função pública: 

I - quantidade de atos judiciais realizados; 

II - quantidade de sustentações orais realizadas; 

III - observância dos prazos processuais; 

Art. 80 Observa-se como dedicação e pontualidade no cumprimento de obrigações 

funcionais: 

I - assiduidade ao expediente; 

II - pontualidade; 

III - inovações procedimentais e tecnológicas para incremento da prestação do serviço; 

IV - publicações, projetos, estudos e procedimentos que tenham contribuído para a 

organização e melhoria da PGE, após ingresso na carreira; 
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V - participações em curso de aperfeiçoamento destinadas à formação inicial e atualização 

de procuradores de Estados pela procuradoria-geral do Estado do Maranhão; 

VI - participações em Comissões da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão. 

Art. 81 Considera-se como aprimoramento da cultura jurídica: 

I - publicações, projetos e estudos em revistas jurídicas; 

II - pós-doutorados, doutorados, mestrados ou especialização em Direito ou áreas a fins, ou 

ainda outros títulos ou diplomas universitários, expedidos com base em verificação de 

aproveitamento em curso da área jurídica, realizados após o ingresso na carreira; 

III - a função de conferencista ou debatedor em encontros jurídicos e seminários 

especializados, sendo todas essas atividades consideradas serviço público relevante e computadas 

como tempo de formação pelo total de horas efetivamente comprovadas. 

Art. 82 Observar-se-á a conduta ética: 

I - positivamente, a independência, imparcialidade, transparência, integridade pessoal e 

profissional, diligência e dedicação, cortesia, prudência, sigilo profissional, conhecimento e 

capacitação, dignidade, honra e decoro do Procurador; 

II - negativamente, eventual processo administrativo disciplinar aberto contra o Procurador 

concorrente, bem como as sanções aplicadas no período de avaliação, não sendo consideradas 

eventuais representações em tramitação e sem decisão definitiva, salvo com determinação de 

afastamento prévio e as que, definitivas, datem mais de dois anos. 

Art. 83 Na avaliação do merecimento, utilizar-se-á o sistema de pontuação para cada um dos 

cinco critérios elencados anteriormente, com a livre e fundamentada convicção de cada votante, 

obedecida a seguinte pontuação máxima: 

I - competência profissional: 20 pontos; 

II - eficiência no exercício de função pública: 30 pontos; 

III - dedicação e pontualidade no cumprimento de obrigações funcionais: 25 pontos; 

IV - aprimoramento da cultura jurídica: 10 pontos; 
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V - conduta ética: 15 pontos. 

Art. 84 Concluída a votação, será organizada pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral 

do Estado, em votação secreta, a relação de todos os concorrentes, obedecida à ordem decrescente 

de pontos recebidos, observados os seguintes critérios: 

I - ter o Procurador do Estado um ano de efetivo exercício na classe; 

II - obrigatoriedade de promoção de procurador do Estado que figura por três vezes 

consecutivas ou cinco alternadas em listas de merecimento; 

III - formação de lista tríplice com nomes dos que obtiveram votos da maioria absoluta dos 

votantes, em primeiro escrutínio, ou maioria simples, em caso de segundo escrutínio. 

Parágrafo único. A lista de promoção por merecimento poderá conter menos de três nomes, 

se os remanescentes da classe com os requisitos para a promoção forem em número inferior a três. 

Quando houver mais de uma vaga a prover, pelo critério merecimento, a lista conterá tanto nome 

quantas sejam as vagas, mais dois. Para elaboração da lista podem ser consideradas as vagas que 

irão ocorrer na segunda classe, em virtude de promoção para as quais já existirem na primeira. 

Art. 85 Caso tenha empate, terá preferência àquele que obtiver, em ordem decrescente, 

maior pontuação em: 

I - eficiência no exercício da profissão; 

II - dedicação e pontualidade no cumprimento de obrigações funcionais; 

III - competência profissional; 

IV - conduta ética; 

V - aprimoramento da cultura jurídica. 

Parágrafo único. Persistindo o empate, terá prioridade o concorrente com maior idade. 

Seção II 

Da Promoção por Antiguidade 

Art. 86 A antiguidade será apurada pelo tempo de efetivo exercício na classe. 
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§1° Em janeiro e julho de cada ano, o Procurador-Geral do Estado fará publicar, no Diário 

Oficial do Estado, a lista de antiguidade dos Procuradores do Estado de classe, contendo em dias, o 

tempo de serviço na classe, na carreira e no serviço público estadual. 

§2° O empate na classificação por antiguidade resolver-se-á em favor do candidato que 

sucessivamente: 

I - contar mais tempo de serviço na classe; 

II - tiver maior tempo de serviço na carreira; 

III - comprovar maior tempo de serviço público estadual; 

IV - for mais idoso. 

§3° As reclamações contra a lista de antiguidade deverão ser apresentadas no prazo de cinco 

dias úteis, contados a partir da data da publicação no Diário Oficial do Estado, ao Conselho 

Superior da Procuradoria do Estado, que as decidirá em grau de recurso. 

TÍTULO VI 

DOS SERVIDORES EM GERAL 

CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Seção I 

Dos Assessores de Procuradoria 

Art. 87 Aos servidores designados para atuarem como Assessor de Procuradoria compete: 

I - a elaboração de ofícios, memorandos e outros documentos solicitados pelo Procurador; 

II - realizar pesquisas ou estudos; 

III - exercer outras atribuições definidas pelo Procurador-Chefe. 

Seção II 

Dos Assessores Contábeis 
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Art. 88 Prestar assistência técnica, junto ao Núcleo de Cálculos, na área contábil, nos feitos 

judiciais em que o Estado do Maranhão e suas entidades figurem como parte interessada, 

examinando, conferindo e elaborando os cálculos e laudos periciais contábeis. 

Seção III 

Dos Servidores Lotados ou em Exercício na Procuradoria-Geral do Estado 

Art. 89 Aos demais servidores lotados ou em exercício na Procuradoria-Geral do Estado, 

sem atribuições especificadas neste Regimento, cabe executar as tarefas descritas em leis, decretos 

ou portarias inerentes aos cargos que ocupam e cumprir as ordens emanadas dos respectivos 

superiores hierárquicos. 

CAPÍTULO II 

DAS FÉRIAS E LICENÇAS 

Art. 90 O servidor gozará por ano, obrigatoriamente, 30 dias consecutivos de férias, 

observada a escala previamente organizada. 

§1º Somente após os 12 primeiros meses de efetivo exercício, adquirirá o servidor direito às 

férias; 

§2º É proibido levar à conta de férias qualquer falta ao trabalho. 

Art. 91 Aplicam-se para férias e licenças, as demais normas do Estatuto dos Servidores 

Públicos Civis do Estado. 

CAPÍTULO III 

DO REGIME DISCIPLINAR 

Art. 92 São penas disciplinares: 

I - advertência; 

II - repreensão; 

III - suspensão; 

IV - demissão; 
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V - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; 

VI - destituição do cargo em comissão; 

Art. 93 Aplicam-se aos servidores em gerais as normas previstas no Estatuto dos Servidores 

Públicos Civis do Estado referentes ao Regime Disciplinar. 

CAPÍTULO IV 

DA PROMOÇÃO 

Art. 94 A promoção dos servidores em geral está prevista nos dispositivos da Lei Estadual 

n.º 9.664, de 17 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o Plano Geral de Carreiras e Cargos dos 

Servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual 

(PGCE). 

TÍTULO VI 

DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS 

CAPÍTULO I 

DOS PROCESSOS JUDICIAIS 

Seção I 

Da Distribuição 

Art. 95 A distribuição de ações judiciais, mandados de segurança, mandados de injunção e 

habeas data obedecerá: 

I - efetivada a citação do Estado ou a notificação da autoridade impetrada, a causa será 

encaminhada ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais para remeter ao Procurador-

Chefe da Unidade de Ação Programática, conforme a competência da matéria, obedecendo-se o 

seguinte: 

a) a distribuição ou redistribuição de causas, assim como a intimação ou notificação de atos 

judiciais e a arguição de dispensa de recurso, dar-se-á mediante meio eletrônico, por meio do 

Sistema Informatizado de Controle Processual da PGE; 

b) a distribuição implica designação e opera a vinculação do procurador do Estado à causa, 
�118



conferindo dever e aptidão para a prática, relativamente a esta, de todos os atos compreendidos nas 

atribuições do cargo, observadas eventuais limitações e critérios estabelecidos em atos normativos 

ou ordinatórios. 

II - efetuada a distribuição, o Procurador do Estado tem até um terço do prazo de 

cumprimento do ato para solicitar, fundamentadamente, a redistribuição; 

III - na hipótese de não ser possível a distribuição, redistribuição, intimação ou notificação 

de ato judicial pelo Sistema Informatizado de Controle Processual da PGE, de forma excepcional, o 

Serviço de Digitalização e Distribuição providenciará a sua realização mediante meio físico, por 

meio de entrega pessoal ou por qualquer outro meio útil de transmissão, promovendo a alimentação 

posterior no Sistema Informatizado de Controle Processual da PGE; 

IV - a elaboração de petições deverá ser realizada por meio do Sistema Informatizado de 

Controle Processual da PGE. Na hipótese de ser a peça elaborada sem a utilização do referido 

Sistema, está o Procurador do Estado obrigado a promover sua inclusão; 

V - compete aos Procuradores-Chefes o acompanhamento dos prazos, das distribuições, 

redistribuições e intimações de atos judiciais dos processos cadastrados por meio do Sistema 

Informatizado de Controle Processual da PGE. 

Parágrafo único. Os critérios de distribuição de processos administrativos e judiciais nos 

órgãos de execução regionais em que haja dois ou mais procuradores do Estado, inclusive para 

períodos de afastamento, serão estabelecidos conforme portaria editada pelo Procurador-Geral 

Adjunto para Assuntos Judiciais. 

Seção II 

Da Suspensão da Distribuição 

Art. 96 Os afastamentos legais dos Procuradores do Estado serão precedidos de suspensão 

da distribuição de citações, intimações e notificações pelo período de dez dias. 

§1º O período de suspensão da distribuição será contado, regressivamente, a partir do 

primeiro dia útil anterior ao início do afastamento; 

§2º A suspensão da distribuição não abrange as audiências designadas para período posterior 
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ao afastamento; 

§3º Os afastamentos involuntários autorizam a Chefia da Unidade de Execução 

Programática a redistribuir o trabalho pendente na agenda do procurador afastado; 

§4º É vedada a cumulação do período da suspensão de distribuição referida no caput quando 

houver o usufruto de afastamentos consecutivos; 

§5º O direito à suspensão da distribuição pressupõe o efetivo exercício das funções por, no 

mínimo, 30 dias consecutivos; 

Art. 97 Na hipótese de prorrogação dos afastamentos legais, cabe ao Procurador do Estado 

solucionar eventuais pendências. 

Parágrafo único. O Procurador do Estado, eleito para a presidência de entidade de âmbito 

estadual ou nacional de representação dos membros da carreira, terá suspensa todas as distribuições 

a partir de sua posse, inclusive de ações e processos administrativos em trâmite. 

Seção III 

Da Vinculação 

Art. 98 A distribuição implica designação e opera a vinculação do procurador do Estado à 

causa, conferindo dever e aptidão para a prática, relativamente a esta, de todos os atos 

compreendidos nas atribuições do cargo, observadas eventuais limitações e critérios estabelecidos 

em atos normativos ou ordinatórios. 

Parágrafo único. O mesmo efeito resulta da redistribuição. 

Art. 99 Os efeitos da vinculação abrangem os procedimentos de liquidação e execução de 

sentença, inclusive na fase de precatórios, e de procedimentos recursais, ressalvada a instituição de 

núcleos especializados e a normatização relativa aos procuradores do Estado lotados nas Sub-

procuradorias Regionais. 

Art. 100 Quando o Procurador do Estado vinculado entender incabível a interposição de 

recurso de agravo, apelação, ordinário, revista, especial ou extraordinário, por ausência dos 

pressupostos de admissibilidade ou em razão de orientação jurisprudencial em sentido desfavorável, 

suscitará a questão perante o Procurador-Chefe da respectiva especializada, motivadamente, 
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observado o seguinte: 

I - o Procurador do Estado deverá suscitá-la em 72 horas a contar da intimação judicial; 

II - o Procurador-Chefe da especializada deverá decidir no prazo máximo de cinco dias; 

III - acolhida ou recusada a arguição pelo Procurador-Chefe, dessa decisão se notificará o 

suscitante; 

IV - recusada a arguição, o recurso será interposto, poderá o Procurador-Chefe avocar o 

processo para o fim de interpor o recurso ou redistribuí-lo a outro Procurador do Estado para o fim 

exclusivo de interpor o recurso; 

V - não havendo tempo hábil para processar a arguição, o recurso deve ser interposto pelo 

Procurador do Estado vinculado; 

VI - aplica-se o procedimento previsto neste artigo, no que couber, ao ajuizamento de ação, 

desde que jurídica ou economicamente inviável. 

Art. 101 Obtida a suspensão de liminar ou decisão final em qualquer tipo de causa, o 

Procurador do Estado vinculado informará o Procurador-Chefe e as autoridades interessadas no 

prazo de 48 horas, estas por ofício. 

Art. 102 Cessa a vinculação: 

I - temporariamente, em razão de: 

a) férias; 

b) licenças em geral; 

c) designação para atuar nas Procuradorias Adjuntas, na Corregedoria ou na Assessoria 

Especial do Procurador-Geral do Estado; 

d) nomeação para cargo em comissão ou disposição para outros órgãos na administração 

federal e estadual, nas esferas federal, estadual ou municipal; 

e) posse na presidência de entidade de âmbito estadual ou nacional de representação dos 

membros da carreira de Procurador do Estado; 

f) suspensão. 
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II - definitivamente, em razão de: 

a) remoção ou movimentação; 

b) acolhimento de arguição de suspeição e impedimento; 

c) deslocamento de competência. 

Seção V 

Das Intimações 

Art. 103 Publicada a intimação ou notificação no Diário da Justiça, ou recebida, o Serviço 

de Digitalização e Distribuição providenciará imediatamente sua inclusão no Sistema Informatizado 

de Controle Processual da PGE. 

Parágrafo único. Se a intimação ou notificação vier por carta com aviso de recepção ou 

similar endereçada pessoalmente ao Procurador do Estado, a este incumbirá solicitar ao Procurador 

Chefe o encaminhamento ao Serviço de Digitalização e Distribuição para a providência estabelecida 

no caput. 

CAPÍTULO II 

DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

Seção I 

Da Modalidade de Processos 

Art. 104 São modalidades de processo administrativo, para efeito do disposto nesta Seção: 

 I - os externos, assim entendidos aqueles que, demandando parecer, informação ou adoção 

de providências judiciais ou administrativas, são relativos a autos originários de outras secretarias, 

órgãos e entidades, ou tenham sido formados na própria PGE a partir da autuação de peças avulsas 

emanadas de autoridades ou agentes externos; 

II - os internos, assim entendidos os que tenham sido formados pela autuação de peças 

avulsas na PGE e devam no âmbito desta ser examinados, respondidos e decididos, ainda que da 

decisão neles proferida caiba recurso administrativo para instância ou autoridade superior. 

Parágrafo único. Os procedimentos relacionados a pedidos de carro para deslocamento, 
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diárias, material de expediente e similares, circunscritos à rotina do serviço, não constituem 

processo interno para efeito deste artigo. 

Art. 105 Entende-se por peças avulsas os ofícios, petições, requerimentos e documentos 

semelhantes ainda não autuados que ensejem, provoquem ou solicitem manifestação jurídica da 

Procuradoria-Geral do Estado. 

Subseção I 

Dos Processos Internos e Externos 

Art. 106 Os processos externos darão entrada ou serão formados pela autuação das peças 

avulsas no setor de Protocolo, onde serão numerados e cadastrados. 

Parágrafo único. As peças avulsas recebidas diretamente no gabinete do Procurador-Geral 

poderão ser ali mesmo autuadas, devendo o processo ser encaminhado ao setor de Protocolo para as 

providências previstas no caput. 

Art. 107 Igual formalidade será observada, no que couber, para os processos internos. 

Art. 108 No ato da distribuição do processo, o Procurador Geral do Estado ou agente no 

exercício de autoridade delegada assinará prazo para a manifestação ou providência, quando 

qualificar a matéria pela urgência e relevância. 

Art. 109 Os processos externos retornarão ou serão encaminhados ao órgão pertinente após 

a manifestação ou providência da Procuradoria-Geral do Estado, sempre com registro de saída. 

 §1º Quando tiverem por finalidade dar conhecimento de fato para fins de adoção de 

providências judiciais, as peças ou documentos necessários à implementação destas serão antes 

fotocopiadas, devolvendo-se o processo original ao órgão interessado sem mutilações, com 

informação exarada pelo procurador do Estado vinculado a respeito das medidas adotadas. 

§2º A retirada de peças do processo somente será admissível quando se tratar de documento 

que deva ser apresentado no original em juízo, mencionada esta circunstância na informação ao 

Procurador Geral do Estado. 

Art. 110 Os processos externos meramente informativos dispensam retorno ou 

encaminhamento à origem e serão arquivados na Procuradoria-Geral do Estado após a ciência do 
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destinatário e com registro de baixa. 

Art. 111 Os processos internos, uma vez concluídos, serão arquivados na Procuradoria-Geral 

do Estado, com registro de baixa. 

Art. 112 Os processos externos que versem sobre pedidos de parcelamento de dívida ativa 

da alçada dos procuradores regionais, diretamente encaminhados pela Secretaria de Estado da 

Fazenda do Estado do Maranhão (SEFAZ/MA) para despacho de deferimento ou indeferimento 

dispensam ingresso e cadastro no Protocolo da Procuradoria-Geral do Estado. 

Art. 113 A não localização de processos ou peças avulsas requer, por parte do Serviço de 

Documentação e Arquivo, a instauração de processo investigativo. 

TÍTULO VII 

DO CONTROLE INTERNO DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE 

ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

Art. 114 O controle interno da legalidade e da moralidade administrativa da administração 

pública estadual será realizado por meio de: 

I - ofícios; 

II - pareceres; 

III - despachos; 

IV - declaração de nulidade de ato administrativo; 

V - adoção de norma, medida e procedimento; 

VI - normatização de parecer; 

VII - uniformização de pareceres; 

VIII - proposta de reconhecimento do pedido ou desistência de ação. 

Art. 115 Os pareceres acerca de feitos de natureza judicial emitidos pelos Procuradores do 

Estado, inclusive pelos lotados nas Sub-procuradorias Regionais, devem ser submetidos à 

manifestação do Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais. 
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Parágrafo único. O Procurador-Geral do Estado poderá, justificadamente, não acolher o 

parecer e distribuir o processo administrativo a Assessoria Especial para nova manifestação. 

Art. 116 Os pareceres, manifestações ou propostas que visem aos meios de controle interno 

da legalidade e da moralidade administrativa da administração pública estadual referidos nos incisos 

IV, V, VI, VII e VIII do artigo 115, devem ser encaminhadas pelo Procurador do Estado proponente 

ao Procurador-Chefe da especializada com competência sobre a matéria que, após manifestação, 

remeterá ao Procurador-Geral do Estado. 

§1º O Procurador-Geral do Estado entendendo pertinente a proposta determinará sua 

autuação e encaminhamento ao Conselho Superior para análise e manifestação. 

§2º Após a manifestação do Conselho Superior, a proposta será remetida ao Procurador-

Geral do Estado para decisão e, se for o caso, encaminhamento ao Governador do Estado para 

apreciação da medida sugerida. 

Art. 117 Ao aprovar a proposta, o Governador do Estado atribuirá eficácia normativa, 

hipótese em que será publicada no Diário Oficial do Estado e passará a ser de cumprimento 

obrigatório no âmbito do Poder Executivo. 

 §1º Estabelecida eficácia normativa à proposta, o Conselho Superior editará súmula 

administrativa contendo a síntese de sua matéria. 

§2º As súmulas administrativas podem ser revistas por provocação de qualquer Procurador 

do Estado ou de titular de qualquer órgão estadual, desde que acompanhada de manifestação 

analítica e fundamentada do respectivo órgão. 

TÍTULO VII 

DO PROCEDIMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE PARECERES 

Art. 118 A uniformização de pareceres destina-se a consolidar o entendimento da 

Procuradoria-Geral do Estado sobre determinada matéria constante em pareceres divergentes. 

§1º Uniformizado o entendimento, o Conselho Superior editará enunciado contendo sua 

síntese. 

§2º No parecer que não for mantido, deverá ser aposta, conforme o caso, a expressão 
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"revogado" ou "parcialmente revogado", o número da ata do Conselho Superior e o número do 

parecer prevalente, inclusive para fins de disponibilização. 

§3º Os enunciados obrigam a todos os Procuradores do Estado e demais órgãos integrantes 

do Sistema Administrativo Estadual. 

§4º Os enunciados podem ser revistos por provocação de qualquer procurador do Estado ou 

de titular de qualquer órgão estadual, desde que acompanhada de manifestação analítica e 

fundamentada do respectivo órgão. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 119 Os casos omissos neste Regimento serão disciplinados pelo Procurador-Geral do 

Estado. 

Art. 120 Fica estabelecido o organograma da Procuradoria-Geral do Estado conforme Anexo 

Único. 
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   III. ARQUIVO 
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Portaria nº 03/2019-GAB/PGE, de 29 de janeiro de 2019 

INSTITUI A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE 
DOCUMENTOS DE ARQUIVO - CADA, NO 
ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DO MARANHÃO 

O Procurador Geral do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, e 

CONSIDERANDO a Lei nº 10.487, de 14 de julho de 2016, que dispõe sobre a Política de 

Arquivos Públicos e Privados do Estado do Maranhão e institui o Sistema de Arquivos do Estado do 

Maranhão - SAEMA, como órgão responsável pelo desenvolvimento de ações visando assegurar a 

proteção e a preservação do patrimônio arquivístico público no Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO a importância de se implementar a política da gestão de documentos nos 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, visando à elaboração e à aplicação do Plano 

de Classificação e Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos, em conformidade com as 

disposições da Lei estadual nº  l0.487/2016, artigos 1° e 25 e do Decreto nº 32.607, de 25 de janeiro 

de 2017. 

CONSIDERANDO que a gestão de documentos públicos requer, dentre outras operações 

técnicas, aquelas referentes à avaliação e destinação de acervos, visando sua eliminação ou 

recolhimento para a guarda permanente, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo - CADA, conforme o 

que determina o art. 36 do Decreto nº 32.607, de 25 de janeiro de 2017, devendo ser diretamente 

vinculada à Unidade Gestora de Atividades-Meio - UGAM, designando os seguintes servidores, sob 
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a presidência do primeiro nomeado: 

I- Miguel Ribeiro Pereira - ID: 237293, servidor efetivo, Procurador do Estado, Chefe da 

Procuradoria de Estudos, Documentação e Divulgação Jurídica, que presidirá os  trabalhos 

II -Núbia Helena Leite Coelho Pinto, servidora comissionada da Chefe do Setor de 

Documentação e Arquivo; 

III- Sandra Maria Travassos Setúbal - ID: 856929, Gestora de Atividade Meio; 

IV - Soraya Cristina Luz Maranhão - ID: 237037, servidora efetiva, Chefe do Serviço de 

Material e Patrimônio; 

Art. 2º A Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo - CADA tem as seguintes 

atribuições: 

I- Realizar estudos sob a orientação técnica do Arquivo Público  do  Estado  do Maranhão - 

APEM, visando promover o levantamento, a identificação e avaliação documental; 

II - Proceder a orientação e realização do processo de análise, avaliação e seleção de 

documentos produzidos e acumulados na instituição, tendo em vista a eliminação dos documentos 

destituídos de valor probatório ou informativo, conforme o estabelecido no art. 3º, inciso III, §1° e 

2° do Decreto nº 32.607, de 25 de janeiro de 2017; 

III - Coordenar a eliminação de documentos em conformidade com as determinações do 

Decreto nº 32.607, de 25 de janeiro de 2017, fazendo publicar no Diário Oficial os devidos Editais 

de Ciência de Eliminação de Documentos; 

IV. Acompanhar o processo de eliminação que  será  realizada  por  meio  de fragmentação  

manual ou mecânica, pulverização, desmagnetização ou reformatação; 

V.      Propor critérios para orientar a seleção de amostragens dos documentos destinados à 

eliminação, conforme o disposto no art. 29 do Decreto nº 32.607, de 25 de janeiro de 2017; 

VI - Orientar e supervisionar a forma de adoção e de aplicação do Plano de Classificação e 

da Tabela de Temporalidade e Destinação de Documentos relativos às atividades-meio, no âmbito 

da Procuradoria Geral do Estado; 
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VII- Elaborar e atualizar os Planos de Classificação de Documentos e a Tabela de 

Temporalidade e Destinação dos Documentos relativos às atividades-fim e encaminhá-los ao 

Arquivo Público do Estado do Maranhão - APEM para aprovação; 

VIII.   Promover as atualizações necessárias à Tabela de Temporalidade de Documentos da 

Procuradoria Geral do Estado em função da produção documental ou supressão de novos 

documentos, considerando a evolução da legislação arquivística e procedimentos técnicos, 

encaminhando o feito ao Arquivo Público do Estado do Maranhão para aprovação; 

IX. Manter registro dos trabalhos da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo - 

CADA, constando as atas das reuniões, listas de presença dos membros da CADA, relatórios, 

correspondências produzidas por força dos trabalhos da CADA, dentre outros documentos; 

Art. 3° A Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo -  CADA , para o cumprimento 

de suas atribuições, deverá se reunir periodicamente, a cada trimestre e, extraordinariamente, 

quando convocada pelo seu presidente, ou por requerimento da maioria dos seus membros . 

Parágrafo único. A CADA poderá solicitar a presença do gestor do SAEMA nas reuniões. 

Art. 4º A CADA poderá solicitar, quando necessário, a participação de servidores que 

possam contribuir com seus conhecimentos e experiências para os trabalhos de avaliação de 

documentos, podendo ainda constituir grupos de trabalho para subsidiar a atuação da CADA. 

Art. 5° A CADA poderá ainda solicitar pareceres de órgãos e entidades governamentais de 

fiscalização, controle e auditoria, bem como assessoria jurídica . 

Art. 6º A Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo - CADA poderá ser alterada 

mediante autorização do Procurador Geral do Estado do Maranhão, inclusive com adição de novos 

servidores membros. 

Parágrafo único. Sempre que houver alteração na composição da CADA deverá ser 

providenciada sua recomposição. 

Art. 7º Concluídos os trabalhos, a CADA submeterá o relatório de atividades, juntamente 

com a proposta da Tabela de Temporalidade ao titular da Procuradoria Geral do Estado que o 

encaminhará ao Arquivo Público do Estado do Maranhão, órgão central do SAEMA para análises e 

providências cabíveis. 

�131



Art. 8º O trabalho da Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo - CADA não 

implicará o recebimento de qualquer remuneração adicional e será prestado sem prejuízo das 

atribuições próprias dos cargos ou funções de seus integrantes e será considerado como de serviço 

público relevante. 

Art. 9° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

                       São Luís,  29 de janeiro de 2019 

              MARA CRISTINA DE SOUSA MARQUES PINHEIRO 

                                  Procuradora Geral Adjunta  
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        IV. BIBLIOTECA 
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PORTARIA Nº 01/2017 -GAB/PGE 

O PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe foram conferidas 

pela Lei Complementar 20, de 30 de junho de 1994, 

RESOLVE: 

Art 1°Aprovar o Regulamento da Biblioteca do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do 

Estado do Maranhão - PGE e dar outras providências. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência, anota-se e cumpra-se 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, SÃO LUIS (MA) 10 DE JANEIRO DE 2017 . 

      RODRIGO MAIA ROCHA 

         Procurador Geral do Estado  
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REGULAMENTO DA BIBLIOTECA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO - PGE/MA 

CAPÍTULO 1 

DO OBJETIVO E DA FINALIDADE 

Art. 1º Este Regulamento  tem por objetivo determinar e disciplinar métodos e 

procedimentos para o funcionamento da Biblioteca da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, 

servindo como instrumento prático de orientação de suas atividades aos seus usuários. 

Art.2º A Biblioteca da Procuradoria Geral do Estado setor integrante da Procuradoria de 

Estudos, Documentação e Divulgação Jurídica tem como finalidade promover o acesso, a 

recuperação e a democratização da informação, contribuindo para formação continuada e a 

qualificação profissional dos servidores e estagiários da PGE/MA. 

Art. 3º Compete à Biblioteca da Procuradoria Geral do Estado os serviços de coleta, 

tratamento, armazenamento, recuperação e disseminação de matérias e legislação na área de direito; 

compreendendo informações necessárias ao desempenho das atividades fins, meio da PGE e dos 

seus respectivos serviços. 

Art. 4° O acervo da Biblioteca da PGE/MA é composto por livros, periódicos, obras de 

referência, DVDs, CDs, monografias, dissertações, folhetos, memória institucional, entre outros 

materiais que vierem a ser incorporados ao seu patrimônio e acesso a rede de informações online. 

Art. 5° O desenvolvimento da coleção dar-se-á através de compra, doação, permuta, 

convênios ou por outros meios admitidos em Lei, sendo os itens adquiridos, obrigatoriamente, 

incorporados e registrados ao patrimônio da Instituição. 

Parágrafo Único. As doações serão incorporadas ao acervo após a análise de sua pertinência, 

sendo que os itens não pertinentes serão repassados para outras bibliotecas públicas ou órgãos afins 

que manifestarem interesse. 

CAPÍTULO III 
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DO FUNCIONAMENTO 

Art 6º A Biblioteca funciona para atendimento, nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 

13:00 às 19:00h. 

§ 1º A Biblioteca poderá funcionar em regime especial, quando as circunstâncias assim o 

exigirem. 

§ 2º Qualquer alteração no horário de funcionamento será divulgada previamente na página 

do Portal PGE/MA, no link de acesso à Biblioteca e no mural interno. 

§ 3° Não será permitido o ingresso de usuários nas dependências da Biblioteca, fora dos 

horários de funcionamento, desacompanhados de servidor responsável pelos serviços ali 

desempenhados. 

Art. 7º A responsabilidade pelos serviços, organização e demais atividades da Biblioteca 

estão a cargo do (a) Chefe do Serviço de Documentação e Arquivo, cujo cargo deverá ser ocupado 

por um (a) Bibliotecário (a). 

CAPÍTULO IV 

Art. 8º São usuários da Biblioteca:  

I- Procuradores do Estado; 

II - Servidores efetivos; 

III - Servidores ocupantes de Cargos em comissão;  

IV -  Estagiários; 

V -  Membros da comunidade em geral. 

Parágrafo único. Os usuários de que trata o inciso V, do caput deste artigo, só poderão 

utilizar-se do serviço de consulta local, mediante prévio agendamento e apresentação de documento 

de identificação com foto. 
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Art. 9° Para fins de utilização dos serviços da Biblioteca torna-se necessária a inscrição dos 

seus usuários mediante cadastro na Biblioteca e assinatura de Termo de Compromisso. 

CAPÍTULO V 

DOS SERVIÇOS OFERECIDOS 

Art. 10. A Biblioteca disponibiliza os seguintes serviços aos seus usuários: 

I - Consulta Local; 

II-  Consulta On-line; 

III - Empréstimo; 

IV - Levantamento Bibliográfico; 

V -  Ficha Catalográfica; 

VI - Disseminação Seletiva da Informação 

CAPÍTULO VI 

DO EMPRÉSTIMO, DA DEVOLUÇÃO,  DA RENOVAÇÃO E DA RESERVA 

Art. 11. Para empréstimo de publicações constantes do acervo da Biblioteca, aos usuários de 

que trata o art. 7°, incisos I a IV, serão adotados os seguintes requisitos: 

I - o empréstimo é permitido exclusivamente, para usuários cadastrados nos termos do art. 

8°, mediante assinatura no comprovante de empréstimo da obra desejada; 

II - o usuário poderá retirar, por empréstimo, qualquer publicação constante do acervo 

bibliográfico, exceto periódicos, as obras de referência, como enciclopédias, dicionários, atlas, 

jornais, bem como materiais especificados pelo Procurador Chefe da Procuradoria de Estudos, 

Documentação e Divulgação e Divisão Jurídica, que deverão ser consultados na própria Biblioteca. 
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III - as obras poderão ser retiradas em empréstimo pelo prazo máximo de até 15 (quinze) 

dias corridos aos Procuradores do Estado e 07 (sete) dias aos demais usuários de que trata o art.7°, 

incisos II a IV assinalada a data de devolução em formulário fixado no interior da obra, cabendo 

renovação, uma única vez, por igual período, caso não haja reserva; 

IV - Cada usuário só poderá retirar simultaneamente em empréstimo até 03 (três) obras; 

 V- no caso de livros de procura intensa por parte dos usuários e/ou com exemplares únicos, 

estes não poderão ser emprestados, devendo permanecer na Biblioteca para consulta; 

VI- o empréstimo não será facultado ao usuário que: 

a - tiver em seu poder material bibliográfico com  prazo de devolução vencido; 

b - não tiver reposto obras que perdeu ou danificou;  

c - já tiver em seu poder exemplar da mesma obra; 

VII- os Procuradores do Estado podem realizar empréstimo de obras por meio  de terceiros, 

desde que, no momento do empréstimo, seja apresentada autorização por escrito assinada pelo 

usuário representado. 

Art. 12. Para a devolução das publicações à Biblioteca, serão adotados os seguintes 

requisitos: 

I - a devolução do material bibliográfico deverá ser realizada diretamente na Biblioteca; 

II - deve-se respeitar o prazo de devolução do material na Biblioteca; 

III - obras, com atraso na devolução, implicarão na suspensão do serviço de empréstimo; 

IV - será cobrada pela Biblioteca a devolução do material; 

§ 1° O período de recesso (férias, sábados, domingos e feriados) também é considerado para 

contagem dos dias de atraso na devolução. 

§ 2° Somente após a devolução da publicação, o usuário poderá efetuar novos empréstimos. 

§ 3° O usuário é responsável em se manter informado sobre a data de devolução dos itens 
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retirados em seu nome. 

Art.13.O usuário tem permissão para renovar o empréstimo quantas vezes forem 

necessárias, desde que não haja reservas para o mesmo material por outro usuário. 

Art.14. Para reserva do material em empréstimo serão adotados os seguintes procedimentos: 

I - o usuário poderá efetuar a reserva do material quando o mesmo estiver emprestado para 

outro usuário, desde que não tenha nenhum exemplar disponível na Biblioteca; 

II - retornando do empréstimo, o material ficará reservado para o 1° usuário da lista de 

espera durante 48 (quarenta e oito) horas. Caso não seja retirado, passará para o 2° usuário da fila 

de espera ou retornará para a estante; 

III - Não serão feitas reservas de material disponível, sendo que a preferência do 

empréstimo é do usuário que primeiro fizer sua solicitação na Biblioteca; 

IV - O usuário que solicitar a reserva de uma obra já emprestada será avisado por e-mail 

sobre a devolução e a disponibilidade da mesma; 

§ 1° Ao usuário não é permitida a reserva de publicações que já se encontram em seu poder. 

CAPÍTULO VII 

DA INADIMPLÊNCIA COM O EMPRÉSTIMO 

Art. 15. Cessando o prazo de devolução, a Biblioteca emitirá um comunicado de cobrança, 

com prazo de 24 horas para cumprimento pelo usuário. 

CAPÍTULO VIII 

DO DESCARTE DE TÍTULOS OU DE PARTES DO ACERVO 

Art. 16.O descarte será feito com base na avaliação de comissão composta: 
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I-  Procurador Chefe da Procuradoria de Estudos, Documentação e Divulgação; 

II - Chefe do Serviço de Documentação e Arquivo; 

III- Chefe do Serviço de Material e Patrimônio. 

§ 1° A comissão, na análise do material, decidirá o seu destino obedecendo aos seguintes 

critérios: 

I - livros técnicos e de conteúdo acadêmico, anualmente e depois de avaliados, 

caracterizados como: obras desatualizadas  - conteúdos superados por edições mais recentes, 

tornando a anterior sem utilidade; 

II - obras consideradas inadequadas pelo assunto ou pelo idioma; 

III - obras, cujo desgaste físico pelo uso ou mutilação, não justifiquem a despesa com sua 

restauração ou encadernação, considerando-se o seu valor e a disponibilidade no mercado para sua 

substituição; 

IV - obras contendo vários exemplares de um mesmo título, em número excessivo em 

relação à demanda, respeitando o mínimo de 03 (três); 

V- obras que apresentam baixo índice de utilização, o que não justifica a sua permanência no 

acervo; 

VI - obras em desacordo com as áreas definidas pela política de desenvolvimento do acervo; 

VII - periódicos de divulgação, cujo conteúdo seja de interesse temporário ou recebido em 

duplicata; 

VIII- coleções não correntes, cujo conteúdo não motive a demanda; 

§ 1° os jornais serão mantidos sob a guarda da Biblioteca por um período de 01 (um) mês. 

§ 2° As obras referidas nos incisos I e II do § 1° serão retiradas do acervo, retidas em 

arquivo temporário da Biblioteca pelo prazo máximo de 03 (três) meses, até o descarte definitivo. 

§ 3° Antes do descarte definitivo, a Biblioteca pode divulgar a sua relação sugerindo, 

inclusive, sua doação a instituições. 
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CAPÍTULO IX 

DAS PENALIDADES (PERDAS E DANOS) 

Art. 17. As penalidades serão aplicadas em caso de atraso na devolução, dano ou extravio 

dos materiais do acervo da Biblioteca da PGE/MA, bem como no caso de comportamento 

inadequado para os usuários que infringirem as regras previstas por este regulamento e normas 

regimentais desta Instituição. 

Parágrafo único. Os usuários que infringirem as regras institucionais serão retirados das 

dependências da biblioteca e o fato será comunicado para Chefe da área em que  o servidor estiver 

lotado ou para a Corregedoria da Procuradoria Geral do Estado para serem tomadas as medidas 

cabíveis. 

Art. 18. Aos usuários que perderem ou danificarem o material serão adotados os seguintes 

procedimentos: 

I - o usuário responderá pelos estragos e perdas das obras em seu poder; 

II- caso haja extravio ou dano, o responsável deverá indenizar à Biblioteca com outro 

exemplar idêntico ou similar a ser determinado. Em caso de edição esgotada, a reposição deve ser 

feita com livro de assunto e valor equivalente ao extraviado, conforme indicação da Biblioteca, até 

30 dias após vencido o prazo para a devolução da obra; 

IlI - se o dano consistir apenas em estragos que não comprometam o conteúdo da obra, o 

usuário deverá providenciar a reparação ou encadernação da mesma; 

IV - em caso de negativa à reparação dos danos, será encaminhado o fato ao conhecimento 

do Gestor da área em que o servidor estiver lotado ou Corregedoria da Procuradoria Geral do 

Estado para serem tomadas as medidas cabíveis. 

§ 1° Enquanto a Biblioteca não for indenizada, o usuário ficará suspenso do direito de 

empréstimo. 

CAPÍTULO X 

DOS DEVERES DO USUÁRIO 
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Art. 19. São deveres do usuário: 

I- manter o silêncio, a ordem e a disciplina na Biblioteca, colaborando com o ambiente de 

pesquisa e estudo; 

II - respeitar os funcionários e demais usuários da Biblioteca; 

III- preservar o patrimônio e o acervo da Biblioteca; 

IV- obedecer aos horários de atendimento da Biblioteca; 

V- apresentar, na saída da Biblioteca, todo material que portar quando solicitado; 

VI- obedecer às normas de empréstimos; 

VII- manter atualizados seus dados cadastrais; 

VIII- proceder à devolução das obras que estiverem em seu poder dentro do prazo e/ou pedir 

renovação do empréstimo; 

IX- no caso de perda, extravio ou qualquer dano físico ao material, o usuário deverá realizar 

sua reposição por outro exemplar idêntico ou similar (em caso de obra esgotada) a ser indicado pela 

Biblioteca; 

X- efetivar a devolução da(s) obra(s) que estiverem em seu poder, antes de ausentar-se do 

efetivo exercício de suas funções, seja por qual motivo (férias, licença, viagem, recesso ou outros), 

por período superior a (03) três dias; 

XI- responsabilizar-se pelo uso, guarda e preservação das obras em seu poder, não as 

transferindo para outras pessoas; 

XII- deixar a(s) obra(s) consultada(s) sobre a mesa, a fim de serem repostas às estantes pelos 

funcionários da Biblioteca; 

XIII- acatar e cumprir as penalidades impostas pelo descumprimento das normas deste 

Regulamento. 

XIV- Não danificar documento algum, particularmente não riscar, dobrar, arrancar ou fazer 

anotações nos materiais. 
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XV- Utilizar os computadores da Biblioteca apenas para realização de pesquisas cientificas, 

consulta ao acervo, trabalhos científicos e consulta a e-mail acadêmicos (estagiários). 

CAPÍTULO XI 

DOS DIREITOS DO USUÁRIO 

Art. 20.São direitos do usuário: 

I - cadastrar-se junto à Biblioteca; 

II - usar todo o acervo da Biblioteca; 

III - usar todos os serviços oferecidos pela Biblioteca; 

IV -  efetuar a renovação, quantas vezes forem necessárias, desde que não haja reservas para 

o mesmo material por outro usuário; 

V- efetuar a reserva do material quando o mesmo estiver emprestado para outro usuário, 

desde que não tenha nenhum exemplar disponível na Biblioteca; 

VI- avaliar e sugerir melhoria para o aperfeiçoamento do acervo e dos serviços; 

VII- solicitar qualquer informação sobre a biblioteca e o acervo; 

VIII - ser atendido com cortesia e boa-vontade pela bibliotecária; 

IX - ser auxiliado quando necessitar em suas pesquisas; 

X - utilizar o espaço da Biblioteca para fins de estudo, pesquisa e leitura; 

CAPÍTULO XII 

DO USO DAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA 
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Art. 21. Nas dependências da Biblioteca é vedado ao usuário: 

I - utilizar os terminais de pesquisa e telefone da Biblioteca para fins particulares; 

II- fumar; 

III - consumir bebidas e alimentos; 

IV- formar grupos de conversação; 

V- utilizar telefone celular ou qualquer outro aparelho sonoro. 

CAPÍTULO XIII 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Art. 22. É compromisso da Biblioteca da PGE/MA manter o acervo atualizado e facilitar o 

acesso aos usuários. 

Art. 23. Caberá à  Área de Recursos Humanos da PGE, exigir "Declaração de Nada Consta" 

emitida pela Biblioteca antes que promova a exoneração de servidor, bem como, expedir portarias 

de afastamento superiores a 03(três) dias. 

Parágrafo único. Antes de se desligar da PGE, o Estagiário deverá apresentar "Declaração de 

Nada Consta" emitida pela Biblioteca à Corregedoria da PGE. 

Art. 24.Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Procurador Chefe da 

Procuradoria de Estudos, Documentação e Divulgação ouvida a Corregedoria Geral da PGE/MA, 

quando for o caso. 
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V . C O N S E L H O S U P E R I O R D A 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
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DELIBERAÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DO MARANHÃO N. 02 DE 22 DE SETEMBRO  DE 2011 

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DO 

CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO 

O CONSELHO SUPERIOR  DA PROCURADORIA  GERAL DO ESTADO, no uso de 

suas atribuições legais, 

DELIBERA: 

CAPÍTULO I  

DO CONSELHO E SUAS COMPETÊNCIAS 

Artigo 1° - O Conselho da Procuradoria Geral do Estado, organizado pelos artigos 5° e 6º da 

Lei Complementar n.°  20 de 30 de junho de 1994, art. 1° da Lei Complementar nº 100 de 30 de 

novembro de 2006 e art.1° da Lei Complementar n. 110 de 14 de dezembro de 2007 , exercerá suas 

competências nos termos do presente Regimento Interno. 
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Artigo 2° - Compete ao Conselho: 

1 - elaborar e aprovar o seu regimento interno; 

lI - pronunciar-se sobre qualquer matéria que  lhe  seja  encaminhada pelo Procurador Geral; 

IlI - representar ao Procurador Geral sobre providências reclamadas pelo interesse público, 

concernentes à Procuradoria Geral do Estado; 

IV- sintetizar e sistematizar os Pareceres Normativos assentados no âmbito da Procuradoria 

Geral do Estado, de cumprimento obrigatório pela Administração Estadual; 

V- participar da organização e direção de concurso público para ingresso na carreira de 

Procurador do Estado; 

VI- eleger os integrantes da carreira de Procurador do Estado que integrarão a comissão de 

concurso; 

VII- homologar as listas de antigüidade dos Procuradores do Estado com vista à sua 

remoção e a promoção, após processar e julgar os recursos interpostos quanto à classificação; 

VIII- indicar ao Procurador-Geral do Estado, após votação secreta, em lista tríplice, os 

candidatos à promoção por merecimento; 

IX- determinar, sem prejuízo da competência do Chefe do Poder Executivo, do Procurador-

Geral e do Corregedor-Geral, a instauração de processo administrativo disciplinar contra os 

integrantes da carreira de Procurador do Estado; 

X- sugerir ao Procurador-Geral do Estado a aplicação de sanções disciplinares contra os 

integrantes da carreira de Procurador do Estado, tendo em vista a conclusão dos processos 

administrativos disciplinares; 

XI- encaminhar ao Procurador-Geral do Estado os processos administrativos disciplinares 

que incumba a este decidir; 

XII- julgar recursos contra decisão: 

a) confirmatória ou não do Procurador do Estado na carreira; 
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b) do Procurador-Geral do Estado que aplicar medida disciplinar a Procurador do 

Estado, tendo o recurso efeito suspensivo; 

c) proferida em reclamação sobre o quadro geral de atividade ; 

d) referente a disponibilidade e remoção de membro da carreira de Procurador do 

Estado, por motivo de interesse público; 

e) que recusar promoção por antigüidade. 

XIII- autorizar o afastamento de membro da carreira de Procurador do Estado para 

freqüentar curso ou seminário de aperfeiçoamento e estudos no país ou no exterior; 

XIV - sugerir ao Procurador-Geral do Estado e opinar sobre alterações na estrutura da 

Procuradoria Geral do Estado e do Sistema Jurídico e nas respectivas atribuições; 

XV - sugerir ao Procurador-Geral do Estado a edição de recomendações, sem caráter 

vinculativo, aos órgãos da Procuradoria Geral do Estado para o desempenho de suas funções e a 

adoção de medidas convenientes ao aprimoramento dos serviços; 

XVI- decidir sobre a confirmação ou exoneração do Procurador do Estado, em estágio 

probatório, no cargo de Procurador do Estado, após a manifestação da Corregedoria Geral da 

Procuradoria; 

XVII- decidir, por dois terços de seus membros, sobre remoção de Procurador do Estado; 

XVIII- sugerir a forma de seleção de estagiários cujo estágio na Procuradoria Geral do 

Estado  decorra de celebração de convênios  com  Faculdades  de  Direito; 

XIX- deliberar sobre medidas propostas pela Corregedoria Geral; 

XX- solicitar das autoridades competentes autos, informações, certidões, pareceres, 

documentos e diligências necessários ou úteis à instrução de matéria submetida à consideração do 

Conselho; 
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XXI- promover, a pedido ou "ex-officio", o desagravo de Procurador do Estado ou da 

carreira, que tenha sido afrontado ou desrespeitado no exercício regular de suas funções, sem 

prejuízo de outras medidas que recomendar a espécie; 

XXII- conhecer de representação sobre quaisquer atos, procedimentos ou circunstâncias que 

constituam interferência indevida na independência funcional de Procurador do Estado, tomando ou 

propondo as medidas adequadas; 

XXIII- conhecer de representação sobre toda e qualquer usurpação de competência 

constitucionalmente conferida à Procuradoria Geral do Estado e seus órgãos, adotando ou propondo 

as providências cabíveis; 

XXIV - exercer as demais competências cometidas por lei ou regulamento. 

Parágrafo único. As decisões do Conselho Superior serão sempre motivadas e, salvo nas 

hipóteses legais de sigilo ou por deliberação da maioria de seus integrantes, publicadas, por extrato. 

C A P Í T U L O II 

DA COMPOSIÇÃO  E DAS ATRIBUIÇÕES  

SEÇÃO I 

DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 3º - O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado  é constituído dos 

seguintes membros: 

a) Procurador-Geral do Estado, como presidente nato; 

b) Corregedor-Geral da Procuradoria-Geral do Estado; 

c) Procurador -Geral -Adjunto para Assuntos Administrativos; 

d) Procurador-Geral -Adjunto para Assuntos Judiciais; 

e) SubProcurador-Geral Adjunto; 

f) Presidente da Associação dos Procuradores do Estado; 
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g) cinco representantes da classe de Procuradores do Estado, sendo um SubProcurador; um 

Procurador de 1a classe; um Procurador de 2a  classe, um procurador de 3a  classe e um Procurador 

aposentado, estes eleitos em escrutínio secreto para mandato de dois anos, tendo como suplentes os 

Procuradores do Estado que lhes seguirem na ordem de votação. 

SEÇÃO II 

DO PRESIDENTE 

Artigo 4° - Compete ao Presidente: 

I - observar e fazer observar este Regimento Interno; 

II - dar cumprimento às deliberações do Conselho ; 

III- exercer a direção administrativa do Conselho e presidir às suas sessões; 

IV -  providenciar a obtenção de elementos necessários ou úteis ao exame de matéria 

submetida ao Conselho. 

V- conhecer  e  decidir da  correspondência  enviada  ao  Conselho, dela  dando 

conhecimento ao  Plenário, salvo  se  rotineira; 

VI - despachar os  expedientes, requerimentos, reclamações, recursos, propostas, 

representações e papéis de qualquer natureza dirigidos ao Conselho, decidindo-os ou determinando 

a sua distribuição, conforme o caso; 

VII - submeter à deliberação do Conselho as matérias de sua competência; 

VIII- convocar sessões extraordinárias e solenes; 

IX- organizar a pauta das sessões; 

X- abrir, prorrogar ou suspender as sessões; 

XI- proceder à verificação do "quorum" no início de cada sessão; 

XII - determinar a leitura da ata da sessão anterior e a efetivação de retificações, supressões 

ou aditamentos no seu texto, "ex-officio" ou mediante requerimento de Conselheiro, consultando o 
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Plenário em caso de dúvida; 

XIII- fazer  consignar na ata  de sessão em curso, fatos, declarações, votos e deliberações 

que nela tenham ocorrido; 

XIV- submeter a exame e, em sendo o caso, à discussão e votação as matérias da "Hora do 

Expediente"; 

XV - decidir sobre questões de ordem concernentes ao andamento das sessões e ao 

procedimento de discussão e votação das matérias; 

XVI - pôr em discussão e votação as matérias da "Ordem do Dia" e proclamar o seu 

resultado; 

XVII- conceder a palavra ao Conselheiro que a pedir, pela ordem; 

XVIII- participar das discussões e votar, na qualidade de Conselheiro, proferindo, se for o 

caso, o voto de desempate ; 

XIX- supervisionar , dirigir, fiscalizar e orientar as atividades da Secretaria do Conselho; 

XX- exercer a representação do Conselho; 

XXI- exercer as demais competências e usar das prerrogativas fixadas em lei ou 

regulamento. 

SEÇÃO II 

DOS CONSELHEIROS 

Art. 5° . Compete ao Conselheiro: 

I- participar, com direito a voto, das sessões do Conselho; 

II - justificar a ausência à sessão do Conselho, com antecedência, por intermédio de outro 

Conselheiro ou na primeira sessão em que comparecer; 

III - assinar a ata de sessão de que tenha participado, pedindo à Presidência as retificações, 
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supressões ou aditamento no seu texto que entender necessárias; 

IV - submeter à Presidência questões e ao procedimento de discussão e votação das 

matérias; 

V- propor, nos termos regimentais, a discussão e votação imediata de matéria da "Hora do 

Expediente”; 

VI- externar ponto de vista ou solicitar informação ou manifestação a membro nato do 

Conselho durante a "Manifestação dos Conselheiros sobre assuntos diversos"; 

VII - apresentar, por escrito e justificadamente, propostas sobre assuntos da competência do 

Conselho a serem discutidos e votados na "Ordem do Dia"; 

VIII- atuar como Relator, apresentando voto fundamentado e por escrito, nos processos que 

lhe tenham sido distribuídos; 

IX- atuar como Relator ou Revisor, efetuando avaliação do merecimento, de acordo com os 

critérios e escala aprovada pelo Conselho, nos processos individuais de promoção; 

X- participar das discussões, efetuando, a seu critério, declaração de voto, com a 

justificativa do posicionamento assumido; 

XI- pedir a inserção em ata de declaração de voto efetuada nos termos do inciso anterior; 

XII- conceder aparte quando estiver com a palavra; 

XIII- pedir vista de processo submetido à votação na "Ordem do Dia”; 

XIV- solicitar a colaboração  da Secretaria do Conselho; 

XV- requisitar, por intermédio da Presidência ou mediante deliberação do Plenário, 

elementos necessários ou úteis ao exame de matéria submetida ao Conselho; 

XVI- representar o Conselho em solenidade ou evento específico, mediante deliberação 

prévia do Presidente; 

XVII- exercer as demais competências e usar das prerrogativas fixadas em lei ou 

regulamento . 
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SEÇÃO IlI 

DA SEÇÃO III 

DA SECRETARIA 

Artigo 6° - A Secretaria do Conselho, prevista no parágrafo único do art. 5° da Lei 

Complementar n. 20 de 30 de junho de 1994, será exercida pelo Chefe do Centro de Estudos, 

dispondo de auxiliares. 

Artigo 7° - A Secretaria auxiliará o Presidente e os demais Conselheiros no desempenho de 

suas atribuições, incumbindo-lhe, ainda: 

I - receber, protocolar, autuar e distribuir os expedientes encaminhados ao Conselho para 

deliberação, excetuados, no tocante à distribuição, os processos individuais de promoção; 

II- anexar aos autos constituídos na forma do inciso anterior os elementos necessários ou 

úteis à apreciação da matéria versada no expediente, obtidos mediante realização de diligência 

determinada pela  Presidência  ou  pelo  Plenário; 

III - receber, protocolar e encaminhar à Presidência a correspondência endereçada ao 

Conselho; 

IV - manter fichário e arquivo relativos aos autos de processos e papéis em tramitação pelo 

Conselho, registrando as principais ocorrências e a respectiva saída; 

V- manter arquivadas por escrito e por meio eletrônico todas as deliberações tomadas pelo 

Conselho, anotando a circunstâncias  de haverem  sido  revogadas  total  ou parcialmente; 

VI - acompanhar a tramitação externa dos processos originários do Conselho, anexando aos 

respectivos autos cópias  das decisões eventualmente tomadas por autoridades administrativas a 

respeito da matéria neles versada; 

VII- executar as  tarefas  administrativas  que  lhe  forem  determinadas; 

\VIII- exercer as demais competências fixadas em lei ou regulamento. 
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Artigo 8° - Ao Secretário do Conselho, compete: 

I - secretariar as sessões do Conselho, redigindo as respectivas atas se assim lhe for 

solicitado; 

lI - assinar, após o Presidente e os Conselheiros, as atas das sessões de que tenha 

participado; 

IlI - auxiliar o Presidente e os Conselheiros no desempenho de suas funções; 

IV- supervisionar os serviços dos auxiliares da Secretaria; 

V- indicar, em cada expediente que deva ser submetido a Plenário, a existência de matérias 

idênticas ou análogas em outro expediente e qual a decisão adotada, se houver; 

VI- cientificar o Plenário das providências tomadas pela Secretaria relativas às deliberações 

da sessão anterior; 

VII- dar ciência aos Conselheiros da pauta dos assuntos a serem tratados, afixá-la no mural 

da Procuradoria Geral do Estado e dar ciência às Subprocuradorias Regionais, pelo menos 24 (vinte 

e quatro) horas antes da sessão. 

CAPÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO  

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 9° - O Conselho funcionará reunido em sessões plenárias ou em comissões ou grupos 

de trabalho. 

§ 1° - As competências deliberativas do Conselho são exercidas privativamente pelo 

Plenário. 

§ 2° - As comissões ou grupos de trabalho serão integrados por, no máximo, 3 (três) 

Conselheiros, para o desempenho de tarefa específica indicada no ato de sua criação. 
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§ 3° - O concurso de ingresso na Carreira de Procurador do Estado será organizado por 

deliberação do Conselho e dirigido mediante a constituição de Comissão de Concurso presidida por 

Conselheiro, escolhido em Plenário, que atuará em nome do Colegiado. 

§ 4° - A deliberação que organizar o concurso de ingresso indicará as hipóteses em que 

caberá recurso das decisões da Comissão de Concurso ou de sua presidência ao Conselho, bem 

como os atos que dependerão de ratificação. 

Artigo 10 - O Conselho reunir-se-á em Plenário sob a presidência do Procurador Geral do 

Estado ou, nas hipóteses de falta ou impedimento, de seu substituto legal. 

Parágrafo único - As comissões e grupos de trabalho constituídos pelo Conselho serão 

presididos pelo Conselheiro indicado pelo Plenário ou escolhido, internamente, pelo próprio grupo 

ou comissão. 

SEÇÃO II 

DAS SESSÕES 

Artigo 11 - O Plenário do Conselho reunir-se-á em sessões: 

I - ordinárias, bimestralmente, em dia e horário fixados no início de cada exercício; 

II - extraordinárias, mediante prévia convocação  do presidente, atendendo requerimento 

subscrito por no mínimo 2( dois ) conselheiros. 

III - solenes, convocadas pelo Presidente, atendendo deliberação do Plenário. 

Artigo  12 - As sessões serão instaladas com a presença, do Presidente ou de seu substituto 

legal e de, pelo menos 6 (seis) Conselheiros. 

§ 1° - Se no horário marcado para o início da sessão não estiverem satisfeitas as condições 

de sua instalação, aguardar-se- á por 15 (quinze) minutos, após o que, persistindo a situação, será 

determinada a lavratura de ata pelos Conselheiros presentes, registrando a ocorrência . 

§ 2° - As deliberações do Conselho, ressalvada previsão legal ou regimental expressa em 

sentido contrário, serão tomadas pelo voto da maioria dos Conselheiros presentes, observado o 
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disposto no "caput" deste artigo. 

§ 3° - No caso de empate na votação, caberá ao Presidente o voto de desempate. 

Artigo 13 - As Sessões serão públicas, salvo na hipótese de exame de sindicância ou 

processo administrativo disciplinar instaurado contra integrante da Carreira de Procurador do 

Estado, e gravadas por meio eletrônico; 

§ 1° - As gravações serão armazenadas por meio eletrônico na Secretaria do Conselho e 

disponibilizadas, salvo na hipótese de sigilo, na área restrita do site da Procuradoria Geral do 

Estado. 

§ 2° - Terá acesso à gravação das Sessões do Conselho o interessado que fizer requerimento 

justificando, à Presidência. 

§ 3° - Na hipótese de exame de sindicância ou processo administrativo disciplinar 

instaurado contra integrante da Carreira de Procurador do Estado, o Secretário lavrará a respectiva 

ata. 

Art. 14. A sessão ordinária dividir-se-á em duas partes: "Hora do expediente"e "ordem do 

dia”. 

§ 1° - a hora do expediente compreende : 

I - comunicações da presidência; 

II - Relatos da Secretaria; 

III - Momento do Procurador ; 

IV- Momento Virtual do Procurador ; 

V-  Manifestações dos Conselheiros sobre assuntos diversos; 

VI- Discussão e votação de matéria administrativa concernente ao Conselho ou de matéria 

de urgência ou singela que, a critério do Plenário, comporte deliberação imediata, 

independentemente da aplicação das normas regimentais de processamento . 

§ 2° - A Ordem do dia compreende a leitura dos votos dos Conselheiros, a discussão e a 
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votação da matéria da pauta. 

Artigo 15 - O Momento do Procurador é destinado à manifestação de Procuradores do 

Estado, inscritos até o inicio da Sessão,  sobre quaisquer assuntos de interesse da Procuradoria 

Geral do Estado. 

Parágrafo único - Cada orador inscrito, terá o tempo máximo e improrrogável de 5 (cinco) 

minutos para fazer uso da palavra, podendo a Presidência limitar o número de oradores por sessão, 

de acordo com a extensão da pauta a ser cumprida. 

Artigo 16 - O Momento Virtual do Procurador é destinado à leitura de manifestação de 

Procurador do Estado, impossibilitado justificadamente, de comparecer à Sessão, sobre assunto de 

interesse da Procuradoria Geral do Estado. 

Parágrafo único - A manifestação será encaminhada, por meio eletrônico, ao Secretário do 

Conselho, que a lerá no momento adequado da pauta, na primeira reunião seguinte ao seu envio. 

Artigo  17 -  Na "Ordem  do  Dia", em  cumprimento  à  pauta  previamente  fixada, o 

Presidente anunciará o assunto em debate, o interessado e o número do  processo respectivo. 

§ 1° - Feito o anúncio, o Presidente concederá a palavra ao Relator, que fará a exposição do 

assunto, em breve relatório, sem manifestar seu voto. 

§ 2º - Concluído o relatório, o Presidente franqueará a palavra, pelo tempo máximo e 

improrrogável de 5 (cinco) minutos, para os que tiverem interesse pessoal e direto na matéria em 

pauta, desde que inscritos até 15 (quinze) minutos antes do início da sessão. 

§ 3° - Em seguida, será restituída a palavra ao Relator, para que profira seu voto que será 

sempre por escrito, e abrangerá, além do breve relatório, fundamentação e conclusão, com a 

indicação da deliberação a ser tomada em caráter normativo, opinativo, autorizativo, executivo  ou 

propositivo, conforme  a hipótese. 

§ 4° - Seguir-se-á a discussão da matéria, podendo qualquer Conselheiro, pela ordem que 

solicitarem a palavra, manifestar-se sobre o assunto, admitida a concessão de aparte. 

§ 5° - Encerrada a discussão, serão colhidos pelo Presidente os votos de cada Conselheiro, 

proclamando-se o resultado da votação. 
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§ 6° - Nenhum Conselheiro poderá eximir-se de votar as matérias submetidas à apreciação 

do Plenário, ressalvadas as hipóteses de impedimento ou suspeição. 

§ 7° - Se o resultado de votação não acolher o voto do Relator, será designado pelo 

Presidente Relator "ad hoc" cujo voto tenha refletido a opinião majoritária. 

§ 8° - Qualquer Conselheiro poderá pedir vista dos autos de processos em votação, hipótese 

em que esta será interrompida e retomada, obrigatoriamente, na sessão seguinte, admitida a 

reconsideração dos Conselheiros que já houverem proferido voto. 

Artigo 18 - Aplica-se à discussão e votação imediata de matéria na "Hora do Expediente" o 

disposto no artigo anterior, no que couber. 

Artigo 19 - Nas sessões extraordinárias e solenes aplicar-se-á o disposto nos artigos 14 a 18 

deste Regimento, desde que compatível com a finalidade específica para a qual foram convocadas . 

SEÇÃO III 

DOS AUTOS DE PROCESSOS 

Artigo 20 - As matérias a serem apreciadas pelo Conselho na "Ordem do Dia" constarão 

obrigatoriamente de expedientes, devidamente autuados e previamente incluídos na pauta da sessão, 

por determinação do Presidente. 

§ 2º - A inclusão em pauta será automática, desde que o Conselheiro relator a solicite à 

Presidência, até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. 

§ 3º - Mediante deliberação do Plenário, atendendo proposta formulada por qualquer 

Conselheiro, poderá ser excepcionada a pauta para discussão e votação de matéria considerada 

urgente. 

§ 4° - Na hipótese do parágrafo anterior, se o Relator ainda não houver elaborado voto 

escrito, poderá manifestar-se oralmente, apresentando texto escrito "a posteriori". 

�158



§ 5º - As deliberações do Conselho, quando a lei exigir, serão publicadas na íntegra ou 

resumidamente, no Diário Oficial. As demais serão publicadas no Boletim Informativo e no mural 

da Procuradoria Geral do Estado. 

Artigo 21 - Os autos de processos serão distribuídos a Conselheiros relatores, excluído o 

Presidente, pela Secretaria, de acordo com a ordem alfabética dos integrantes do Conselho e 

observada, rigorosamente, a ordem de chegada ao protocolo dos expedientes. 

§ 1° - Na hipótese de falta ou impedimento previamente comunicado e não sendo o caso de 

substituição por suplente, não se fará distribuição de autos de processos ao Conselheiro ausente ou 

impedido, a partir da comunicação do evento e até o momento em que for a Secretaria cientificada 

de sua cessação. 

§ 2º - Mediante deliberação do Plenário poderão ser redistribuídos autos de processos em 

poder de Conselheiros que, previamente, tenham comunicado falta ou impedimento que não 

comporte substituição, com a designação imediata dos relatores  ou observando-se as condições 

normais de  distribuição. 

§ 3° - Toda e qualquer distribuição ou redistribuição de autos de processos será registrada 

em livro próprio, mantido pela Secretaria. 

§ 4° - Os autos de processos individuais atinentes a concurso de promoção terão distribuição 

especial, do seguinte modo: 

I - Os autos de processos serão agrupados em lotes para fins de distribuição, de acordo com 

o nível dos Procuradores inscritos; 

II - Em sessão ordinária, serão os vários lotes distribuídos, por sorteio, a Relatores e 

Revisores, excluído o Presidente e os Conselheiros que declararem suspeição ou impedimento ou 

que efetuarem a comunicação referida no § 1°. 

Artigo 22 - Os autos de processos serão instruídos com informações, certidões, pareceres, 

documentos e outros elementos necessários ou úteis à decisão do Conselho, observando-se, 

outrossim , o disposto em deliberações normativas de caráter específico . 
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CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES  GERAIS 

Artigo 23 - O Conselho poderá solicitar ao Procurador Geral do Estado a designação de 

Procurador do Estado, com ou sem prejuízo de suas atribuições normais, para prestar colaboração 

no tocante ao funcionamento do órgão e exercício de suas competências. 

Artigo 24 - As situações não previstas neste Regimento serão resolvidas em Plenário, pelo 

voto da maioria dos membros do Conselho, servindo as deliberações tomadas de normas para os 

casos análogos. 

Artigo 25 - Este Regimento Interno poderá ser modificado mediante proposta do Presidente 

ou de, pelo menos, 3 (três) Conselheiros, aprovada pelo voto da maioria dos membros do Conselho. 

Artigo 26 - Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 
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PORTARIA Nº 007/2016-PGE , de 18 de abril de 2016. 

BAIXA O REGULAMENTO PARA A ELEIÇÃO DOS 
REPRESENTANTES DAS CLASSES DE PROCURADORES 
D O E S TA D O N O C O N S E L H O S U P E R I O R D A 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PARA O BIÊNIO 
2016/2017 

O PROCURADOR-GERAL DO  ESTADO, PRESIDENTE  DO  CONSELHO  SUPERIOR 

DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições que lhe confere os 

artigos 4º, V, da Lei Complementar nº 20, de 30 de julho de 1994 e o disposto no art. 5º, h, redação 

dada pela da Lei Complementar nº 181, de 08 de abril de 2016, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 

Procuradoria Geral do Estado, define suas atribuições e reorganiza a carreira de Procurador do 

Estado, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Expedir o presente regulamento que disciplina o processo de eleição dos 

representantes das classes de Procuradores do Estado, no Conselho Superior da Procuradoria Geral 

do Estado. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EM SÃO LUÍS (MA), 18 de abril de 2016. 
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ANEXO 

REGULAMENTO DAS ELEIÇÕES PARA A ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DAS 

CLASSES DE PROCURADORES DO ESTADO NO CONSELHO SUPERIOR DA 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, PARA O BIÊNIO 2016/2017. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1°. O presente Regulamento dispõe sobre os procedimentos das eleições para a escolha 

dos representantes das classes de Procuradores do Estado no Conselho Superior da Procuradoria 

Geral do Estado de que trata a Lei Complementar nº 020/94, com as alterações realizadas pela Lei 

Complementar nº 110 de 14 de dezembro de 2007 e pela Lei Complementar nº 181 de 08 de abril de 

2016. 

Parágrafo Único. Os eleitos cumprirão mandato de 02 (dois) anos, com termo inicial a 

contar da data da posse. 

Art. 2°. Considera-se eleitor o Procurador do Estado ativo, bem como o que se encontrar 

licenciado na forma da lei. 

Art. 3°. É elegível para representar a classe a qual pertença o Procurador do Estado que:  

I - não esteja afastado do efetivo exercício da função de Procurador do Estado; 

II - não esteja respondendo a processos disciplinar e não tenha sofrido qualquer sanção 

�162



disciplinar, no último ano; 

IlI - não esteja em estágio probatório. 

Art. 4°. Os representantes de Procuradores serão eleitos pelos integrantes das respectivas 

classes a que pertençam, em escrutínio secreto para mandato de 02 (dois) anos, tendo como suplente 

o Procurador que lhe seguir na ordem de votação, em suas respectivas classes. 

Art. 5°. As eleições ocorrerão no dia 10.05.2016, em escrutínio único. 

Parágrafo Único. O Presidente da Comissão no decurso dos trabalhos poderá ser substituído 

pelo membro da Comissão mais antigo na carreira de Procurador do Estado. 

Art. 6°. Os trabalhos de preparação da eleição, o escrutínio, recepção e apuração de votos 

caberão à comissão eleitoral, composta de (04) quatro Procuradores do Estado, designados pelo 

Procurador - Geral do Estado, Presidente do Conselho Superior. 

CAPÍTULO III 

DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS 

Art. 7°. O Procurador do Estado que atender aos requisitos do art. 3° deste Regulamento 

deverá requerer o registro de sua candidatura ao Presidente do Conselho Superior que o 

encaminhará à Comissão Eleitoral. 

Art. 8°. Os pedidos de inscrições dos candidatos deverão ser apresentados no protocolo da 

PGE/MA, no prazo improrrogável de 05(cinco) dias úteis, contados da publicação do Edital no 

Diário Oficial do Estado. 

Art. 9°. As inscrições serão examinadas pela Comissão Eleitoral e se aprovadas serão os 

nomes dos candidatos incluídos em folha própria e encaminhados ao Conselho Superior que, em 

sessão extraordinária, fará a homologação das inscrições consignando os nomes dos candidatos em 

ata. 

§ 1º. A lista das inscrições efetuadas será publicada, mediante sua afixação no quadro de 

avisos da Procuradoria Geraldo Estado, para fins de impugnação. 
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§2°. O registro de candidaturas poderá ser impugnado de ofício ou mediante pedido 

formulado à Comissão Eleitoral, que será recebido em horário de expediente no protocolo da PGE, 

no prazo de 03(três) dias a contar da publicação da lista de inscrições . 

§ 3°. O candidato que tiver sua inscrição impugnada poderá apresentar sua defesa no prazo 

de 24 (vinte e quatro) horas contados da notificação da impugnação. 

§ 4°. No prazo de até 48 (quarenta e oito) horas contados do recebimento do processo a 

Comissão Eleitoral proferirá a sua decisão. 

§ 5°. O candidato cuja inscrição for indeferida poderá recorrer para o Conselho Superior no 

prazo de 02 (dois) dias, contados da ciência da decisão, devendo a matéria ser julgada em sessão 

extraordinária para esse fim convocada. 

Art. 10. Após a homologação das inscrições será publicado, no Diário Oficial do Estado, 

edital com o nome dos candidatos, que também será afixado no quadro de avisos da Procuradoria 

Geral do Estado. 

CAPÍTULO IV 

DA CÉDULA ELEITORAL 

Art. 11. A cédula eleitoral deverá: 

I - ser lançada em papel de formato A4 sob a orientação retrato devendo constar, 

obrigatoriamente, a logomarca da Procuradoria Geral do Estado; 

II - os nomes dos candidatos serão lançados em ordem alfabética, por classe de 

representação, insertos em tabelas que trará, na lateral direita, uma coluna com retângulos contíguos 

aos nomes dos candidatos, na qual o eleitor lançará um "X" identificando o de sua preferência; 

III - espaço no final do impresso para a rubrica de 02 (dois) membros da Comissão Eleitoral. 

CAPÍTULO V 

DO PROCESSO DE VOTAÇÃO 

Art. 12. No dia da eleição a Comissão Eleitoral instalará seus trabalhos na biblioteca da 
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Procuradoria Geral do Estado, iniciando a recepção de votos às 09 (nove) horas e encerrando-a às 

16 (dezesseis) horas. 

Art. 13. Ao comparecer junto à Comissão para votar, o eleitor lançará sua assinatura na 

relação de eleitores, receberá a cédula eleitoral, rubricada à vista do eleitor, dirigindo-se à cabine 

para votação, dobrará a cédula, depositando-a na urna existente. 

Parágrafo Único. É permitido o voto por procuração, somente para os Procuradores lotados 

nas SubProcuradorias Regionais e desde que o outorgado seja Procurador do Estado e não seja 

candidato. 

CAPÍTULO VI 

DO PROCESSO DE APURAÇÃO 

Art. 14. Encerrada a recepção dos votos, passará a Comissão à respectiva apuração, abrindo 

a urna e depositando as cédulas na mesa à vista de todos os presentes, após o que serão as cédulas 

contadas, cotejando-as com a quantidade de assinaturas lançadas na relação dos votantes. 

Art. 15. Serão desprezados os votos que: 

I - estiveram lançados em cédulas de desenho diferente das oficiais; 

II - forem assinalados em cédulas de modelo oficial, mas não se encontrarem rubricadas; 

III - contiverem escritos ou sinais que permitam a quebra do sigilo do voto, pela 

identificação do eleitor; 

IV- apresentem assinalados mais de um nome de candidato;  

V - as cédulas totalmente em branco. 

Art. 16. Apurados os votos válidos, será o resultado anunciado pela Comissão aos presentes, 

proclamando-se, em seguida, os candidatos eleitos. 

§ 1º. Em havendo impugnação à votação, recepção ou apuração de votos, esta deverá ser 

formulada, imediatamente, sob pena de preclusão, para apreciação e decisão da Comissão Eleitoral, 

que decidirá de imediato, por maioria simples. 

§ 2°. A Comissão registrará todas as ocorrências relevantes verificadas no processo de 

�165



votação e apuração em ata própria, que será, no mesmo dia, encaminhada à Presidência do 

Conselho Superior. 

Art. 17. O Conselho Superior, em sessão extraordinária, fará a homologação dos resultados 

do pleito e a composição da lista com os nomes dos eleitos para representação das classes de 

Procuradores do Estado, para o biênio 2016/2017, que será publicada no Diário Oficial do Estado. 

CAPITULO II 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20. As questões relativas à homologação dos resultados serão suscitadas perante a 

Comissão Eleitoral que as submeterão para decisão pelo Conselho Superior, por maioria simples. 

Art. 21. Compete à Comissão Eleitoral providenciar a confecção e impressão das cédulas 

eleitorais, obter urna de votação e cabine eleitoral e elaborar listas com o nome dos candidatos 

votantes. 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EM SÃO LUÍS (MA), 18 de abril de 2016. 
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                   VI. CONTROLE EXTERNO 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

 P R O T O C O L O D E C O O P E R A Ç Ã O 

INSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE O 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO 

DO MARANHÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUAL, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO E A SECRETARIA ESTADUAL DE 

FAZENDA, VISANDO TORNAR MAIS EFICAZES 

AS COBRANÇAS DE MULTAS E DÉBITOS 

PROVENIENTES DE ACÓRDÃOS EXARADOS 

PELO TCE/MA.  

O Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, neste ato 

representado por seu Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão em 

exercício, Procurador de Contas, Jairo Cavalcanti Vieira, o Ministério Público Estadual, neste ato 

representado por seu Procurador-Geral, Luiz Gonzaga Martins Coelho, a Procuradoria Geral do 

Estado do Maranhão, neste ato representada pelo Procurador-Geral Rodrigo Maia Rocha e a 

Secretaria Estadual de Fazenda, neste ato representada por seu Titular Marcelus Ribeiro Alves, no 

uso de suas atribuições legais,  
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CONSIDERANDO a necessidade de se garantir transparência aos procedimentos de 

cobrança de multas e débitos imputados pelo TCE/MA a seus jurisdicionados;  

CONSIDERANDO os impactos para a Resolução TCE/MA Nº 214/2014, de 30 de abril de 

2014 em face da Lei Estadual nº 10.551, de 28 de dezembro de 2016 (DOE de 29.12.2016), e, da 

Lei Estadual nº 10.574, de 30 de março de 2017 (DOE de 03/04/2017) ;  

CONSIDERANDO a necessidade de agilização dos procedimentos que tratam da defesa do 

patrimônio público;  

CONSIDERANDO que não haverá transferência de recursos financeiros entre as 

instituições signatárias em razão do presente ajuste;  

RESOLVEM celebrar o presente  

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL, na forma das cláusulas e condições 

que seguem  

1. DO OBJETO O presente Protocolo de Cooperação tem objeto a fixação de Protocolo 

Conjunto para a cobrança administrativa das multas e débitos aplicados aos gestores sob a 

jurisdição do TCE/MA, além da emissão das respectivas Certidões. 

 2. DAS OBRIGAÇÕES Comprometem-se os signatários a adequarem suas normativas 

internas, no âmbito administrativo, ao procedimento previsto pela Resolução TCE/MA Nº 

214/2014, de 30 de abril de 2014, que dispõe sobre os procedimentos administrativos de 

acompanhamento, controle e registro das decisões que resultem em sanção a ser aplicada pelo 

Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e dá outras providências (DOE de 18.06.14), pela Lei 

Estadual nº 10.551, de 28 de dezembro de 2016 (DOE de 29.12.2016), e, pela Lei Estadual nº 

10.574, de 30 de março de 2017 (DOE de 03/04/2017), na forma do anexo fluxograma.  

2.1. A Procuradoria Geral do Estado enviará trimestralmente ao Ministério Público de 

Contas relação de Acórdãos do TCE/MA executados.  

2.2. O Ministério Público de Contas enviará semestralmente à Procuradoria Geral de Justiça, 
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por intermédio do CAOP-ProAd - Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e 

da Probidade Administrativa, via e-mail:  

2.2.1 Relação dos inscritos na Dívida Ativa da Fazenda; 

 2.2.2 Relação das Dívidas Ativas que foram ajuizadas. 

2.3. A Secretaria de Fazenda do Estado criará código de receita para recebimento de débitos 

em favor do Estado por imputação em Acórdão do TCE/MA. 

2.4. A Secretaria de Fazenda do Estado enviará trimestralmente ao Ministério Público de 

Contas:  

2.4.1 relação de pagamentos feitos pelo Código de Receita que vier a ser por ela criado 

(item 2.3. supra) para acolher os valores devidos ao Erário Estadual em razão de restituição ou 

ressarcimento por condenação em Acórdão do TCE;  

2.4.2. relação de pagamentos de multas devidas ao FUNTEC. 

 2.5. O Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão promoverá junto ao TCE/MA 

pedido de adequação da Resolução TCE/ MA Nº 214/2014, de 30 de abril de 2014 aos termos deste 

Protocolo de Cooperação Institucional. 

 2.6. Até sessenta dias após a assinatura deste Protocolo de Cooperação Institucional as 

instituições signatárias promoverão seminário para divulgação de seus procedimentos.  

3. Dos prazos 

 Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias para a operacionalização dos mecanismos 

estabelecidos na  na Cláusula Segunda deste Protocolo, quando não houver previsão específica. 

4. Vigência  

O prazo de vigência do presente Protocolo é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua 

assinatura, prorrogáveis automaticamente por iguais períodos, salvo se quaisquer das partes 

deliberar de forma diversa.  

E, por estarem de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 5 (cinco) vias de 
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igual teor, devendo haver a publicidade nos respectivos Diários Oficiais São Luís, 10 de abril de 

2017. 

           JAIRO CAVALCANTI VIEIRA  

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão  

   LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO  

     Procurador-Geral do Ministério Público do Estado do Maranhão  

             RODRIGO MAIA ROCHA 

    Procurador-Geral do Estado do Maranhão  

        MARCELLUS RIBEIRO ALVES  

                 Secretário da Fazenda do Estado do Maranhão 
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V I I . C O O P E R A Ç Ã O T É C N I C A E 

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL  
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COOPERAÇÃO TÉCNICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL ENTRE PROCURADORIA 
GERAL DA ASSEMBLEIA E PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  

C O N V Ê N I O Q U E E N T R E S I 
CELEBRAM A PROCURADORIA 
G E R A L D O E S T A D O  D O 
MARANHÃO E A PROCURADORIA 
G E R A L D A A S S E M B L E I A 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
M A R A N H Ã O , P O R S E U S 
P R O C U R A D O R E S - G E R A I S O U 
PROCURADOR ESPECIALMENTE 
DESIGNADO 

A Procuradoria Geral do Estado do Maranhão - PGE/MA e a Procuradoria Geral da 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - PALMA, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVEM celebrar o presente CONVÊNIO com intuito de estabelecer cooperação mútua, com 

base nas obrigações abaixo estabelecidas. 

Pelo presente instrumento, as Procuradorias acima referidas  serão representadas por seus 

Procuradores-Gerais ou Procurador do Estado especialmente designado. 

Considerando ser do interesse  das  Procuradorias  signatárias  deste instrumento o 

aprimoramento de seus serviços jurídicos; 

Considerando os benefícios que cada uma das Procuradorias  extrai com o intercâmbio de 

experiências e estudos desenvolvidos pela outra; 

Considerando a agilização que inexoravelmente advirá aos serviços de cada Procuradoria, 

contribuindo, assim, para o atendimento do inciso LXXVIII do art. 5° da Constituição da 

República, que prima pela celeridade na tramitação de processos judiciais e administrativos; 

Considerando, ainda, os efeitos positivos que podem ser extraídos com a prestação recíproca 
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de colaboração técnica entre Procuradorias; 

Considerando o que dispõe o art. 241, da Constituição Federal, que permite a gestão 

associada de serviços públicos, bem como as Leis Federais 8.666/93 e 11.107/05; 

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVÊNIO, que deverá disciplinar os  

inter-relacionamentos entre as  Procuradorias signatárias, na forma abaixo: 

Cláusula Primeira - As Procuradorias signatárias poderão trocar mutuamente informações a 

respeito da forma pela qual desenvolvem seus serviços, seja no que tange à respectiva estrutura, seja 

relativamente aos métodos empregados na consecução das suas atividades. 

Cláusula Segunda - As Procuradorias enviar-se-ão mutuamente, quando assim solicitado, 

dados relacionados a alterações introduzidas no ordenamento jurídico das respectivas áreas de 

atribuição, bem como cópias de decisões judiciais ou administrativas. 

Cláusula Terceira -As Procuradorias efetuarão intercâmbio das publicações que vierem a 

patrocinar ou editar por conta própria, especialmente no que se refere às suas revistas e publicações 

oficiais, das quais serão remetidas, no mínimo, duas cópias de cada exemplar. 

Cláusula Quarta - Qualquer das partes signatárias, a pedido da outra, acompanhará o 

desenvolvimento de processos judiciais em que os membros da Procuradoria solicitante sejam 

impedidos,  suspeitos ou, ainda,  direta  ou indiretamente interessados, realizando a defesa do 

Estado do Maranhão, seus órgãos e suas autarquias, ou da Assembleia Legislativa do Estado do 

Maranhão, seus órgãos e suas autarquias, conforme o caso. 

§ 1° Para o exercício do disposto nesta cláusula, é necessária a solicitação formal e 

específica ao  Procurador-Geral da Procuradoria que ficará com a incumbência de acompanhamento 

e defesa. 

§ 2° O presente CONVÊNIO legitima os Procuradores de órgão diverso da titularidade do 

direito demandado a realizar todos os atos de defesa judicial, com poderes para o foro em geral, 

com a cláusula "ad judicia", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo peticionar e propor 

contra quem de direito as ações competentes e exercitar a defesa nas contrárias, seguindo umas e 

outras, até final decisão, usando dos recursos legais e acompanhando-os. Para a delegação de 
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poderes especiais será necessário instrumento próprio, explicitando os poderes concedidos e os 

termos para a sua utilização. 

§ 3° Eventuais despesas serão custeadas pela Procuradoria  solicitante. 

Cláusula Quinta - Qualquer das partes signatárias, a pedido de outra, diligenciará na 

obtenção de certidões, cópias e outras medidas administrativas de seu interesse. 

Cláusula Sexta - As partes signatárias, além do intercâmbio de suas respectivas publicações, 

propõem-se a desenvolver eventos, conforme venha a ser detalhado em ato complementar ao 

presente CONVÊNIO, considerando-se as seguintes atividades: 

- simpósios, seminários e encontros para estudar assuntos de interesse comum; 

- grupos de trabalho conjuntos para estudar e propor medidas de interesse comum; 

- conferências e palestras sobre temas específicos de interesse comum. 

Cláusula Sétima - O presente CONVÊNIO terá o prazo de duração de 4 (quatro) anos, 

podendo ser denunciado por qualquer das signatárias, mediante manifestação prévia e expressa com 

prazo mínimo de 90 dias. 

Cláusula Oitava - O presente CONVÊNIO entra em vigor nesta data, observadas as 

finalidades legais. 

E, por estarem conformes, assinam o presente em 3 (três) vias, de igual teor. 

                                       São Luís, aos  10 de abril de 2015. 

   PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO  

PROCURADOR GERAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO  

REPRESENTAÇÃO JUDICIAL PELA  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DOS 

MEMBROS DAS CARREIRAS DA SEGURANÇA PÚBLICA 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 06/02/2015 - PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO DO MARANHÃO 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhes conferem os 

incisos, I, lI e V do art.4° da Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994, resolve: 

Art. 1º Esta Instrução Normativa disciplina os procedimentos relativos à representação 

judicial dos membros da Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros Militar pela Procuradoria 

Geral do Estado do Maranhão, consoante o art. 1° da Medida Provisória nº 185, de 02 de Janeiro de 

2015. 

Art. 2° A representação de membros das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros 

Militar somente ocorrerá por solicitação fundamentada do interessado e desde que o ato pelo qual 

esteja sendo demandado tenha sido praticado no exercício de suas atribuições constitucionais, legais 

ou regulamentares, na defesa do interesse público. 

Parágrafo único. O pedido de representação judicial pode ser formulado antes ou durante o 

transcurso do inquérito ou do processo judicial. 

Art. 3° Os pedidos de representação judicial serão apreciados e decididos de forma 

colegiada pelo Procurador Geral Adjunto para Assuntos Judiciais, Subprocurador Geral Adjunto e 

pelo Chefe da Procuradoria Judicial. 

§ 1º. A decisão sobre o deferimento da representação judicial será tomada por maioria dos 

membros indicados no caput. 

§2° A decisão quanto à representação judicial do requerente deve conter, no mínimo, o 

exame expresso dos seguintes pontos: 

I - enquadramento funcional do requerente nas situações previstas art. 1° da Medida 

Provisória nº 185, de 02 de Janeiro de 2015; 

lI - natureza estritamente funcional do ato impugnado; 

IlI - existência de interesse público na defesa da legitimidade do ato impugnado; 
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IV - narrativa sobre o mérito da solicitação e pronunciamento sobre o atendimento aos 

princípios que norteiam a Administração Pública. 

§3° Quando houver sindicância ou  processo  administrativo disciplinar acerca do mesmo 

fato, a manifestação a que se refere o caput deste artigo conterá descrição a respeito do seu objeto, 

andamento e eventuais conclusões. 

§4° O requerimento de representação deverá ser encaminhado à Procuradoria Geral do 

Estado do Maranhão, no prazo máximo de três  dias, a contar do recebimento do mandado, 

intimação ou notificação, salvo  motivo de força maior ou caso fortuito, devidamente justificado. 

§ 5° No caso de haver a necessidade de prática de ato judicial em prazo menor ou igual ao 

previsto no §4°, o requerimento de representação deverá ser feito em até vinte e quatro horas do 

recebimento do mandado, intimação ou notificação. 

Art. 4° O membro da Policia Civil, Militar ou Corpo de Bombeiros que solicitar  a  

representação  de  que  trata  esta  Portaria  deverá  fornecer  ao  órgão jurídico competente todos os 

documentos e informações necessários à defesa, bem como a indicação de testemunhas, quando 

necessário, tais como: 

I - nome completo e qualificação do requerente, indicando, sobretudo, o cargo ou função 

ocupada; 

lI - descrição pormenorizada dos fatos; 

IlI - citação da legislação constitucional e infraconstitucional, inclusive atos regulamentares 

e administrativos, explicitando as atribuições de sua função e o interesse público envolvido; 

IV - justificativa do ato ou fato relevante à defesa do interesse público; 

V - indicação de outros processos, judiciais ou administrativos, ou inquéritos que 

mantenham relação com a questão debatida; 

VI- cópias reprográficas de todos os documentos que fundamentam ou provam as alegações; 

VII- cópias reprográficas integrais do processo ou do inquérito correspondente; 

VIII- indicação de eventuais testemunhas, com respectivas residências; e 
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IX- indicação de meio eletrônico, endereço e telefone para contato. 

§ 1° Para fins de ajuizamento de ação penal privada, o requerimento deve contemplar 

expressa autorização, inclusive com a menção do fato criminoso e a indicação de seu autor. 

§ 2° Os documentos em poder da Administração Pública Estadual que não forem 

franqueados ao requerente, comprovada a recusa administrativa, e reputados imprescindíveis à 

causa, podem ser requisitados pelo órgão competente da Procuradoria Geral do Estado, nos termos 

do art. 4º, inc. IV e art. 41, inc. IV da Lei Complementar n° 20 de 30 de junho de 1994. 

§3° A Procuradoria Geral do Estado manifestar-se-á sobre a aceitação de pedido de 

representação judicial no prazo de três dias úteis, salvo em caso urgente de que possa resultar lesão 

grave e irreparável ao requerente, no qual o prazo será de vinte e quatro horas. 

§4° Na tramitação do requerimento de representação judicial, os servidores e todos quantos 

tiverem acesso a ele devem guardar sigilo sobre a sua existência e conteúdo. 

Art. 5° Não cabe a representação judicial do agente público quando se observar: 

I  - não terem sido os atos praticados no estrito exercício das atribuições constitucionais, 

legais ou regulamentares; 

 II- incompatibilidade com o interesse público no caso concreto; 

IlI - conduta com abuso ou desvio de poder, prática de tortura, ilegalidade, improbidade ou 

imoralidade administrativa, especialmente se comprovados e reconhecidos administrativamente por 

órgão de auditoria ou correição; 

IV- que a autoria, materialidade ou responsabilidade do requerente tenha feito coisa julgada 

na esfera cível ou penal; 

V- ter sido levado a juízo por requerimento do Estado do Maranhão, autarquia  ou fundação  

pública estadual,  inclusive  por força  de intervenção de terceiros  ou  litisconsórcio  necessário; 

VI - que se trata de pedido de representação, como parte autora, em ações de indenizações 

por danos materiais ou morais, em proveito próprio do requerente; 

VII - não ter o requerimento atendido os requisitos mínimos exigidos pelo art. 4°; 
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VIII - o patrocínio concomitante por advogado privado; 

IX - que a conduta do agente público fora denunciada por vítima ou testemunha protegida 

pelo PROVITA/MA; 

Art. 6° Da decisão sobre o pedido de representação judicial, será dada ciência imediata ao 

requerente. 

§1° Acolhido o pedido de representação judicial, caberá a advogado efetivo integrante da 

administração direta ou indireta defender em juízo o requerente. 

§2°. A representação judicial na forma descrita no parágrafo anterior será coordenada e 

supervisionada por Procurador designado pelo Procurador Geral do Estado para esta finalidade. 

§ 3º Do indeferimento do pedido de representação judicial cabe recurso à autoridade 

imediatamente superior. 

§ 4° O recurso será dirigido à autoridade que indeferiu o pedido, a qual, se não a 

reconsiderar em vinte e quatro horas, o encaminhará à autoridade superior. 

Art. 7° Verificadas, no transcurso do processo ou inquérito, quaisquer das hipóteses 

previstas no art. 5°, o advogado designado para o patrocínio do litigante suscitará incidente de 

impugnação sobre a legitimidade da representação judicial à Procuradoria Geral do Estado, sem 

prejuízo do patrocínio até a decisão administrativa final. 

§ 1° Aplica-se ao incidente de que trata o caput, o disposto no art. 6°, caput e § 3°. 

§ 2°  Acolhido   o   incidente de  impugnação, a   notificação do requerente equivale à 

cientificação de renúncia do mandato, bem como ordem para constituir outro patrono para a causa, 

mantida a representação pelo prazo que a lei processual fixar, desde que necessário para lhe evitar 

prejuízo. 

Art. 8° Caso a ação judicial seja proposta apenas em face do requerente e o pedido de sua 

representação judicial seja acolhido, o órgão competente da Procuradoria Geral do Estado requererá 

o ingresso do Estado do Maranhão ou da autarquia ou fundação pública estadual, conforme o caso, 

na qualidade de assistente simples, salvo vedação legal ou avaliação técnica sobre a inconveniência 

da referida intervenção. 
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Art.  9°. Esta  Instrução  Normativa entra em vigor  na  data  de sua publicação. 

     RODRIGO MAIA ROCHA 

                Procurador Geral do Estado  
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COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE  PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E POLÍCIA 

MILITAR  

TERMO DE C O O P E R A Ç Ã O 
TÉCNICA Q U E E N T R E S I 
CELEBRAM O COMANDO D A 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
M A R A N H Ã O P M M A E A 
PROCURADORIA G E R A L D O  
ESTADO DO MARANHÃO PGE/MA, 
PARA O FIM Q U E    S E 
ESPECIFICA 

Pelo presente instrumento, de um lado a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 

MARANHÃO, doravante denominada PMMA, com sede na Av. Jerônimo de Albuquerque,  

Calhau, São Luís - Maranhão, CEP: 65.074-220, inscrita no CNPJ sob o Nº 06.650.139/0001-67, 

neste ato representada por seu Comandante-Geral, o Coronel JORGE ALLEN GUERRA 

LUONGO, brasileiro, casado, militar, portador da Cédula de Identidade nº 11720-PMMA e do CPF 

nº 505.305.261-15, residente e domiciliado  nesta  cidade  e de  outro  lado  a PROCURADORIA  

GERAL  DO  ESTADO  DO MARANHÃO , doravante denominada PGE/MA, com sede na Av. 

Presidente Juscelino Kubitschek, Lt. 25, Qd. 22, Quintas do Calhau, São Luís - Maranhão, CEP: 

65.072-280, inscrito(a) no CNPJ Nº 04.399.337/001 - 74, neste ato representada por seu Procurador 

Geral do Estado, Sr. RODRIGO MAIA ROCHA, brasileiro, casado, portador da Cédula de 

Identidade nº 14673593-5 - SSP/MA, e do CPF nº 838.231.403-1 0 resolvem celebrar o presente 

Termo de Cooperação Técnica entre as duas instituições, que será regido pela Lei nº 8.666/93 e suas 

alterações, Leis Estaduais nº 8.959/09 e 9.579/12 e suas alterações, IN nº 18/08 TCE/MA, no que 

couber, em conformidade com as cláusulas e condições abaixo acordadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -DO OBJETO  
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O presente  termo  tem  como objeto promover  a cooperação  técnica  entre os Partícipes  

para  o desenvolvimento de ações/projetos voltados a melhorias dos procedimentos administrativos 

internos, por meio de realização de mapeamento, fluxos de processos e intercâmbio de informações 

entre os órgãos convenentes envolvidos, notadamente com relação à disponibilização dos quadros 

de acesso e atos ou listagens  de promoções  de militares, para efeito de defesa do Estado  do 

Maranhão em processos judiciais e extrajudiciais. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

1. Os Partícipes designarão executores para a consecução do objeto proposto neste 

Convênio, os quais poderão ser substituídos, mediante comunicação escrita à outra parte. 

2.  Para a implementação do objeto deste Convênio, serão  desenvolvidas  plataformas  

digitais  ou outro meio tecnológico de computação em nuvem adequados para a troca  das  

informações  dos quadros de acesso e atos ou listagens de promoções de militares.             

2.1 Serão também disponibilizados  e-mails dos executores do objeto para operacionalização  

das informações a serem disponibilizadas. 

2.2. Poderão ser celebrados Termos Aditivos, tantos quanto forem necessários, para a 

realização de ações compatíveis com o objeto deste Convênio. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

São obrigações de ambos os Partícipes: 

a) responsabilizar-se pela execução do objeto do Convênio, prestando as informações e 

esclarecimentos sempre que solicitados, desde que necessários ao acompanhamento e controle da 

execução do objeto deste Convênio; 

b) acompanhar e fiscalizar o desenvolvimento das atividades necessárias à execução do 

objeto; 

c) solicitar formalmente a celebração dos Termos Aditivos, quando necessário, indicando as 

ações a serem realizadas; 
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São obrigações da Polícia Militar do Estado do Maranhão: 

a) criar e/ou desenvolver plataformas digitais ou outro meio tecnológico de computação em 

nuvem adequados para a troca das informações dos quadros de acesso e atos ou listagens de 

promoções de militares. 

b) manter atualizadas as informações sobre os dos quadros de acesso e atos/listagens de 

promoções de militares para o cumprimento dos termos do presente termo. 

c)disponibilizar membro (s) do seu quadro para prestar eventuais informações, notadamente 

nas situações em que as plataformas supramencionadas estejam temporariamente indisponíveis ou 

sem atualização. 

São obrigações da PGE: 

a) prestar as informações e esclarecimentos jurídicos necessários sobre os feitos judiciais de 

interesse da Corporação. 

b) informar à Polícia Militar as listas de  eventuais processos judicias prioritários, 

considerando a existência de liminares, prazos judiciais em curso ou outra medida que denote 

urgência na prestação das informações. 

c) fornecer à Polícia Militar do Estado do Maranhão os e-mails pessoais e/ou institucionais 

para o intercâmbio das informações; 

d) oferecer o suporte técnico adequado para o desenvolvimento das plataformas digitais para 

a troca das informações entre as partes convenentes; 

e) utilizar as informações fornecidas pela Polícia Militar para fins de defesa do Estado nas 

ações judiciais, sendo vedada a utilização dessas informações para outros fins. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 

O presente Termo entrará em vigor na data de sua assinatura e terá vigência de 02 (dois) 

anos, para execução do objeto pactuado, podendo o mesmo ser prorrogado por igual período. 

Parágrafo Único: a prorrogação do prazo é feita por solicitação da parte interessada, 

fundamentada em razões concretas que justifiquem o novo prazo a ser pactuada formulada, no 

mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término do prazo previsto no caput desta Cláusula, desde que 

aceita pelo outro partícipe. 

CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO 

Cada um dos partícipes designará pelo menos 01 (um) Coordenador para este Convênio, 

dentre os servidores públicos estáveis de seus quadros, sem prejuízo deste Termo e dos trabalhos 

por ele desempenhados, para acompanhamento e mediação das ações a serem  desenvolvidas  para  

a consecução do objeto pactuado. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Não haverá transferência voluntária de recursos  entre os partícipes para a execução do 

presente Termo. As despesas necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como serviços 

de terceiros, pessoal, deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem 

necessárias, correrão por conta de dotações específicas constantes nos orçamentos próprios de cada 

partícipe. 
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Parágrafo Único: os vínculos jurídicos, financeiros ou de qualquer natureza assumidos de 

forma singular por qualquer dos partícipes, são de sua exclusiva responsabilidade, não afetando, a 

título de solidariedade ou subsidiariamente, ao outro partícipe, mesmo que em matéria trabalhista. 

CLÁUSULA OITAVA - DA ALTERAÇÃO 

Este Termo poderá ser  modificado, desde que as cláusulas a serem alteradas não importem 

em alteração substancial ou modifiquem o objeto pactuado. Esta alteração deve ocorrer através de 

Termo Aditivo, mediante solicitação por escrito de uma das partes à outra, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, desde que a alteração seja de comum acordo entre as partes e que 

observe o disposto na Lei Estadual nº 8.959, de 08 de maio de 2009. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA: Caso as  alterações  necessárias  importem  na  própria  

reestrutura  do Termo, se faz necessária a confecção de novo "Termo de Cooperação  Técnica". 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente Termo, bem como seus acréscimos e supressões vindouras, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado do Maranhão, no prazo de até 30 (trinta) dias contados de sua assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

O presente Termo poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de 

pleno direito, independentemente de notificação prévia e de interpelação judicial ou extrajudicial, 

por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de norma 
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legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer ônus advindos 

dessa medida. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: Qualquer um dos partícipes poderá denunciar  este Termo, 

independentemente da ocorrência de quaisquer motivos e sem que lhe caiba qualquer sanção, desde 

que o faça mediante prévio aviso, por escrito, com antecedência de 60  (sessenta) dias  resguardados 

os projetos em andamento.  

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: Nos casos de rescisão ou denúncia, as pendências ou 

trabalhos em fase de execução serão definidos e resolvidos  de comum acordo para que se atribuam 

as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um desses trabalhos e das pendências 

dos trabalhos em andamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos e as dúvidas porventura surgidas em decorrência de operacionalização 

deste Termo serão resolvidos mediante acordo entre os Partícipes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Para dirimir as causas e conflitos oriundos da execução do presente Termo, fica eleito o foro 

da Justiça da Comarca de São Luís, Estado do Maranhão, com renúncia prévia e expressa de ambas 

as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne. 

E, assim, por estarem justa s e acordadas, as partes firmam o presente Termo de Cooperação 

Técnica, em 03  (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença  das testemunhas, 

abaixo assinadas. 

    JORGE ALLEN GUERRA LUONGO 

   Comandante Geral da Polícia Militar do 

        Estado do Maranhão  

            RODRIGO MAIA ROCHA 

            Procurador Geral do Estado  
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        VIII. CORONAVÍRUS  
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PORTARIA n 07/2020  

REGULAMENTA MEDIDAS TEMPORÁRIAS PARA 
O TELETRABALHO DE SERVIDORES, EM RAZÃO 
D A P R E V E N Ç Ã O A O C O N T Á G I O D O 
CORONAVÍRUS (COVID-19), CONSIDERANDO A 
C L A S S I F I C A Ç Ã O D E PA N D E M I A P E L A 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OMS).  

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista o disposto na Lei Complementar n°. 20 de 30 de Junho de 1994 e suas alterações,  

Considerando o Decreto Estadual no 35.667, de 21 de março de 2020, que estabelece 

medidas de prevenção do contágio e de combate à propagação da transmissão da COVID-1 9, 

infecção humana causada pelo Coronavírus;  

Considerando a publicação da Resolução no 313, de 19 de março de 2020, do Conselho 

Nacional de Justiça, que estabelece, no âmbito do Poder Judiciário, regime de Plantão 

Extraordinário, para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de 

prevenir o contágio pelo Coronavírus, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial;  

Considerando a situação excepcional de interesse público decorrente da proliferação do 

Novo Coronavírus (COVID-19),  

R E S O L V E:  

Art. 1° Regulamentar, no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, o regime 

temporário de teletrabalho, estabelecido em caráter excepcional e provisório por meio do Decreto 

Estadual no 35.667, de 21 de março de 2020, incluídas eventuais prorrogações, como medida 

necessária à continuidade do  funcionamento e do desenvolvimento das atividades institucionais.  

Art. 2° O regime de teletrabalho de que trata esta Portaria abrange todos os setores que 

integram a estrutura administrativa da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão cujas atividades 

possam ser desenvolvidas remotamente.  
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Parágrafo único. Incumbe ao chefe imediato de cada setor a garantia da manutenção do 

desenvolvimento das respectivas atribuições regimentais e regulamentares durante o período em 

que vigorar o regime excepcional.  

Art. 3° Apenas os setores que, a juízo do Procurador-Geral ou da Procuradora-Geral 

Adjunta, possuem atribuições essenciais que não possam ser desempenhadas de forma remota estão 

autorizados a manter atividades em regime presencial, hipótese em que deverão ser respeitados o 

turno único (vespertino), no horário de 13 às 18 horas, bem como o limite de 01 (um) servidor por 

setor.  

§1° Fica autorizado, submetido às condições estabelecidas no caput deste artigo, o 

funcionamento apenas dos seguintes setores da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão: 

Gabinete do Procurador-Geral; Unidade de Informática, Unidade Setorial de Finanças, Unidade 

Gestora de Atividades-Meio, Supervisão de Transportes (limitado a 01 motorista).  

§ 2° Fica autorizada, ainda, o ingresso de 01 (um) funcionário da empresa responsável pela 

execução do contrato de limpeza e conservação da sede da PGE.  

§ 3° O acesso de outros servidores a qualquer das dependências da Procuradoria Geral do 

Estado do Maranhão somente será permitido quando previamente autorizado pelo Procurador-Geral 

ou pela Procuradora-Geral Adjunta.  

Art. 3° Os Procuradores do Estado deverão exercer suas atribuições no regime de  

teletrabalho, evitando, sempre que possível, o comparecimento ao Edifício Sede da Procuradoria-

Geral do Estado.  

Parágrafo único. Fica autorizado o trabalho presencial, desde que não possa ser executado 

remotamente, dos seguintes Procuradores: Corregedor-Geral, Procuradoria Geral Adjunta, 

Procuradoria Geral Adjunta para Assuntos Judiciais, Procuradoria Geral Adjunta para Assuntos 

Estratégicos, Subprocuradoria Geral Adjunta, Procuradora-Chefe da Assessoria Especial do 

Procurador-Geral, Coordenador do Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal e Procurador 

Judicial da Saúde.  

Art. 4° Os servidores e Procuradores em regime de teletrabalho devem permanecer 

disponíveis para contato imediato por meio telefônico ou por qualquer outra ferramenta de 

comunicação remota disponível, no mesmo período em que deveria exercer suas atribuições 
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presencialmente.  

§ 1° Os servidores e Procuradores devem permanecer na sua cidade de lotação durante o 

tempo que perdurar o regime excepcional de teletrabalho, ressalvados os casos de férias, licenças e 

afastamentos legais, podendo ser convocados a qualquer tempo pela chefia imediata para o 

desenvolvimento de atividades presenciais que não possam ser realizadas remotamente.  

§ 2° Situações excepcionais que justifiquem a necessidade de o servidor ou Procurador se 

deslocar para outra localidade, no Maranhão ou em outro Estado, deverão ser comunicadas ao 

Procurador-Geral e/ou à Procuradora Geral Adjunta.  

§ 2° Os servidores e Procuradores devem comunicar à Procuradora-Geral Adjunta, ao 

Corregedor Geral e às respectivas chefias, conforme o caso, a presença em local de risco, assim 

como a presença de qualquer dos sintomas do COVID-19 ou o contato com paciente que esteja sob 

suspeita ou já tenha confirmado a contaminação pelo COVID-19, tudo em conformidade com o  

Decreto Estadual no 35.660/2020.  

§ 3° Os servidores e Procuradores submetidos a trabalho remoto também ficam sujeitos a 

convocação para a realização de reuniões online a qualquer momento, durante o tempo que perdurar 

o regime excepcional de teletrabalho.  

§ 4° Ficam sob a responsabilidade dos servidores e Procuradores em regime de teletrabalho 

as estruturas físicas e tecnológicas necessárias à realização do trabalho remoto.  

§ 5° O regime excepcional de teletrabalho não implica em desoneração do cumprimento das 

atribuições funcionais ou mesmo recesso, de forma que os servidores e Procuradores devem 

permanecer em regular exercício e à disposição das respectivas chefias, a fim de assegurar a 

continuidade da prestação do serviço público.  

Art. 5° Durante o período de suspensão de prazos de que trata a Resolução no 313/2020, do 

Conselho Nacional de Justiça, os Procuradores deverão buscar reduzir o excesso de demandas 

acumuladas, bem como evitar o acúmulo de novas demandas que lhes forem atribuídas, ainda que 

os prazos processuais não tenham se iniciado em razão da referida suspensão.  

Art. 6° Cabe à chefia imediata controlar e fiscalizar remotamente o desenvolvimento das 

atividades dos Procuradores, servidores e estagiários que lhe sejam subordinados, por meio de 
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relatórios individuais de atividades apresentados semanalmente, encaminhados por cada Procurador, 

assessor e estagiário, conforme modelo padrão divulgado pela Corregedoria Geral.  

Parágrafo único. Durante a vigência do regime excepcional de teletrabalho, a frequência dos 

servidores e Procuradores será aferida por meio da apresentação dos relatórios a que se refere o 

caput deste artigo, os quais devem ser submetidos à homologação do Corregedor-Geral.  

Art. 7° Fica suspenso, no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, enquanto 

perdurarem os efeitos do Decreto Estadual no 35.667/2020 e eventuais prorrogações, o atendimento 

presencial ao público externo, o que poderá ser feito por meio eletrônico, devendo ser utilizados o 

aplicativo da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão e/ou o site da da Procuradoria Geral do 

Estado do Maranhão.  

Parágrafo único. Os atendimentos da Ouvidoria Geral da Procuradoria Geral do Estado do 

Maranhão deverão ser realizados através da web, no endereço ouvidoriageralpgema@gmail.com.  

Art. 8° Fica suspenso por prazo indeterminado o recebimento de expedientes e consultas à 

Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão apresentadas através de meio físico.  

§ 1o Somente serão aceitas as consultas e informações urgentes que forem apresentadas 

através do formulário disponível no site da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão.  

§ 2o Incumbe ao Procurador-Geral e à Procuradora-Geral Adjunta definir se a consulta 

apresentada, nos termos do caput deste artigo, é considerada urgente.  

§ 3o Somente por autorização escrita do Procurador-Geral do Estado do Estado poderão ser 

aceitas consultas e expedientes apresentados por meio físico.  

Art. 9° Incumbe aos Procuradores-Gerais Adjuntos, ao Subprocurador-Geral Adjunto, ao 

Corregedor-Geral, e aos procuradores-Chefes da Assessoria Especial do Procurador-Geral e das 

Especializadas a coordenação e o controle, no âmbito das respectivas áreas, da aplicação do 

disposto nesta Portaria.  

Art. 10. São abrangidos pela presente portaria todos os Procuradores, servidores efetivos, 

comissionados ou estagiários que componham os quadros da Procuradoria-Geral do Estado do 

Maranhão.  
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Art.11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral do Estado do Maranhão.  

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, EM SÃO LUIS (MA), 23 DE MARÇO DE 

2020.  

     RODRIGO MAIA ROCHA 

     Procurador Geral do Estado 
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IX. DEMANDAS REPETITIVAS 
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PORTARIA Nº 02/2017 - GAB/PGE 

DISCIPLINA O PROCEDIMENTO A SER ADOTADO 
PELOS PROCURADORES DO ESTADO DO 
M A R A N H Ã O PA R A I N T E R P O S I Ç Ã O D E 
INCIDENTES E MEIOS DE IMPUGNAÇÃO 
JUDICIAL QUE OBJETIVEM UNIFORMIZAR E 
ESTABILIZAR PRECEDENTES JUDICIAIS EM 
DEMANDAS REPETITIVAS OU DE GRANDE 
IMPACTO SOCIAL, ECONÔMICO OU JURÍDICO, 
QUE POSSAM AFETAR DIREITOS E INTERESSES 
DO ESTADO DO MARANHÃO. 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 

Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994, 

CONSIDERANDO que cabe ao Procurador Geral do Estado, nos termos do art. 4°, e incisos 

II, IV e V, da Lei Complementar Estadual nº 20/1994, coordenar e controlar as atividades da 

Procuradoria Geral do Estado; bem como, superintender os trabalhos jurídicos e administrativos, 

adotando providências que se fizerem necessária, tais como, baixar resoluções e expedir instruções; 

CONSIDERANDO que o Novo Código de Processo Civil, Lei Federal 13.105/2015, em seu 

art. 926, impôs aos Tribunais a tarefa de tomar sua jurisprudência segura, estável e uniforme; 

CONSIDERANDO que esse dever de observância se dá em especial nas demandas 

repetitivas, bem assim naquelas de grande impacto social, econômico e jurídico na forma do art. 

927, do NCPC; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar e uniformizar o procedimento para 

interposição de incidentes e meios de impugnação judiciais pelos Procuradores do Estado, que 

ensejarão os efeitos do art.927, do NCPC e do art. 18 da Lei 12.153/2009 (Lei dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública); 
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RESOLVE: 

Art. 1º. Serão submetidos à anuência do Procurador Geral do Estado do Maranhão os 

incidentes e meios de impugnação judicial passíveis de ensejar alguma das seguintes situações: 

I - Decisões do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 

em controle concentrado de constitucionalidade; 

II - Acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; 

III - Decisões das Turmas competentes em pedido de uniformização de interpretação de lei 

no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual e dos Juizados Especiais Federais; 

IV - Intervenção como amicus curiae. 

Parágrafo único. O Procurador Geral do Estado do Maranhão designará o Procurador 

Adjunto Judicial para examinar o caso e adotar as providências cabíveis. 

Art.2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

   PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, 10 de janeiro de 2017 

    RODRIGO MAIA ROCHA 

     Procurador Geral do Estado  
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X . P R O C U R A D O R I A D E 

EXECUÇÕES E CÁLCULOS 
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PORTARIA PGE/MA Nº 11/2017 - GPG/PGE 

D I S C I P L I N A , E M C A R Á T E R 

EXTRAORDINÁRIO, O FLUXO  DE 

PROCESSOS   SUBMETIDOS  AO  SETOR 

DE CÁLCULOS DA PGE 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 

Lei Complementar nº  020,  de  30  de junho de 1994, 

CONSIDERANDO o início do funcionamento da Secretaria Remota  Digital  perante  a  

Primeira  Instância  da Justiça Estadual que, reuniu os processos eletrônicos das cinco Varas da 

Fazenda Pública; 

CONSIDERANDO a   dimensão de processos eletrônicos que  estavam 

armazenados, e que estão sendo liberados em grande volume pela Secretaria Remota Digital; 

CONSIDERANDO que o valor da maioria dos processos de execução em trâmite na 

Procuradoria Administrativa supera a cifra de  R$100.000,00 (cem mil reais); 

 CONSIDERANDO a necessidade de manter a efetividade dos serviços executados por esta 

Procuradoria  no tocante a defesa do Estado do Maranhão; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Instituir,  em caráter extraordinário, fluxo especial de trabalho para  os  processos 

que  serão examinados  pelo  Setor de  Cálculos da PGE. 

Parágrafo único. Este fluxo especial restringe-se aos processos relacionados à execução 

individual decorrentes da  ação coletiva ajuizada pelo SINPROESSEMA, rubrica "Execução dos 

14,440%”. 
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Art. 2°. Serão remetidos ao Setor de Cálculos da PGE os processos com valor de execução 

igual ou superior R$100.000,00 (cem mil reais) , referentes à quantia exigida no feito executivo 

principal. 

Parágrafo único. A execução dos honorários  sucumbência  e/ ou  contratuais  não  se  

submete  a caput. 

Art. 3º. Nos processos que não forem submetidos ao setor de Cálculos da PGE, os 

Procuradores do Estado deverão peticionar para  encaminhá-los à Contadoria Judicial,  além de 

providenciar as demais defesas processuais que o feito necessitar. 

Art. 4°. Quando não forem efetuadas as memórias de cálculos,  os  processos submetidos  ao  

Setor  de  Cálculos  da PGE deverão ser devolvidos ao Procurador competente, com o 

respectivo despacho - Justificativa, com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes do término  do 

prazo processual. 

Art.  5°. O fluxo  especial de  trabalho disciplinado por esta  Portaria terá duração de 90 

(noventa )dias. 

 Art. 6° . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

     RODRIGO MAIA ROCHA 

              Procuradoria Geral do Estado 
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                        XI. HONORÁRIOS 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1/2018, DE 30 DE ABRIL DE 2008 

DISPÕE SOBRE NORMAS PARA ANÁLISE, NO 
ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DO MARANHÃO, DOS PROCESSOS DE 
PAGAMENTOS  DE HONORÁRIOS DEVIDOS A 
A D V O G A D O S D AT I V O S E D Á O U T R A S 
PROVIDÊNCIAS. 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso da atribuição que lhe 

conferem o art. 69 da Constituição Estadual e o art. 4º, V da Lei Complementar  nº 20, de 30 de 

junho de 1994 e  

Considerando a necessidade de agilizar o procedimento de pagamento de honorários, 

Considerando a existência do Decreto Estadual n º 23668, de 30 de novembro de 2007, 

DETERMINA:  

Art. 1 º. Os Procuradores do Estado, lotados no âmbito da Procuradoria Judicial são os 

responsáveis pela análise e emissão de pareceres, sobre o pagamento de honorários advocatícios aos 

defensores dativos, na função de assistência jurídica aos necessitados, nos termos do art. 22, 1º da 

Lei n º 8.906, de 04 de julho de 1994 e do art. 5 º, LXXIV. 

Art. 2 º. Na análise dos processos de pagamento referidos no artigo anterior serão 

observados todos os requisitos do Decreto Estadual nº 23.668, de 30 de novembro de 2007 e do art. 

22 e seus parágrafos da Lei 8.906, de 04 de julho de 1994, além da juntada, pelo requerente, dos 

seguintes documentos:  
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I - notificação do juiz à Defensoria Pública Estadual, informando a existência de processo 

em que figura como parte, hipossuficiente sem advogado constituído; 

II -  comunicação da Defensoria Pública Estadual ao juiz da comarca atestando não haver 

Defensor Público no Município em que tramita o processo; 

III -  nomeação do advogado pelo juiz especificando quais os atos processuais a serem 

realizados pelo defensor dativo; 

IV - comprovação da prática de ato processual e se houver produção de peça, cópia da 

mesma; 

V - ofício requisitório do juiz solicitando o pagamento de honorários; 

VI - comprovação que o valor fixado pelo juiz está de acordo com a tabela da OAB. 

Art 3 º. Esta instrução normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

    JOSÉ CLÁUDIO PAVÃO SANTANA 

          Procurador Geral do Estado  
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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº .  003/2015 

ALTERA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2008, 
DE 30 DE ABRIL DE 2008, QUE DISPÕE SOBRE 
NORMAS PARA ANÁLISE, NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 
M A R A N H Ã O , D O S P R O C E S S O S D E 
PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS DEVIDOS A 
A D V O G A D O S D AT I V O S E D Á O U T R A S 
PROVIDÊNCIAS,  PARA ACRESCENTAR, EM SEU 
ARTIGO 2°, A EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO 
NEGATIVA DE EXECUÇÕES POR QUANTIA 
C E R T A C O N T R A F A Z E N D A P Ú B L I C A 
RELATIVAMENTE AO CRÉDITO POSTULADO 
ADMINISTRATIVAMENTE DE HONORÁRIOS 
F I X A D O S N O S P R O C E S S O S J U D I C I A I S , 
ALCANÇANDO INCLUSIVE OS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS EM CURSO NO ÂMBITO 
DESTA PROCURADORIA, QUE TENHA O MESMO 
OBJETO. 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 

69 da Constituição Estadual e o art. 4°, V da Lei Complementar nº 20 , de 30 e junho de 1994. 

DETERMINA : 

Art. 1°. O art. 2° da Instrução Normativa nº 01/2008 - PGE/MA, passa a vigorar com as 

seguintes alterações : 

"Art. 2°. Na análise dos processos de pagamento referidos no artigo 

anterior serão observados todos os requisitos do Decreto Estadual nº 23668, 

de 30 de novembro de 2007 e do art. 22 e seus parágrafos da Lei nº 8.906 

de 04 de julho de 1994, além da juntada, pelo requerente dos seguintes 

documentos: 
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(...) 

VII - Certidão negativa de  existência de execução por quantia certa 

contra a Fazenda Pública relativamente aos processos onde fixados os 

honorários de que trata o artigo 1° desta Instrução Normativa. 

Parágrafo Único: A exigência contida no inciso VII deste artigo 

alcança os processos em curso no âmbito desta Procuradoria." 

Art. 2°. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 

   São Luís, 26 de junho de 2015 

   RODRIGO MAIA ROCHA 

   Procurador Geral do Estado 
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XII. INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO  
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PORTARIA Nº 02, DE 16 DE JANEIRO DE 2019 

DISPÕE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DA 
C O M I S S Ã O E S P E C I A L P A R A 
REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO ANUAL 
FÍSICO E FINANCEIRO DOS MATERIAIS 
EM ALMOXARIFADO, QUE SÃO OBJETO 
D E R E G I S T R O N O S A T I V O S 
PERMANENTES DA PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO -
·PGE/MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com a Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994, especialmente no seu art. 4°, 

inciso II, 

R E S O L V E: 

Art. 1° Fica constituída a Comissão Especial para realização do inventário anual físico e 

financeiro, dos materiais em almoxarifado, que são objeto de registro nos Ativos Permanentes, 

apresentando posteriormente relatório conclusivo, contendo saldos finais com a posição em 31 de 

dezembro de 2017. 

Art. 2° O trabalho da Comissão deverá obedecer às seguintes etapas. 

1 - extração de relatório do sistema corporativo (SIAGEM/SlAFEM), contendo listagem dos 

materiais e suas quantidades; 

II -levantamento e contagem dos materiais de consumo permanente em estoque;  

lII- registro das características e das quantidades obtidas na etapa anterior; 
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IV - comparação entre o estoque real e o relatório extraído do sistema; 

V- recontagem de itens que apresentaram divergências entre a contagem de  estoque real e a 

informação do sistema; 

VI- consolidação das informações; e 

VII- transcrição do valor contábil dos materiais registrados, quando couber. 

Art. 3° O relatório a ser apresentado, com a apuração prévia dos saldos  deverá  - 

conter as seguintes informações:  

I - procedimento utilizado; 

II- relação dos materiais inventariados; 

IlI - ocorrências  e divergências  verificadas  na  realização  do  inventário, devidamente 

registradas e detalhadas; e, 

IV - providências adotadas para sanar as pendências encontradas e resultados efetivados. 

Art. 4º Ficam nomeados para compor a referida Comissão Especial os seguintes servidores, 

sob a presidência do primeiro: 

I- Soraya Cristina Luz Maranhão. Chefe da Divisão de Material e Patrimônio , ID 237037; 

lI - Evânia Santos Silva Maia, Auxiliar de Serviços, ID 10848034; 

IlI- Antônio José Everton Serra, Chefe do Serviço de Informação e Controle, ID 236336; 

IV - Joseniel Pereira Pacheco, Auxiliar de Serviços, ID 848994. 

Art . 5º Fica estabelecido que ao Presidente da Comissão, cabe definir a forma e o 

cronograma de atuação da Comissão Especial, consideradas as disposições legais vigentes. 

Art . 6° Fica revogada a Portaria nº 012, de 01 de novembro de 2018.  

Art .7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Dê-se ciência, anote-se e cumpra-se. 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO EM SÃO LUIS (MA) 16 DE JANEIRO  DE 

2019 

   RODRIGO MAIA ROCHA 

    Procurador Geral do Estado  
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X I I I . N Ú C L E O D E C O M B AT E À 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
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PORTARIA N.º 07 - GAB/PGE de 28 de janeiro de 2015 

DISPÕE  SOBRE  A  INSTITUIÇÃO DO NÚCLEO   

DE  COMBATE À I M P R O B I D A D E  

A D M I N I S T R A T I V A N O Â M B I T O D A 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO. 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições 

que lhes conferem os incs. I. II e V do art.4° da Lei Complementar n.º 20, de 30 de junho de 1994, 

RESOLVE: 

Art. 1º. Fica instituído, no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão  o Núcleo 

de Combate à Improbidade Administrativa, o qual visa combater e prevenir atos de improbidade 

administrativa no âmbito da Administração, direta e indireta, do Estado do Maranhão, com as 

seguintes atribuições: 

I- promover reuniões mensais para discussão de temas ligados aos objetivos do grupo; 

II -criar estratégias de acompanhamento, em parceria com outros órgãos de controle interno 

da Administração Estadual, Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público Estadual, para o 

incremento das atividades preventivas e repressivas referentes a atos de improbidade administrativa; 

III -receber e processar as representações que lhes forem encaminhadas por órgãos da 
�210



Administração Estadual, assim como requisitar documentos que entenda necessários para aferição 

da ocorrência e responsabilidade do ato de improbidade; 

IV - propor, nos termos do art. 17 da Lei n. 8.429/92, a ação civil pública por ato de 

improbidade administrativa, desde que constatada a ocorrência de violação a princípio da 

administração pública, dano ao erário e/ou enriquecimento ilícito; 

V- requerer judicialmente a habilitação do Estado do Maranhão, como litisconsorte ativo, 

nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa cm tramitação que envolva dano ao 

erário estadual; 

VI- criar estratégias de prevenção da ocorrência de atos de improbidade administrativa; 

VII - aperfeiçoar a capacidade dos servidores dos órgãos da Administração Estadual para a 

identificação de práticas fraudulentas e malversação de recursos públicos no âmbito de suas 

atribuições; 

VIII - promover estudos para sugestão de alterações legislativas ou normativas com vistas 

ao aprimoramento do combate à corrupção; 

IX- manter banco de dados com resultados estatÍsticos do ajuizamento e acompanhamento 

de ações civis públicas por ato de improbidade administrativa e seus respectivos desfechos; 

X - analisar, discutir e aprofundar temas referentes à atuação da Procuradoria Geral do 

Estado na defesa da probidade e da lisura na Administração Pública; 

XI- subsidiar a formulação de política institucional no que tange ao combate à improbidade 

e à corrupção. 

XII-exercer outras funções compatíveis com a sua finalidade. 

Art. 2º. O Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa poderá intermediar a 

celebração de termos de cooperação técnica ou convênios entre a Procuradoria Geral do Estado do 

Maranhão e instituições públicas ou privadas, visando dar efetividade às suas atribuições. 

Art. 3°. O Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa será composto por 04 (quatro) 

Procuradores do Estado designados pelo Procurador Geral do Estado, dentre eles o Subprocurador 

Geral Adjunto, que será o Coordenador do Núcleo, o qual indicará até 2 (dois) assessores jurídicos 

�211



para secretariar os trabalhos. 

§ 1° O núcleo reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez a cada 30 (trinta) dias, ou por 

convocação de seu Coordenador, a qualquer tempo. 

§ 2º.As reuniões serão públicas e poderão se realizar com a presença de órgãos de outros 

Poderes do Estado ou da União e as deliberações internas serão tomadas pela maioria dos membros 

do núcleo. 

Art. 4º. O Procurador do Estado do Maranhão que no exercício de suas atribuições legais, 

seja em processo administrativo, ou judicial, observar indícios da prática de ato de improbidade 

administrativa, encaminhará, através da chefia imediata, cópia do procedimento ao Núcleo de 

Combate à Improbidade Administrativa para a análise de sua competência. 

Art. 5°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

   São Luís, Estado do Maranhão, 28  de janeiro de 2015. 

    RODRIGO MAIA ROCHA 

    Procurador Geral do Estado  
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XIV. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO 
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Portaria nº 01, de 03 de fevereiro de 2016 

       
E S TA B E L E C E N O R M A S S O B R E A 
UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PROCESSO 
JUDICIAL ELETRÔNICO  - PJE NO 
ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DO MARANHÃO 

   O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 

de suas atribuições legais que lhes conferem os incisos I, II e V do art. 4º da Lei Complementar  nº 

20, de 30 de junho de 1994, e  

    CONSIDERANDO as diretrizes contidas na Lei 11.419, de 19 de 

dezembro de 2006 que dispõe sobre a informatização do processo judicial e prevê implantação do 

processo judicial eletrônico; 

    CONSIDERANDO a edição da Lei 12.153, de 22 de dezembro de 

2009, que dispôs sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, 

Distrito Federal e Municípios; 

    CONSIDERANDO a edição da resolução n º185 de 18 de dezembro 

de 2013, pelo Conselho Nacional de Justiça, que institui o Sistema Processo Judicial Eletrônico -

PJE como sistema de informações e prática de atos processuais; 

    CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 52, de 24 de outubro 

de 2013, do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão  que instituiu o Sistema Processo Judicial 
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Eletrônico -PJE no âmbito da Justiça Estadual do Estado do Maranhão, assim como a Portaria GP 

nº811, de 03 de agosto de 2015, que dispõe sobre a implantação do Sistema Processo Judicial 

Eletrônico da Justiça do Estado do Maranhão - PJE - TJMA; 

    Considerando que o Sistema PJE no Poder Judiciário do Maranhão já 

contempla todas as Varas da Fazenda Pública, o Juizado Especial da Fazenda Pública e a Vara de 

Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís; 

    RESOLVE: 

Art. 1º. Nos processos judiciais em que o Estado do Maranhão, suas autarquias ou 

fundações, for interessado não condição de autor, réu, assistente ou oponente, que tramitarem de 

forma eletrônica, nos termos da Lei Federal n 11419/2006, a prática dos atos processuais será feita 

exclusivamente por intermédio do Sistema Processual Judicial Eletrônico ( PJe) da Justiça do 

Estado do Maranhão. 

Parágrafo único. O Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho será 

disciplinado em ato próprio. 

Art. 2º. O Procurador Geral do Estado designará Procurador do Estado para exercer as 

atribuições de Gestor do Sistema Pje no âmbito da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão. 

Parágrafo único. Compete ao Procurador-Gestor  do Sistema Pje no âmbito da Procuradoria 

Geral do Estado adotar providências no sentido de sistematizar a utilização do sistema pelos 

Procuradores do Estado na tramitação dos processos e prática de atos processuais e também: 

I - efetuar o cadastro dos Procuradores do Estado no ambiente do Processo Judicial 

Eletrônico da Justiça Estadual do Maranhão, classificando-os nas categorias de Procurador 

distribuidor e Procurador padrão, conforme o caso: 

II - distribuir no âmbito do Sistema Pje e os processos novos, consoante as atribuições de 

cada especializada, podendo deixar a cargo do Procurador responsável pelo feito o recebimento do 

expediente ( citação/intimação); 
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III - encaminhar à central de digitalização os processos distribuídos no sistema Pje para fins 

de cadastro e distribuição no sistema PGE net. 

Art. 3º. O Procurador-Chefe de cada especializada será cadastrado como Procurador - 

distribuidor  no sistema Pje, tendo acesso ao todos os processos em tramitação no sistema, 

competindo-lhe, a partir do recebimento dos processos do Procurador-gestor, proceder à 

distribuição no âmbito do sistema aos Procuradores lotados na especializada, segundo os critérios 

internamente adotados. 

Parágrafo único. Os processo distribuídos no sistema Pje serão igualmente distribuídos no 

sistema PGE net. 

Art. 4º . Os Procuradores do Estado cadastrados no Sistema PJe como Procurador Padrão 

terão acesso tão somente às respectivas caixas no sistema, nas quais receberão do Procurador-

distribuidor os processos que lhes forem distribuídos. 

Parágrafo único. Em caso de afastamento do Procurador do Estado, o Procurador-Chefe da 

especializada indicará ao Procurador-Gestor o substituto para fins de cadastro no sistema Pje, a 

quem será atribuído à caixa substituído. 

Art. 5º. A partir do recebimento do processo na caixa do Sistema Pje, o Procurador do 

Estado ficará responsável pela adoção de todas as providências necessárias à defesa do Estado do 

Maranhão no prazo legal, assim como, se for o caso, em oficiar o órgão público interessado para o 

cumprimento de decisão liminar ou antecipação de tutela. 

§ 1°. É de responsabilidade do Procurador do Estado o recebimento de intimações dos 

processos que estejam sob sua responsabilidade (caixa), devendo consultar diariamente o sistema 

Pje. 

§ 2°. As intimações serão feitas no próprio Sistema Pje, dispensando-se a publicação no 

órgão oficial, inclusive eletrônico. 

§ 3°. Considerar-se-á realizada a intimação  no dia em que o intimando efetivar a consulta 

eletrônica ao teor da intimação, cuja realização é certificada automaticamente nos autos. 
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§ 4°. Nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como 

realizada no primeiro dia útil seguinte.  

§ 5°.  A consulta referida no § § 2 ° e 3 ° deste artigo deverá ser feita em até 10 ( dez) dias 

corridos contados na data do envio de intimação, sob pena de considerar-se a intimação 

automaticamente realizada na data do término desse prazo. 

Art. 6 °. Quando a notificação for relativa a carta precatória, a Central de Digitalização 

realizará o cadastro no sistema PGEnet considerando o número do processo no juízo deprecante, 

devendo os atos processuais serem realizados pelo Procurador do Estado junto àquele juízo. 

Art. 7°. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação e de petições diversas, 

todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, serão feitas pelos Procuradores do 

Estado, sendo considerados tempestivos os efetivados até as 24 ( vinte e quatro ) horas do último 

dia. 

Parágrafo único. Os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável devido ao 

grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados ao cartório ou secretaria no 

prazo de 10 ( dez) dias contados do envio de petição eletrônica comunicando o fato, os quais serão 

devolvidos à parte após o trânsito julgado. 

Art. 8°. À exceção da Procuradoria da Dívida Ativa a distribuição de petição inicial no 

sistema PJE será realizada pelo Procurador-Chefe da Especializada, que detém a função de 

Procurador-distribuidor, o qual, após a emissão do comprovante de recebimento pelo sistema, 

promoverá a distribuição do processo entre os Procuradores, assim como  enviará os arquivos 

digitais do processo para cadastro no sistema  PGEnet. 

Parágrafo único. Na Procuradoria da Dívida Ativa a distribuição de petição inicial, 

acompanhada da respectiva certidão da dívida ativa, será realizada pelo Procurador com atribuição 

na respectiva faixa de valores estabelecidos pelo Procurador-chefe, cabendo a quem protocolizar a 

petição a providência de emitir o comprovante de recebimento, pelo sistema e enviar para cadastro 

no sistema PGE net. 

Art. 9°.  O Procurador do Estado que praticar qualquer ato processual do âmbito do sistema 

Pge promoverá, imediatamente, o registro do ato no Sistema PGE net, anexando, se for o caso, o 

arquivo digital  relativo ao sistema processual. 
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Art. 10. O Procurador-Gestor, ao distribuir o processo no Sistema Pge para a Procuradoria 

especializada pertinente, encaminhará expediente eletrônico à central de digitalização para que 

promova o cadastro do processo no sistema PGEnet, podendo, se necessário, autorizar o acesso dos 

coordenadores da Central de digitalização ao sistema na Pje  da Fazenda Pública Estadual. 

Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Gestor do sistema PJe. 

Art. 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

                        São Luís, Estado do Maranhão, 03 de fevereiro de 2016 

     RODRIGO MAIA ROCHA 

                Procurador Geral do Estado  
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      XV. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 

    

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E 
INSTITUCIONAL FIRMADO ENTRE O PODER 
EXECUTIVO, O PODER JUDICIÁRIO E O 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAIS, PARA 
ATUAÇÃO CONJUNTA NA RECUPERAÇÃO DOS 
C R É D I T O S F I S C A I S , N O C O M B AT E À 
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SONEGAÇÃO DOS TRIBUTOS E NO RESPEITO AO 
PATRIMÔNIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
MARANHÃO 

Aos onze dias do mês de julho do ano de 2016, no Palácio dos Leões - Sede do Governo do 

Estado do Maranhão, situado na cidade de São Luís, o Senhor Governador do Estado FLÁVIO 

DINO DE CASTRO E COSTA, o Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Maranhão, CLEONES CARVALHO CUNHA e o Senhor Procurador-Geral de Justiça do 

Estado do Maranhão, LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO, considerando: 

Que no ano de 2003 foi celebrado Convênio de Cooperação Técnica Jurídica entre o 

Governo do Estado, o Poder Judiciário e o Ministério Público Estadual, com o fim de propiciar a 

atuação conjunta, coordenada e eficiente dos órgãos específicos de cada um dos convenentes que 

militam na defesa da ordem tributária e econômica, através de mecanismos de integração e de 

comunicação regular, com o fim de recuperar créditos tributários e dar efetividade ao combate aos 

crimes de sonegação fiscal; 

A necessidade de atualização dos mecanismos de trabalho, em vista da experiência 

acumulada ao longo de uma década de atuação conjunta; 

A necessidade da adoção de providências administrativas integradas da Secretaria de 

Fazenda e Procuradoria Geral do Estado com as Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem 

Tributária e Econômica, com a Delegacia Fazendária e com as Varas Judiciais Criminais 

especializadas e de Execução Fiscal; 

A necessidade de adoção de mecanismos extrajudiciais que confiram efetividade às 

cobranças de créditos tributários, 

RESOLVEM  CELEBRAR  O PRESENTE  CONVÊNIO  DE  COOPERAÇÃO  TÉCNICA  
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E INSTITUCIONAL,  CONFORME AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTES: 

Cláusula Primeira 

Este convênio tem por objetivo propiciar a atuação conjunta e coordenada dos órgãos 

específicos de cada um dos Poderes e do Ministério Público, signatários da avença, através de 

mecanismos de integração, de cooperação técnica e de comunicação regular, visando dar agilidade e 

efetividade na aplicação das Leis nº 8.429/92, nº 8.137/90 e nº 6.830/80, para a garantia da ordem 

tributária e a recuperação dos créditos fiscais no Estado do Maranhão. 

Cláusula Segunda 

O Convênio será regido pelas cláusulas e condições ora estabelecidas, visando 

operacionalizar as disposições legais existentes, ficando acordado que haverá troca de informações 

e esclarecimentos sobre as providências tomadas quanto às dificuldades encontradas para a 

execução das suas ações, respeitando as competências individuais de cada instituição. 

Cláusula Terceira 

O presente instrumento poderá ser alterado ou modificado conforme conveniência entre as 

partes e terá validade por tempo indeterminado a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

cancelado a qualquer tempo, desde que haja denúncia de qualquer das partes, com no mínimo 30 

(trinta) dias de antecedência. 

Parágrafo único 

As dúvidas provenientes da sua execução serão resolvidas pelos convenentes em comum 

acordo. 
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Cláusula Quarta 

Os convenentes deverão orientar seus agentes para viabilizar a integração com os 

funcionários dos demais órgãos envolvidos nas ações conjuntas, dando conhecimento a todos os 

seus integrantes dos  termos do presente instrumento, bem como das exigências decorrentes da 

legislação em vigor sobre o assunto. 

Cláusula Quinta 

Os órgãos a que se refere a Cláusula Primeira são: 

1. Pelo Poder Executivo: (1) a Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, (2) a Secretaria de 

Estado da Segurança Pública, (3) a Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento e (4) a 

Procuradoria Geral do Estado; 

2.Pelo Poder Judiciário: ( 1) as Varas da Fazenda Pública, (2)  as Varas dos Crimes contra o 

Patrimônio Público e a Ordem Tributária e Econômica e as (3) Varas de Execução Fiscal; 

3. Pelo Ministério Público Estadual: (1) as Promotorias de Defesa da Ordem Tributária e 

Econômica e (2) as Promotorias de Defesa do Patrimônio Público. 

Cláusula Sexta 

No prazo de 90 (noventa) dias, contados da assinatura deste convênio: 

1.O Poder Executivo do Estado editará ato normativo disciplinando a representação fiscal 

para fins penais, a qual será encaminhada pela Secretaria de Estado da Fazenda às Promotorias de 

Justiça de Defesa da Ordem Tributária, nos termos da legislação vigente, tão logo constatados 

indícios de crime contra a ordem tributária. 

2. A Secretaria de Segurança Pública dotará a Delegacia Especializada dos Crimes contra a 

Fazenda Pública -DEFAZ, de São Luís, da estrutura necessária ao desempenho do seu mister, qual 

seja: 
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I- 02 (dois) Delegados de polícia com dedicação exclusiva, os quais não serão incluídos em 

escalas ordinárias e/ou extraordinárias de plantões; 

II- 02 (dois) escrivães de polícia, com dedicação exclusiva, sendo que o titular não será 

incluído em escala de plantão; 

III- 08 (oito) investigadores de polícia, sendo que não mais do que um terço deles poderá, ao 

mesmo tempo, figurar em escala de plantão; 

IV - 01 (um) veículo descaracterizado e 02 (duas) viaturas; 

V- Nas regionais de Imperatriz e Timon haverá um distrito policial responsável pelo registro 

e providências preliminares relativas aos crimes objeto deste Convênio, porquanto o 

aprofundamento das investigações dar-se-á através da DEFAZ de São Luís, a qual deverá contar 

com todos os recursos materiais; 

VI- Para disciplinar a atuação da DEFAZ de São Luís em todas as investigações do Estado, 

no que diz respeito a crimes cometidos contra a ordem tributária, o Poder Executivo enviará projeto 

de lei à apreciação da Assembleia Legislativa para a devida aprovação. 

3. A Procuradoria Geral do Estado dotará as Procuradorias  do  Contencioso Fiscal e da 

Dívida Ativa da estrutura necessária ao satisfatório e célere desempenho de suas funções, para um 

acompanhamento adequado dos executivos fiscais e das ações que envolvam matéria tributária, 

sempre dentro dos prazos legais. 

4. O Poder Judiciário e a Procuradoria Geral do Estado adotarão o projeto "responsabilidade 

fiscal e  cidadania" como  mecanismo de eliminação de acervo de executivos fiscais em tramitação 

e de redução de propositura de novas ações. 

5. À Secretaria da Fazenda caberá o aperfeiçoamento do sistema de controle de processo 

administrativo fiscal, mediante o ajuste técnico do sistema, bem como a revisão dos 

enquadramentos em função do Código Tributário e a capacitação de usuários. 

6. À Secretaria da Fazenda, em conjunto com a Procuradoria Geral do Estado, caberá à 

formalização de Protocolo visando à gestão da cobrança administrativa e judicial, observando o 
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seguinte: 

I-Atuação da PGE na constituição do crédito tributário, no que concerne a consultas e 

pareceres jurídicos; 

II- Atuação do Auditor Fiscal, executor da correspondente ação fiscal, no apoio ao processo 

judicial executivo, quando solicitado; 

III- Disponibilização, em curto prazo, do sistema de acompanhamento judicial do processo 

fiscal; 

IV- Criação de grupo de apoio e acompanhamento da execução fiscal formado por auditores, 

técnicos, promotores, procuradores e delegados,  utilizando a infraestrutura  da SEFAZ, visando 

medidas administrativas de levantamento do patrimônio dos devedores, do cumprimento dos atos 

processuais e outros; 

V-Agilidade e consistência no processo de informação entre órgãos; 

VI- Gestão dirigida para grandes devedores e contribuintes reincidentes em atos ilegais 

contra o fisco, julgamento e cobranças preferenciais, ação fiscal (trânsito e estabelecimento) 

aprofundada e agilização dos processos judiciais por critérios definidos pela SEFAZ e PGE, com 

ênfase naqueles processos em que haja investigação policial em curso e representação fiscal para 

fins penais; 

7. À Secretaria da Fazenda, em conjunto com a Procuradoria Geral de Justiça, caberá a 

formalização de Protocolo, visando o combate aos crimes contra a ordem tributária, observando o 

seguinte: 

I- Elaboração de decreto visando à implementação da representação fiscal para fins penais, 

conforme o item "1 " da presente cláusula; 

II- Elaboração de roteiro operacional concernente à obtenção de provas enquanto houver 

ação fiscal em curso; 

III - Definição da fórmula de ajuizamento direto pelo Ministério Público de pedidos de 

medidas cautelares penais no curso da ação fiscal, no âmbito de suas atribuições; 
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8. O Ministério Público dará todo apoio às Promotorias de Defesa da Ordem Tributária e do 

Patrimônio Público, assumindo o compromisso de especializar gradualmente seus membros, 

assegurando-lhes participação em cursos específicos e congressos sobre a defesa da ordem 

tributária, garantindo ainda a uniformização das ações nas diversas regiões do Estado, até dezembro 

de 2016, com o objetivo de reforçar o trabalho desenvolvido pelos Promotores de Justiça no 

combate à sonegação fiscal. 

9. A Procuradoria Geral de Justiça viabilizará ainda, por meio de convênio com outros 

Ministérios Públicos, Ministério da Fazenda, Banco Central e Polícia Federal, a capacitação dos 

membros das instituições componentes da Força -Tarefa. 

Cláusula Sétima 

As representações de que trata o item "1" da cláusula sexta deste Convênio serão feitas para 

a Promotoria de Defesa da Ordem Tributária e Econômica, que decidirá pela instauração de 

inquérito, pelo encaminhamento das peças às comarcas competentes ou pelo oferecimento de 

denúncia. 

Cláusula Oitava 

Para a implementação deste Convênio os Poderes envolvidos propiciarão os recursos 

financeiros necessários ao aparelhamento das Delegacias Fazendárias, das Promotorias de Justiça, 

das Varas Judiciais, das Procuradorias do Contencioso Fiscal e da Dívida Ativa. 

Parágrafo único 

O órgão destinado à execução das atividades previstas neste instrumento chamar-se-á 

FORÇA TAREFA DE COMBATE À SONEGAÇÃO FISCAL e terá uma Coordenação, cujo titular 

será um dos Promotores de Justiça da Defesa da Ordem Tributária e Econômica de São Luís, um 

Procurador do Estado e o Secretário da Fazenda, em sistema de rodízio de um ano para cada um, 
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iniciando-se, a partir do mês da publicação deste convênio, pelo representante do  Ministério 

Público. 

Cláusula Nona 

Cada um dos convenentes, para a consecução dos objetivos deste Convênio, assumirá a 

integralidade das despesas com remuneração de seu pessoal. As despesas de custeio dos seus órgãos 

e eventuais diárias dos servidores envolvidos serão suportadas por cada um dos convenentes até o 

limite de seus orçamentos para este fim, correndo à conta da dotação orçamentária prevista na 

cláusula seguinte, as despesas complementares. 

Cláusula Décima 

Os recursos para as despesas complementares, decorrentes de ações que visem à realização 

de serviços técnicos que excederem a dotação orçamentária dos convenentes, nos termos da 

cláusula anterior, virão do orçamento da Secretaria de Estado da Fazenda. 

Cláusula Décima Primeira 

Dentro de 90 (noventa) dias contados da publicação desse Convênio, todos os órgãos 

mencionados na Cláusula Quinta deverão ter acesso eletrônico às informações necessárias à 

realização do trabalho que compete a cada um, de modo que a sintonia entre eles possibilite rapidez 

e eficiência no cumprimento do seu objetivo maior. 

Cláusula Décima Segunda 

Os representantes dos órgãos cuidarão para que sejam implementadas as resoluções do 

Convênio ora firmado, para o que deverão se reunir, extraordinariamente, sempre que julgarem 

necessário e, a cada 04 (quatro) meses, ordinariamente, para avaliarem o andamento dos trabalhos e 
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a necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos instituídos por este instrumento. 

Cláusula Décima Terceira 

O Tribunal de Justiça organizará mutirão nas Varas da Fazenda Pública, notadamente em 

relação ao executivo fiscal, que estejam com muitos processos em atraso. 

Cláusula Décima Quarta 

A Secretaria da Fazenda, o Ministério Público e a Procuradoria Geral do Estado organizarão 

mutirão para levantamento do estoque de processos administrativos e judiciais para fins do disposto 

no item "7" da Cláusula Sexta deste Convênio, bem como a DEFAZ efetuará levantamento dos 

inquéritos, estabelecendo prazo razoável para a sua conclusão. 

Cláusula Décima Quinta 

Comporão a Força  Tarefa, para efeitos de implementação dos seus objetivos, os seguintes 

agentes e órgãos: os Promotores de Justiça de Defesa da ordem Tributária e Econômica de São Luís, 

o juiz em exercício na 8 Vara Criminal de São Luís, o Secretário de Fazenda do Estado, o 

Procurador-Geral do Estado, os Delegados de Polícia em exercício na DEFAZ, três servidores da 

SEFAZ (indicados pelo Secretário de Fazenda),  um representante da Célula de Gestão da Ação 

Fiscal (Mercadoria em Trânsito), o chefe da Unidade de Investigação e Pesquisa da SEFAZ,  os 

Procuradores do Estado responsáveis pela execução fiscal e pelo Contencioso Fiscal. 

Cláusula Décima Sexta 

Independentemente das situações previstas nas cláusulas anteriores, fica assegurada a 
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colaboração mútua, com pessoal e/ou recursos financeiros, sempre que necessário para o 

desempenho das funções de quaisquer dos órgãos dos convenentes. 

Cláusula Décima Sétima 

Este Convênio tem tempo de vigência indeterminado. 

E por estarem de pleno acordo com os termos do Convênio, os signatários, pelos seus 

representantes, o assinam em quatro vias de igual teor. 

FLÁVIO DINO DE CASTRO E COSTA 

GOVERNADOR DO ESTADO 

CLEONES CARVALHO CUNHA 

PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

LUIZ GONZAGA MARTINS COELHO 

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA 
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CONVÊNIO Nº 02/2017 

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO E A PROCURADORIA GERAL DO  ESTADO   DO  MARANHÃO, na  forma 
seguinte: 

Pelo presente instrumento particular de convênio, a  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  

DO MARANHÃO -JUCEMA, autarquia estadual, CNPJ05.289.160/0001-16, com sede 

na Praça João Lisboa, nº 328, Centro, nesta cidade, doravante denominada CONVENENTE, 

representada  neste  ato  por seu Presidente SÉRGIO SILVA SOMBRA, brasileiro, casado, portador 

da Carteira de Identidade nº 000012529493-0,SSPMA e CPF/MF nº 215.360.403-63, doravante 

denominada JUCEMA e do outro lado, a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 

MARANHÃO, com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, Quadra 22, Lote 25, s/n - Quintas 

do Calhau, São Luís - MA. CEP: 65072-280, representado, neste ato, pelo Procurador Geral do 

Estado Dr. RODRIGO MAIA ROCHA, doravante denominada CONVENIADA têm entre si 

ajustado este convênio, o qual observará as cláusulas, condições e obrigações a seguir denominadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Convênio tem por objeto a liberação do acesso a base de dados e visualização do 

cadastro de empresas registradas na CONVENENTE, para consulta dos servidores da 

CONVENIADA, devidamente credenciados. 

CLÁUSULA SEGUNDA : DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
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1 - Compete à CONVENIADA: 

a) Credenciar os servidores para consulta ao banco de dados, podendo essa indicar, 

informando nome e CPF para realizar as consultas, objeto do presente Convênio; 

b) Comunicar de imediato a CONVENENTE a substituição ou exclusão de servidor 

indicado na forma anterior; 

c) Usar o acesso conveniado exclusivamente no direito jurisdicional de sua competência, na 

forma e os fins previstos em lei; 

d) Auditar a utilização dos acessos disponibilizados, através dos relatórios gerenciais de 

consultas; 

e) Disponibilizar infraestrutura tecnológica necessária para viabilidade do acesso 

conveniado, bancando também todos os custos de manutenção decorrentes deste convênio; 

f) Responsabilizar-se perante a CONVENENTE e terceiros pelos acessos efetuados por seus 

servidores, bem como pela utilização das informações obtidas. 

2  - Compete à CONVENENTE: 

 Tornar disponível o acesso ao banco de dados, cadastro das empresas registradas na 

CONVENENTE, via internet, através de senhas pessoais a serem utilizadas única e exclusivamente 

por servidores indicados pelo CONVENIADA. 

CLÁUSULA TERCEIRA -DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente Convênio será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a 

partir de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período sucessivamente . 
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CLÁUSULA QUARTA - DA RESCISÃO 

O presente Convênio poderá ser rescindido, mesmo que imotivadamente, por qualquer das 

partes, desde que haja notificação prévia de 30 (trinta) dias. 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 

O presente Convênio não acarretará em despesas para quaisquer das partes. 

CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As alterações do Convênio serão objeto de Termo Aditivo a ser firmado entre as partes, após 

acordo entre as partes. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO 

A publicação do presente Convênio no Diário Oficial do Estado será de total 

responsabilidade da CONVENENTE. 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de São Luís - MA para dirimir todas as questões oriundas do 

presente Convênio, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E, por estarem assim justos e contratados , firmam as partes o presente contrato em 03 {três) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, a tudo presentes. 

                      São Luís/MA, 03 de maio de 2017 

        SÉRGIO SILVA SOMBRA  

           Presidente da JUCEMA 

    RODRIGO MAIA ROCHA 

     Procurador Geral do Estado  
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PORTARIA Nº 22, DE 01 DE OUTUBRO DE 2019 

DISPÕE SOBRE AS ATRIBUIÇÕES DO 
C O O R D E N A D O R D O N Ú C L E O D E 
INTELIGÊNCIA E RECUPERAÇÃO FISCAL 
NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO. 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela 

Lei Complementar nº 020, de 30 de junho de 1994, 

CONSIDERANDO o que dispõe os arts. 21 e ss. do Decreto nº 33.818, de 20 de fevereiro 

de 2018 - Regimento Interno da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO a necessidade de maior coordenação e integração dos trabalhos do 

Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal; 

CONSIDERANDO a necessidade de conferir maior eficiência na cobrança do crédito 

tributário do Estado; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Delegar ao Procurador do Estado, Dr. Marcelo de Oliveira Sampaio, lotado na 

Procuradoria do Contencioso Fiscal e membro do Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal, a 

função de coordenação do referido Núcleo Temático. 

Art. 2°. Ao coordenador do Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal caberá a 

coordenação dos trabalhos da Procuradoria da Dívida Ativa e da Procuradoria do Contencioso 

Fiscal, competindo ainda: 

I - auxiliar o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral Adjunto para Assuntos 

Judiciais nas demandas tributárias de competência do Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal; 

lI - promover o planejamento estratégico e o desenvolvimento de metas e indicadores para 

conferir maior eficiência na cobrança do crédito tributário; 

IlI - elaborar lista de contribuintes com prioridade para propositura da ação de execução 
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fiscal e impulso processual; 

IV- promover o gerenciamento integrado das Procuradorias Fiscais; 

V- despachar com o Procurador-Geral do Estado e/ou Procuradores-Gerais Adjuntos; 

VI- apresentar relatórios mensais das atividades desenvolvidas pelo Núcleo de Inteligência e 

Recuperação Fiscal; 

VII- sugerir ao Procurador-Geral do Estado o ajuizamento de ação rescisória nas matérias de 

competência do Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal; 

VIII - representar ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais para a proposição de 

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e do Incidente de Assunção de Competência, nos 

feitos de competência do Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal, anexando minuta do 

incidente processual. 

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor em 1° de setembro de 2019. Dê-se ciência e cumpra-se 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, SÃO LUÍS (MA) 01 DE OUTUBRO DE 2019. 

     

              RODRIGO MAIA ROCHA 

        PROCURADOR GERAL DO ESTADO 
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PORTARIA CONJUNTA Nº 02/2016 -SEFAZ/PGE 

INSTITUI DIRETRIZES PARO O USO 
COMPARTILHADO DO ESTRUTURA 
FÍSICA E DE INFORMAÇÕES  VISANDO 
F O M E N TA R A A R R E C A D A Ç Ã O D O 
ESTADO E A RECUPERAR, DE FORMA 
ÁGIL, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA e o PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO, no uso de suas atribuições legais e 

CONSIDERANDO a necessidade de estreitar o relacionamento entre a SEFAZ e a PGE para 

conferir maior produtividade ao trabalho dos órgãos; 

CONSIDERANDO a necessidade de incrementar a arrecadação e combater a sonegação 

fiscal; 

CONSIDERANDO a necessidade de reforçar o controle da legalidade dos processos 

administrativos e judiciais de natureza fiscal; 

CONSIDERANDO a necessidade de implementar a atuação conjunta e estratégica por 

intermédio de uma troca ágil de documentos e informações entre SEFAZ e PGE; 

CONSIDERANDO a necessidade de agilizar a cobrança judicial dos créditos tributários e 

não tributários inscritos em dívida ativa para garantir a liquidez dos ativos fiscais, com especial 

ênfase nos execuções de credores ativos e viáveis. 

CONSIDERANDO a necessidade de aparelhar, aperfeiçoar e simplificar a instrução 

processual para recuperação dos créditos tributários inscritos na dívida ativa, principalmente em 

desfavor dos grandes devedores; 

CONSIDERANDO a necessidade de melhor integração dos recursos públicos disponíveis. 
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RESOLVEM: 

Art. 1º Adotar ações coordenadas para o uso compartilhado de estrutura física, recursos 

tecnológicos e de pessoal, objetivando fomentar a arrecadação, combater a sonegação e agilizar a 

instrução processual, com abrangência das seguintes ações: 

I - uso compartilhado de estrutura física da SEFAZ para a estruturação das Procuradorias do 

Contencioso Fiscal e do Dívida Ativa e das Procuradorias Regionais; 

II - uso compartilhado de sistemas informatizados, visando otimizar a troca de informações 

e dados; 

III - implementação de políticas de combate à sonegação fiscal; 

IV -instituição e compartilhamento do cadastro atualizado dos devedores do Estado; 

IV - designação de Procuradores do Estado para atuar, sempre que possível, com dedicação 

exclusiva no Núcleo de Inteligência de Recuperação Fiscal - NIRF, instituído através da Portaria 

PGE nº 22, de 17 de agosto de 2015. 

Art. 2º O atingimento dos objetivos previstos nesta Portaria dar-se-á mediante cooperação 

mútua dos órgãos envolvidos, na  seguinte forma: 

I - a Secretaria de Estado da Fazenda / SEFAZ deverá: 

a) disponibilizar o espaço físico adequado para a instalação nas suas dependências, das 

Procuradorias do Contencioso Fiscal e da Dívida Ativa; 

b) ceder dentro dos prédios da Secretaria de Estado da Fazenda no interior do Estado as 

instalações físicas suficientes para a PGE desempenhar suas atividades administrativas e 

operacionais, bem como assumir sua conservação, pagamento de contas de água,  de energia 

elétrica e de telefone; 

c) disponibilizar, quando solicitado ao Subprocurador Regional do interior,  veículo e 

motorista para fins de diligências a serem realizados fora da sua sede; 

d) disponibilizar, de forma célere, os contenciosos administrativos tributários para inscrição 

na Dívida Ativa e execução fiscal; 
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e) disponibilizar os dados necessários para maior celeridade da instrução processual; 

f) elaborar, em conjunto com a Procuradoria, lista dos devedores contumazes que deverão 

ser monitorados pelo Núcleo de Inteligência e Recuperação Fiscal - NIRF, instituído através da 

Portaria PGE nº 22, de 17 de agosto de 2015; 

g) disponibilizar quando solicitado, auditores fiscais para assistência técnica nos processos 

judiciais; 

h) propiciar recursos financeiros necessários ao aparelhamento das Procuradorias do 

Contencioso Fiscal e Dívida Ativa, incluindo as Procuradorias Regionais que atuam nas referidas 

matérias, conforme consta nas Cláusulas Oitava e Décima do Convênio de Cooperação Técnica e 

Institucional firmado entre o Poder Executivo, Poder Judiciário e o Ministério Público Estaduais 

para atuação conjunta na recuperação de créditos fiscais, no combate à sonegação dos tributos e no 

respeito ao patrimônio público do Estado do Maranhão: 

lI - a Procuradoria Geral do Estado - PGE deverá: 

a)disponibilizar aos Auditores Fiscais de Tributos Estaduais acesso ao acompanhamento dos 

processos de execução fiscal; 

b) elaborar em conjunto com a SEFAZ as prioridades nos processos de execução fiscal, 

respeitando sempre que possível a ordem cronológica do lançamento e o montante do crédito 

devido; 

c) implementar, conjuntamente com a Sefaz, medidas que tornem célere a execução fiscal 

dos grandes devedores, possibilitando, assim, a recuperação do crédito tributário: 

d) implementar, em conjunto com a Sefaz, medidas de combate à sonegação fiscal. 

e) fornecer seus próprios materiais de consumo, materiais de expediente, escritório,  

materiais de informática e apoio administrativo; 

f ) responsabilizar-se pelo pagamento das  diárias  do Subprocurador Regional do interior 

quando as diligências a serem realizadas forem em Comarcas diversas da sua sede. 

§ 1° Visando melhorar a eficiência administrativa e a simplificação de procedimentos, a 

SEFAZ e a PGE acordam o desenvolvimento de processos  informatizados  compartilhados  para  a  
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captação  de informações comuns aos seus controles. 

§ 2° As informações a serem fornecidas estão restritas exclusivamente às atribuições dos 

órgãos envolvidos, não podendo,  depois de recebidas, serem transferidas a terceiros,  seja a título 

oneroso ou gratuito ou de qualquer forma divulgadas. 

§ 3º As atividades para a consecução dos objetivos estabelecidos nesta Portaria serão 

executadas de forma coordenada, porém com independência administrativa. 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE . 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA 

PROCURADOR  GERAL  DO ESTADO  DO MARANHÃO  em  São Luís. 07  de dezembro de 

2016. 

      MARCELLUS RIBEIRO ALVES 

       Secretário de Estado da Fazenda 

      RODRIGO MAIA ROCHA 

     Procuradoria Geral do Estado 

�238



PORTARIA Nº 05/2016 - GAB/PGE 

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista o disposto na Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994, com as alterações promovidas 

pela legislação complementar posterior, 

Considerando  a  necessidade de conferir mais eficiência a atuação dos Procuradores do 

Estado com assento no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais  

Considerando as atribuições conferidas aos Procuradores do Estado pela Lei nº  7765/2002 e 

Decreto nº  19648/2003  

     RESOLVE 

Art. 1º . Os pareceres escritos e/ou orais emitidos pelos Procuradores do Estado com atuação 

nas Câmaras e Tribunal Pleno, nos processos submetidos  a julgamento no âmbito do Tribunal 

Administrativo de Recursos Fiscais - TARF, ficam dispensados de aprovação pelo Procurador Geral 

do Estado ou autoridade por ele designada no âmbito da Procuradoria Geral do Estado. 

Art. 2º . Os Procuradores do Estado representantes da Procuradoria Geral do Estado junto ao 

TARF reportar-se-ão ao Procurador Geral do Estado e à Corregedoria Geral da Procuradoria do 

Estado através de relatórios mensais circunstanciados das atividades desenvolvidas. 
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Art. 3º . Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, SÃO LUÍS, 17 de MARÇO DE 2016 

    RODRIGO MAIA ROCHA 

                          Procurador Geral do Estado  
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PORTARIA CONJUNTASEFAVPGEN º 02, DE 16 DEMAIO DE 2012 

DÍVIDA ATIVA E EXECUÇÃO FISCAL  

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, em exercício e a PROCURADORA 

GERAL DO ESTADO no uso de suas atribuições, e considerando o disposto no art. 4° do Decreto 

nº 27.284 de 2011, 

RESOLVE: 

Art. 1° Alterar o Procedimento Operacional Padrão POP nº. 2/2011 constante do Anexo, que 

trata dos procedimentos relativos à execução fiscal, à ação ou medida judicial que afeta a 

exigibilidade do crédito tributário; ao repasse de informações da Dívida Ativa da Fazenda Pública 

Estadual ao Cadastro da SERASA; e à divulgação do nome dos contribuintes inscritos em Dívida 

Ativa, inclusive com menção aos valores devidos. 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA,  E A PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO, EM SÃO LUÍS, 16 DE MAIO DE 2012. 

AKIO VALENTE WAKIYAMA 

Secretário de Estado da Fazenda, em exercício 

HELENA MARIA CAVALCANTJ  HAICKEL 
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Procuradora Geral do Estado 
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Resolução PGE Nº 1 DE 01/02/2018 

REGULAMENTA O OFERECIMENTO E A 
ACEITAÇÃO DO SEGURO-GARANTIA 
JUDICIAL E CARTA DE FIANÇA EM 
GARANTIA DE EXECUÇÃO FISCAL OU DE 
F U T U R A E X E C U Ç Ã O F I S C A L D E 
C R É D I T O S T R I B U T Á R I O S E N Ã O 
TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA 
ATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Procurador Geral do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo artigo 4º, 

incisos II, V e X, da Lei Complementar Estadual nº 20/1994, e 

Considerando o disposto no artigo 9º , II, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), 

arts. 835, § 2º e 848, parágrafo único do Código de Processo Civil , assim como o Decreto-Lei nº 

73/1966 e a Lei Complementar nº 126/2007 ; 

Considerando o exponencial aumento das ofertas do Seguro Garantia Judicial e da fiança 

bancária nos processos de execução fiscal; 

Considerando o empenho do Estado do Maranhão em garantir o pagamento dos débitos 

inscritos em dívida ativa, bem como primar pelo processo executivo como expediente atuante no 

interesse do credor; 

Considerando a necessária regulamentação da Lei Federal nº 13.043 de 13 de novembro de 

2014, que deu nova redação ao art, 9º, II da LEF , facultando ao executado a possibilidade de 

oferecer o Seguro Garantia Judicial; 

Resolve: 
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Art. 1º A aceitação de seguro-garantia e de carta de fiança bancária no âmbito desta 

Procuradoria-Geral do Estado fica condicionada ao atendimento dos critérios e condições fixados 

nesta resolução. 

CAPÍTULO I - DO SEGURO-GARANTIA 

Art. 2º O seguro-garantia, nos termos regulados pela Circular da Superintendência de 

Seguros Privados (SUSEP) nº 477, de 30 de setembro de 2013, é instrumento hábil para garantir 

Débitos tributários e não tributários, inscritos ou não na dívida ativa do Estado do Maranhão. 

Parágrafo único. A apresentação de seguro-garantia pelo devedor não suspenderá a 

exigibilidade do crédito garantido, mas autoriza a obtenção de certidão de regularidade fiscal 

enquanto vigente a apólice. 

Art. 3º Aplicam-se ao seguro-garantia previsto no art. 2º desta Resolução as seguintes 

definições: 

I - Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de 

seguro-garantia; 

II - Expectativa de sinistro: verificação pelo segurado da possibilidade de ocorrência de 

sinistro; 

III - Indenização: pagamento, por parte das seguradoras, das obrigações cobertas pelo 

seguro, a partir da caracterização do sinistro; 

IV - Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora em função da cobertura do 

seguro e que deverá constar da apólice; 

V - Saldo devedor remanescente do parcelamento: dívida remanescente após a rescisão do 

parcelamento, devidamente atualizada pelos índices legais aplicáveis aos créditos inscritos em 

dívida ativa do Estado do Maranhão; 

VI - Segurado: o Estado do Maranhão, representado pela PGE/MA; 

VII - Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do 

cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante a PGE/MA; 

VIII - seguro-garantia judicial para execução fiscal: modalidade destinada a assegurar o 
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pagamento de valores que o tomador necessite realizar no trâmite de processos de execução fiscal; 

IX - Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro; 

X - Tomador: devedor de obrigações fiscais que deve prestar garantia no processo de 

execução fiscal ou de futura execução fiscal. 

Art. 4º O seguro-garantia de que trata o artigo 2º, prestado por seguradora idônea e 

devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada 

à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva 

apólice: 

I - o valor segurado deverá ser igual ao montante original do crédito tributário ou não 

tributário, acrescido dos encargos e acessórios legais, devidamente atualizado pelos índices de 

correção monetárias e taxa de juros de mora aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa do 

Estado do Maranhão; 

II - previsão de atualização do valor da indenização (valor segurado) idêntico aos índice e 

taxa de juros de mora aplicáveis na correção e atualização dos créditos inscritos ou em ser inscritos 

na dívida ativa do Estado do Maranhão; 

III - constar cláusula garantindo a manutenção da vigência do seguro, mesmo quando o 

tomador não efetuar o pagamento do prêmio nas datas convencionadas, com base no art. 11, § 1º, da 

Circular nº 477 da SUSEP; 

IV - a renúncia da seguradora aos termos do art. 763 da Lei nº 10.406 , de 10 de janeiro de 

2002 (Código Civil e do art. 12 do Decreto-Lei nº 73 , de 21 de novembro de 1966; 

V - referência ao número da certidão de inscrição em dívida ativa, bem como ao número do 

processo judicial, ou, do processo administrativo, quando o crédito ainda não estiver inscrito na 

dívida ativa; 

VI - a vigência da apólice deverá ser até a extinção das obrigações do tomador objeto da 

garantia, ou, alternativamente, poderá ser fixada em conformidade com o disposto no § 3º deste 

artigo; 

VII - estabelecer as situações caracterizadoras da ocorrência de sinistro nos termos do § 4º 

�248



deste artigo; 

VIII - o endereço da seguradora; 

IX - indicar como foro de eleição o da Comarca de São Luís ou da Comarca em que tramitar 

ou que tramitará a Execução Fiscal e para dirimir questões entre o segurado (Estado do Maranhão) e 

a seguradora; 

X - estabelecer a obrigação para a empresa seguradora efetuar, em juízo, o depósito em 

dinheiro do valor segurado, caso o devedor não o faça, nas hipóteses em que não for atribuído efeito 

suspensivo aos embargos do executado ou quando a apelação não for recebida com efeito 

suspensivo, independentemente, de trânsito em julgado da decisão dos embargos ou de outra ação 

em que se discuta o débito; 

XI - que a empresa seguradora, por ocasião do pagamento da indenização, sujeitar-se-á ao 

procedimento previsto no caput e no inciso II do art. 19 da Lei nº 6.830 , de 22 de setembro de 

1980; 

XII - estabelecer a obrigação de que, na hipótese do tomador aderir a parcelamento do 

débito objeto do seguro-garantia, a empresa seguradora não estará isenta da responsabilidade em 

relação à apólice enquanto o parcelamento não for integralmente cumprido. 

§ 1º Para a fixação da garantia não será aplicado o valor do acréscimo de 30% ao valor do 

débito constante no § 2º do art. 835 do CPC, quando o crédito já estiver inscrito na dívida ativa e o 

seguro-garantia corresponder ao saldo devedor atualizado da certidão de dívida ativa. 

§ 2º Além dos requisitos estabelecidos neste artigo, o contrato de seguro-garantia não poderá 

conter cláusula, específica ou genérica, de desobrigação decorrente de atos exclusivos do tomador 

ou da empresa seguradora, ou da empresa resseguradora, se for o caso, ou, de ambos em conjunto, 

bem como prevendo a possibilidade de resolução de conflitos ou litígios mediante cláusula 

compromissória de arbitragem. 

§ 3º Alternativamente ao disposto no inciso VI do caput, o prazo de validade do seguro-

garantia poderá ser de, no mínimo, dois anos, desde que cláusula contratual estabeleça a 

obrigatoriedade de a empresa seguradora efetuar depósito integral do valor segurado, se o tomador, 

em até 60 (sessenta) dias antes do vencimento do seguro, não adotar uma das seguintes 
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providências: 

I - depositar o valor segurado em dinheiro; 

II - apresentar nova apólice de seguro-garantia que atenda aos requisitos desta Resolução; 

ou 

III - oferecer carta de fiança bancária, observada a disciplina prevista nesta resolução. 

§ 4º Caracteriza a ocorrência de sinistro de que trata o inciso VII do caput deste artigo: 

I - o não pagamento pelo tomador, quando determinado pelo juízo, do valor objeto da 

garantia, independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer outra ação que discuta o débito, 

após o recebimento dos embargos à execução ou apelação, sem efeito suspensivo; 

II - o não atendimento, pelo tomador, do disposto no § 3º deste artigo; 

III - quando o tomador ao ser citado na execução fiscal não apresentar, junto com a 

nomeação da apólice de seguro à penhora, a garantia complementar do débito executado, no caso de 

antecipação da garantia de que trata o artigo 17 desta Resolução; 

IV - ocorrer a denúncia do acordo de parcelamento do débito garantido pelo seguro-garantia, 

por descumprimento atribuído ao tomador. 

§ 5º O procedimento a ser adotado para fins de pagamento da indenização pela empresa 

seguradora, ou, se for o caso, pela empresa resseguradora, é o previsto no inciso XI do caput deste 

artigo. 

Art. 5º Por ocasião do oferecimento da garantia, o tomador deverá apresentar nos autos 

judiciais, a seguinte documentação: 

I - apólice do seguro-garantia, ou, no caso de apólice digital, cópia impressa da apólice 

digital recebida; 

II - comprovação de registro da apólice junto à SUSEP; 

III - certidão de regularidade da empresa seguradora e, quando for o caso, da empresa 

resseguradora, perante a SUSEP; 

IV - comprovação de poderes do tomador para o fim do atendimento das exigências 
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previstas no art. 10. 

§ 1º No caso do inciso I, deverá o Procurador do Estado conferir a validade da apólice com a 

que se encontra registrada no sítio eletrônico da SUSEP no endereço www.susep.gov.br/

serviçoaocidadão/consultadeapóliceseguro-garantia. 

Art. 6º Quando o valor do seguro-garantia for igual ou superior a R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais), ainda que esse valor esteja compreendido no limite de retenção estabelecido pela 

SUSEP para a empresa seguradora, será exigida a contratação de resseguro, que se dará nos termos 

da Lei Complementar Federal nº 126, de 15 de agosto de 2007. 

Parágrafo único. Na hipótese da contratação de resseguro, os contratos deverão conter 

cláusula expressa indicando que o pagamento da indenização ou do benefício correspondente ao 

resseguro, no caso de insolvência, liquidação ou falência da empresa seguradora, ocorrerá 

diretamente ao segurado, nos termos do parágrafo único do art. 14 da Lei Complementar Federal nº 

126, de 15 de janeiro de 2007. 

Art. 7º Ainda nos casos em que o valor do seguro-garantia for igual ou superior a R$ 

10.000.000,00 (dez milhões de reais), faculta-se ao Procurador do Estado responsável pela análise 

da oferta de garantia requisitar a juntada na respectiva execução fiscal pelo tomador, além da 

apólice do seguro-garantia, os seguintes documentos: 

I - cópias dos instrumentos dos contratos de garantia celebrados pela empresa seguradora e, 

quando for o caso, pela empresa resseguradora; 

II - cópias dos instrumentos dos contratos de contra garantia, celebrados pela empresa 

seguradora e, quando for o caso, pela empresa resseguradora; 

III - certidão de regularidade, perante a SUSEP, da empresa seguradora e, quando for o caso, 

da empresa resseguradora, bem como dos seus respectivos administradores; 

IV - comprovação de registro da apólice junto à SUSEP; e 

V - comprovação de poderes do tomador para atendimento das exigências previstas nesta 

Resolução. 

Art. 8º No caso do tomador do seguro-garantia firmar acordo de parcelamento 
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administrativo, o seguro-garantia permanecerá válido enquanto não quitado o débito. 

§ 1º A denúncia do acordo de parcelamento decorrente de falta de pagamento de suas 

parcelas e/ou pelo descumprimento de quaisquer de suas condições pelo tomador constitui em 

sinistro, para efeitos de realização da cobertura do seguro-garantia. 

§ 2º Durante o prazo de cumprimento do parcelamento o tomador deverá manter vigente a 

apólice do seguro-garantia judicial para execução fiscal de que trata esta Resolução. 

§ 3º Havendo mais de um débito parcelado, a exigência do caput deste artigo será restrita 

aos débitos garantidos por seguro-garantia judicial para execução fiscal. 

Art. 9º Fica caracterizada a ocorrência de sinistro, gerando a obrigação de pagamento de 

indenização pela seguradora, nos casos de: 

I - não pagamento pelo tomador do valor executado, quando determinado pelo juiz, 

independentemente do trânsito em julgado ou de qualquer outra ação judicial em curso na qual se 

discuta o débito, após o recebimento dos embargos à execução ou da apelação, sem efeito 

suspensivo; 

II - não cumprimento da obrigação de, até 60 (sessenta) dias antes do fim da vigência da 

apólice, renovar o seguro-garantia, efetuar o depósito do valor segurado em dinheiro ou apresentar 

nova garantia suficiente e idônea. 

Art. 10. Ciente da ocorrência do sinistro, a unidade da PGE/MA responsável reclamará à 

seguradora, observando os seguintes procedimentos: 

I - no seguro-garantia judicial para execução fiscal, deverá ser solicitada ao juízo a 

intimação da seguradora para pagamento da dívida executada, devidamente atualizada, em 15 

(quinze) dias, sob pena de contra ela prosseguir a execução nos próprios autos, conforme o disposto 

no inciso II, do art. 19 , da Lei nº 6.830 , de 22 de setembro de 1980; 

II - no caso de parcelamento administrativo fiscal, deverá a seguradora ser intimada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento da indenização correspondente ao valor do saldo 

remanescente do parcelamento, atualizado até o mês do pagamento, pelos índices legais aplicáveis 

aos débitos inscritos em dívida ativa do Estado do Maranhão. 
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§ 1º No caso do inciso II, a comunicação deverá ser acompanhada, sempre que relevante 

para a caracterização do sinistro e para a apuração de valores de indenização, da seguinte 

documentação: 

I - cópia do pedido de adesão ao parcelamento; 

II - cópia da documentação comprobatória da rescisão do parcelamento pelo tomador; 

III - demonstrativo da dívida remanescente da rescisão do parcelamento a ser paga pela 

seguradora. 

§ 2º A seguradora poderá solicitar documentação ou informação complementar à constante 

do § 1º, que deverá ser prestada pela unidade da PGE/MA, no prazo de 15 (quinze) dias. 

CAPÍTULO II - DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA 

Art. 11. A carta de fiança bancária é instrumento hábil para garantir créditos tributários e não 

tributários inscritos ou não em dívida ativa, tanto em processos de execução fiscal quanto em 

processos administrativos. 

Parágrafo único. A carta de fiança bancária poderá ser aceita antes do ajuizamento da 

execução fiscal, desde que contemple o valor do crédito tributário correspondente, devidamente 

atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora e multa. 

Art. 12. A carta de fiança bancária deverá ser emitida por instituição financeira garantidora 

idônea, devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação própria, bem como 

conter, no mínimo, em cláusulas expressas, os seguintes requisitos: 

I - valor suficiente para a cobertura do crédito principal e acessórios e honorários 

advocatícios; 

II - cláusula de atualização de seu valor pelos mesmos índices de atualização do crédito 

estatal inscrito ou não na dívida ativa do Estado; 

III - expressa cláusula de renúncia ao benefício de ordem instituído pelo art. 827 da Lei 

Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); 

IV - cláusula de renúncia expressa, por parte da instituição financeira fiadora, aos termos 

dos artigos 835 e 838, I, do Código Civil; 
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V - prazo de validade indeterminado, ou, vinculado ao término do processo judicial 

correspondente ao débito garantido; 

VI - declaração da instituição financeira de que a carta fiança é concedida em conformidade 

com o disposto no art. 34 da Lei Federal nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, nos termos do art. 2º 

da Resolução CMN nº 2.325, de 1996, do Conselho Monetário Nacional; 

VII - que a responsabilidade da instituição financeira emitente da carta de fiança não cessa 

na hipótese do tomador aderir a parcelamento do débito, e 

VIII - cláusula com a eleição do foro da Comarca de São Luís, para dirimir questões entre 

fiadora e o Estado (credor), ou, da Comarca onde a execução fiscal estiver ou deverá ser ajuizada. 

§ 1º Não deverá ser aceita carta de fiança que condicione o pagamento ao trânsito em 

julgado da decisão judicial. 

§ 2º Alternativamente ao disposto no inciso V do caput, poderá ser aceita carta de fiança 

bancária com prazo de validade determinado, de no mínimo dois anos, desde que esta contenha 

cláusula contratual estabelecendo a obrigatoriedade da instituição financeira fiadora honrar a fiança 

se o devedor afiançado não adotar, até 60 (sessenta) dias antes do vencimento da carta de fiança, 

uma das seguintes providências: 

I - depositar o valor da garantia em dinheiro nos autos judiciais; 

II - oferecer nova carta fiança que atenda aos requisitos previstos nesta Resolução; ou 

III - apresentar apólice de seguro-garantia que atenda aos requisitos desta Resolução. 

§ 3º Para a aceitação de fiança bancária com prazo de validade determinado, a carta deverá 

conter cláusula obrigando a instituição financeira a efetuar depósito judicial em dinheiro do valor 

afiançado em até 15 dias da sua intimação ou notificação, caso o devedor afiançado não atenda ao 

disposto no § 2º deste artigo. 

§ 4º O subscritor da carta de fiança bancária deverá comprovar poderes para o atendimento 

das exigências contidas no caput deste artigo. 

CAPÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES COMUNS 

Art. 13. O seguro-garantia e a carta de fiança bancária somente poderão ser aceitos se sua 
�254



apresentação ocorrer antes do depósito ou da efetivação da constrição em dinheiro, decorrente de 

penhora, arresto ou outra medida judicial. 

Parágrafo único. Excluindo-se o depósito e a efetivação da constrição em dinheiro 

decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial, será permitida a substituição de garantias 

por seguro-garantia judicial ou da carta de fiança bancária para execução fiscal, desde que atendidos 

os requisitos desta Resolução. 

Art. 14. É admissível a aceitação de seguro-garantia ou de carta de fiança bancária para 

execução fiscal em valor inferior ao montante devido. 

Parágrafo único. A aceitação do seguro-garantia judicial ou carta de fiança bancária para 

execução fiscal nos termos do caput deste artigo: 

I - não permite a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa de débitos; 

II - não afasta a adoção de providências com vistas à cobrança da dívida não garantida, tais 

como, o protesto ou a complementação da garantia e; 

III - não permite a suspensão da exigibilidade do crédito. 

Art. 15. Após a aceitação do seguro-garantia, ou, da carta de fiança bancária, a sua 

substituição somente deverá ser demandada caso o seguro-garantia ou a carta de fiança deixe de 

satisfazer os critérios estabelecidos nesta Resolução. 

CAPÍTULO IV - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 16. As cartas de fianças já apresentadas em executivos fiscais poderão ser substituídas 

por apólice de seguro-garantia judicial desde que expedida em conformidade com as regras 

estabelecidas nesta Resolução. 

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

São Luís, 01 de fevereiro de 2018 

RODRIGO MAIA ROCHA 

Procurador Geral do Estado 
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    XVI. REMOÇÃO  
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RESOLUÇÃO Nº 02/201   -CSPGE 

DISCIPLINA O PROCEDIMENTO DE 
R E M O Ç Ã O V O L U N T Á R I A D O S 
PROCURADORES DO ESTADO 

O CONSELHO  SUPERIOR  DA PROCURADORIA GERAL  DO ESTADO, no uso das 

suas atribuições legais, 

CONSIDERANDO o disposto no art. 6°, XII, da Lei Complementar nº 20, de 30 de junho 

de 1994; 

CONSIDERANDO a proposta apresentada pela Corregedoria-Geral da Procuradoria Geral 

do Estado; 

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o procedimento de remoção voluntária dos 

Procuradores do Estado; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Remoção é a mudança da cidade onde o Procurador do Estado exerce sua função e 

não de setor de trabalho, dentro da mesma urbe. 

Art. 2°. O Procurador-Geral do Estado, ouvido o Conselho Superior, o Procurador-Geral 

Adjunto para Assuntos Estratégicos, o Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Judiciais e a 

Corregedoria Geral, estabelecerá o número de Procuradores de Estado necessários a cada uma das 

Procuradorias Regionais e das setoriais existentes na  sede da PGE. 

Art. 3º. O procedimento de remoção voluntária será precedido de Edital de competência do 

Procurador Geral do Estado, publicado no Diário  Oficial, no qual será identificada a Procuradoria 
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Regional e/ou Sede e o respectivo quantitativo de vagas ofertadas. 

Parágrafo único. Os Procuradores de Estado interessados na remoção voluntária prevista no 

caput terão o prazo de 02 (dois) dias para se habilitar no procedimento de remoção respectivo, 

através de requerimento dirigido ao Procurador Geral do Estado. 

Art. 4°. A remoção voluntária far-se-á por deliberação do Conselho Superior da PGE, 

mediante escolha por votação dentre o(a)s Procuradores(as) inscritos, para cada Procuradoria 

Regional e/ou Setorial da Sede para as quais existam vagas. 

§1º - Em primeiro escrutínio, considerar-se-á escolhido o(a) Procurador(a) que obtiver a 

maioria absoluta dos votos dos membros do Conselho Superior da PGE. 

§ 2º - Se não obtida a maioria absoluta, ou em caso de empate, havendo uma única vaga, 

será efetuado segundo escrutínio, considerando-se escolhido o(a) Procurador(a) que obtiver a 

maioria simples dos votos dos membros do Conselho Superior da PGE. 

§3º - Persistindo o empate, a escolha resolver-se-á em favor do candidato que 

sucessivamente: 

 I- tiver maior tempo de serviço na carreira 

II - ocupar classe mais graduada na carreira, com observância da mais antiga para a inicial; 

III - comprovar maior tempo de serviço público estadual; 

IV- for mais idoso 

Art.  5º. Na  votação,  os membros do  Conselho  Superior da  PGE  deverão  atentar  para  

os seguintes critérios relativos aos Procuradores(as) inscritos: 

I- a competência profissional demonstrada; 

Il -a eficiência no exercício de função pública ; 

III -a dedicação e pontualidade no cumprimento de obrigações funcionais; e,  

IV - ao aprimoramento da cultura jurídica. 

Art. 6º.A remoção a pedido é vedada ao Procurador do Estado: 
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I - com menos de 1(um) ano de exercício na Procuradoria Regional ou sede, salvo se não 

houver quem preencha tal requisito; 

II - afastado das suas funções por motivo não considerado como tempo de efetivo exercício; 

III - punido com pena de suspensão, enquanto durar o cumprimento da sanção disciplinar. 

Art. 7 º. Antes da lotação em razão de provimento de vaga por nomeação, é obrigatória a 

abertura de certame para remoção a pedido.  

Art. 8º. O Procurador do Estado que requerer remoção voluntária não terá direito à ajuda de 

custo, nos termos do §1º do art 43 da Lei complementar estadual n º. 20/94. 

Art. 9º. Os casos omissos serão deliberados pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral 

do Estado. 

Art. 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação . 

    São Luís, 9  de junho de 2017 

    RODRIGO MAIA ROCHA 

              Procurador Geral do Estado 
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XVII. RESPONSABILIDADE SÓCIO-

AMBIENTAL 
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PORTARIA Nº 23, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019 

DISPÕE SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DE 
M E D I D A S R E F E R E N T E S À 
RACIONALIZAÇÃO DE IMPRESSÃO DE 
DOCUMENTOS E USO DE PAPEL PARA 
IMPRESSÃO (FOLHA A4) NO ÂMBITO DA 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO - PGE/MA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições legais, em 

conformidade com a Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994, especialmente  no seu art. 

4°, inciso lI, 

Considerando a necessidade de adequar o consumo dos órgãos públicos aos preceitos 

constitucionais sobre a responsabilidade ambiental compartilhada; 

Considerando os princípios de redução do consumo e do desperdício, da reutilização dos 

materiais e da reciclagem, instituídos pelo programa como objetivos básicos para a eliminação ou 

minimização de impactos sobre o meio ambiente; 

Considerando os procedimentos para formalização de Termo de Adesão entre a Procuradoria 

Geral do Estado do Maranhão e a União, através do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade 
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de envidar esforços para desenvolver projetos destinados à implementação  do Programa Agenda 

Ambiental na Administração Pública - A3P; 

Considerando que o programa é um projeto desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente 

com o objetivo de estimular a adoção de critérios socioambientais na gestão dos órgãos públicos, 

visando minimizar e/ou eliminar os impactos de suas práticas administrativas e operacionais no 

meio ambiente, por meio da adoção de ações que promovam o uso racional dos recursos naturais e 

dos bens públicos, bem como o manejo adequado dos resíduos; 

R E S O L V E: 

Art. 1° Implementar ação voltada para  política de racionalização de impressão de 

documentos e uso de papel para impressão (folha A4) no âmbito da Procuradoria Geral do Estado 

do Maranhão 

Art. 2º Para a efetividade da medida apontada no artigo anterior, devem ser observadas as 

seguintes diretrizes: 

I - Fica adotada como padrão, no âmbito desta Procuradoria Geral do Estado do Maranhão, 

a impressão frente e verso dos pareceres, despachos, documentos e expedientes emitidos pelos 

respectivos setores, salvo nos casos em que a necessidade do serviço assim não permita; 

II - Nas rotinas de trabalho deverão ser observadas as seguintes práticas e condutas 

sustentáveis: 

a-imprimir documentos somente quando for realmente necessário e para atender as 

necessidades do serviço público; 

b - reduzir o desperdício de impressões, racionalizando o uso das impressoras de forma a 

reduzir custos e impacto ambiental; 

c - verificar a possibilidade  de imprimir mais de uma página  por face do papel; 
d - evitar a impressão de várias cópias de um mesmo documento, exceto por imperiosa 
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necessidade; 

e - realizar, anteriormente à impressão, a revisão ortográfica do documento, a fim de evitar 

nova(s) impressão(ões). 

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Dê-se ciência, anote-se e cumpra-se. 

PROCURADORIA  GERAL  DO ESTADO EM SÃO LUIS (MA) , 11 DE NOVEMBRO DE 2019. 
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     XVIII. SAÚDE 
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PORTARIA N.º  14 - GAB/PGE, de 04 de maio de 2015 

O  PROCURADOR  GERAL  DO  ESTADO  DO  MARANHÃO,  no  uso  de  suas 

atribuições legais, e tendo em vista o disposto na Lei Complementar nº 20 de 30 de junho de 1994, 

alterada pelas Leis Complementares nº 100, de 30 de novembro de 2006 e 150, de 02 de outubro de 

2012 , 

RESOLVE: 

Art. 1°. Designar para a Secretaria de Estado da Saúde, com ônus para o órgão de origem, o 

Procurador do Estado de 1ª Classe, Carlos Henrique Falcão de Lima, matrícula nº 1591692, para 

atuar nas demandas administrativas e judiciais que envolvam matérias relacionadas a chamada " 

judicialização da saúde", devendo assim ser considerado a partir de 20 de fevereiro de 2015 . 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

PROCURADORIA GERAL  DO ESTADO EM SÃO LUIS (MA), 04 DE MAIO DE 2015 . 
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XIX. SUBPROCURADORIAS REGIONAIS  
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Portaria n. 10/2017 - GABIN/PGE                           São Luís, 09 de junho de 2017. 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no uso  de suas atribuições legais e, 

Considerando a Reunião Ordinária do Conselho Superior da Procuradoria Geral do Estado, 

realizada no dia 09 de junho, em que foram expostas as justificativas do projeto de mudança da 

Sede da Subprocuradoria Regional de Caxias/MA para Timon/MA. 

Considerando a aprovação, por unanimidade, pelo Conselho Superior da Procuradoria Geral 

do Estado da alteração da sobredita Sede feita na mesma Reunião.  

R E S O L V E: 

Art. 1.o Instituir a Subprocuradoria Regional de Timon/MA em substituição a Caxias/MA, 

que passará a ficar integrada a sua área de circunscrição. 

Art. 2.o A Subprocuradoria Regional de Timon  terá circunscrição definida por ato próprio 

do Procurador-Geral do Estado, que indicará as demais Comarcas nela compreendidas. 

Art. 3.º As lotações ou remoções para a sobredita  Subprocuradoria Regional de Timon/MA 

só terão efeito a partir da efetiva conclusão das instalações da sua sede própria. 

Art. 4.º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Procuradoria Geral do Estado, em São Luís,  9 de junho de 2017. 

      RODRIGO MAIA ROCHA 

      Procurador Geral do Estado  
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PGE/MA   N°03/2017-GPG/ PGE 

ESTABELECE A CIRCUNSCRIÇÃO DA 
SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DAS SUPROCURADORIAS 
REGIONAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

O PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MARANHÃO, 

no uso de suas atribuições que lhes conferem os incs. I, II e V do art.4° da Lei 

Complementar n.º 20, de 30 de junho de 1994, e 

RESOLVE: 

Art 1º. Instituir a circunscrição das Comarcas da Sede da Procuradoria Geral do Estado do 

Maranhão e de cada uma  das Subprocuradorias Regionais que são as seguintes: 

1 - Sede da Procuradoria Geral do Estado, em São Luís: o respectivo Município e os de 

Alcântara, Anajatuba, Araioses, Bacuri, Barreirinhas, Bequimão, Cândido Mendes, Cantanhede, 

Carutapera, Cedral, Chapadinha, Cururupu , Governador Nunes Freire, Guimarães, Humberto de 

Campos, lcatu, Itapecuru, Magalhâes de Almeida, Maracaçumé, Malinha, Mirinzal, Monção, 

Morros, Olinda Nova do Maranhão, Paço do Lumiar, Penalva, Pinheiro, Raposa, Rosário, Santa 

Helena, Santa Quitéria, Santa Rita, São Bento, São Bernardo, São João Batista, São José de 

Ribamar, São Vicente Ferrer, Turiaçú, Tutóia, Urbano Santos e Vargem Grande. 

II - Subprocuradoria Regional do Estado em Bacabal: o respectivo Município e os de 
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Arame, Arari, Bom Jardim, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Joselândia, Lago da Pedra, Olho 

D'Água dos Cunhãs, Paulo Ramos, Pedreiras, Pindaré Mirim, Pio XII, Poção de Pedra, Santa Inês, 

Santa Luzia, Santa Luzia do Paruá, Santo Antônio  dos Lopes, São Luís Gonzaga do Maranhão, São 

Mateus, Viana, Vitória do Mearim, Vitorino Freire e Zé Doca. 

III - Subprocuradoria Regional do Estado em Timon: o respectivo Município e os de Barão 

de Grajaú, Barra do Corda, Buriti, Buriti Bravo, Brejo, Caxias, Codó, Coelho Neto, Colinas, 

Coroatá, Dom Pedro, Governador Eugênio de Barros, Matões, Paraibano, Parnarama, Passagem 

Franca , Presidente Dutra, São Domingos do Maranhão, São Francisco do Maranhão, São João dos 

Patos, Timbiras e Tuntum. 

lV - Subprocuradoria Regional do Estado em Imperatriz : o respectivo Município e os de 

Açaílândia, Amarante do Maranhão, Buriticupu, Estreito, Grajaú, ltinga do Maranhão, João Lisboa, 

Montes Altos, Porto Franco, São Pedro da Água Branca e Senador La Roque. 

IV - Subprocuradoria Regional do Estado em Balsas: o respectivo Município e os de Alto do 

Parnaíba, Carolina, Loreto, Mirador, Pastos Bons, Riachão, São Domingos do Azeitão, São 

Raimundo das Mangabeiras, Sucupira do Norte e Tasso Fragoso. 

Art. 2º. A circunscrição das Subprocuradorias Regionais acima definida só terá efeito a 

partir da efetiva conclusão das instalações das respectivas sedes próprias. 

Art. 3º. Compete às Subprocuradorias Regionais: 

l - patrocinar em juízo os interesses do Estado, nas causas que tramitam perante as comarcas 

da respectiva região, observada a orientação geral adotada pelas Procuradorias Especializadas; 

II - atuar em articulação com as Procuradorias Especializadas, na Sede da PGEJMA, em São 

Luís; 

lll - exercer a representação da Procuradoria-Geral no âmbito da sua região, sem prejuízo  da  

competência  do Procurador-Geral do Estado; 

lV - articular- se com os órgãos de atuação da Secretaria de Estado da Fazenda na região; 

V - atender às diligências e solicitações formuladas por Procurador do Estado ou titular de 

órgão da Procuradoria-Geral do Estado, desde que afetas à respectiva região; 
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Vl - emitir relatórios mensais de suas atividades, submetendo-os à Corregedoria-Geral da 

PGE; 

VII - executar atividades de natureza especial que lhes forem atribuídas pelo Procurador-

Geral do Estado; 

VIII - executar outras atividades afins. 

§ 1º. Compete ainda às Subprocuradorias Regionais, além das questões de sua competência, 

a prestação de assessoria e consultoria jurídica aos órgãos e entidades do Estado localizados nos 

municípios integrantes de sua circunscrição. 

§ 2º.A resposta aos órgãos e entidades consulentes deverá ser precedida de verificação de 

existência de orientação geral relativamente à questão ou consulta exarada e/ou aprovada pelo 

Procurador-Geral ou pelos Procuradores-Gerais Adjuntos; 

§3°.Nos casos em que a consulta envolva assunto de ordem geral, de interesse de outras 

unidades do Estado, e quando não houver orientação específica a respeito, a consulta e a sugestão 

de resposta deverá ser previamente encaminhada ao Procurador-Geral do Estado. 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Dê-se ciência e cumpra-se. 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, SÃO LUÍS (MA) 18 DE SETEMBRO DE 

2017. 

     RODRlGO MAIA ROCHA 

     Procurador-Geral do Estado 
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XX. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL  
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PORTARIA CONJUNTA STC/PGE Nº 001/2018, DE 12 DE JANEIRO DE 2018. 

D I S P Õ E S O B R E M E D I D A S 
ADMINISTRATIVAS A SEREM ADOTADAS 
E M C A S O S D E D E C A D Ê N C I A D A 
AT U A Ç Ã O A D M I N I S T R AT I VA D O 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO 
M A R A N H Ã O ( / M A ) P A R A O 
PROCESSAMENTO DE TOMADA DE 
CONTAS ESPECIAL 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA  E CONTROLE e o 

PROCURADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do art. 

69 da Constituição do Estado do Maranhão, e 

Considerando que o art. 22 da Instrução Normativa TCE/MA nº 50, de 30 de agosto de 

2017, dispõe que a "atuação administrativa do TCE/MA decai após o decurso de cinco anos entre a 

data do evento ou, quando desconhecida, da ciência do fato pela autoridade administrativa 

competente e a instauração da tomada de contas especial "; 

Considerando que, segundo o art. 2° da Decisão Normativa TCE/MA nº 28, de 06 de 

dezembro de 2017, torna dispensável a instauração da tomada de contas especial quando verificada 

a decadência, exceto quando houver determinação expressa em contrário do TCE/MA; 

Considerando que, no âmbito do Poder Executivo do Estado do Maranhão, a tomada de 

contas especial é procedimento preparatório do processo a ser instaurado e processado perante o 

TCE/MA; 

Considerando que, ainda quando verificada a decadência da atuação administrativa do TCE/

MA, em caso de dano ao erário é cabível o ajuizamento de ação de ressarcimento contra os 

responsáveis pelo desfalque; 
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Considerando que é "prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente 

de ilícito civil " não tipificado como ato de improbidade (STF - RE 669069, Relator: Min. TEORI 

ZAVASCKI, Tribunal Pleno. julgado em 03/02/2016, DJe-082 28-04-2016) 

Considerando que é imprescritível o ajuizamento da ação de ressarcimento por dano ao 

erário decorrente de fato tipificado como ato de improbidade administrativa, conforme dispõe o art. 

37, §5º da Constituição da República; 

Considerando que, conforme determina o art. 71, §3º c/c art. 75 da Constituição da 

República, os acórdãos do TCE/MA são títulos executivos extrajudiciais; 

Considerando que o ajuizamento de ação de ressarcimento pela Procuradoria Geral do 

Estado pode exigir elementos probatórios diversos daqueles produzidos no procedimento de 

tomadas de contas especial  e que a sua improcedência, ainda que parcial, pode resultar em 

condenação da Fazenda Pública no ônus da sucumbência; 

Considerando que o prazo prescricional de cinco anos da ação por ato de improbidade tem 

contagem especial definida pelo art. 23 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, que não 

coincide com a contagem do prazo decadencial previsto no art. 22 da Instrução Normativa TCE/MA 

nº 50/2017; 

Considerando que a representação judicial do Estado é atribuição da Procuradoria Geral do 

Estado (art. 132 da Constituição da República), e que os procuradores de Estado gozam de 

independência funcional (art. 39, III, da Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994); e 

Considerando a necessidade de observância do princípio constitucional da eficiência (art. 

37), notadamente a racionalidade administrativa, a economia processual e a celeridade que devem 

pautar a atuação do Poder Executivo, 
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RESOLVEM: 

Art. 1º Salvo determinação em contrário do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão 

(TCE/MA), fica dispensada a instauração da tomada de contas especial quando verificada a 

decadência da atuação do Tribunal, nos termos do art. 22 da Instrução Normativa TCE/MA nº 50, de 

30 de agosto de 2017. 

Art. 2° A qualquer tempo no curso de processo administrativo aberto com a finalidade de 

instauração de tomada de contas especial, ainda que já instaurada esta, se constatada a hipótese de 

dispensa de sua instauração, a autoridade administrativa competente para a instauração ou a 

comissão ou o tomador de contas designados promoverá o seu arquivamento. 

§1º Se a hipótese de dispensa de instauração da tomada de contas especial for verificada 

pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle após o recebimento do processo para a 

emissão de parecer conclusivo, os autos deverão ser devolvidos à autoridade instauradora para que, 

confirmada essa circunstância, aplique o previsto no caput deste artigo. 

§2° A promoção de arquivamento de que trata o caput será sempre comunicada à Secretaria 

de Estado de Transparência e Controle e, quando já tiver havido a comunicação de instauração ao 

TCE/MA, na forma do art. 5° Instrução Normativa nº 50, de 30 de agosto de 2017, também ao TCE/

MA. 

Art. 3º A determinação de arquivamento do processo administrativo aberto com a finalidade 

de instauração de tomada de contas especial com fundamento no art. 2° desta Portaria não impede: 

a) a adoção de medidas administrativas para a elisão do dano, que podem ser promovidas ou 

determinadas no bojo do próprio processo a ser arquivado ou em outro processo administrativo; 
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b)  a apuração dos fatos causadores do dano ao erário decorrente de possível prática de 

improbidade administrativa, na forma prevista no art. 14, §3° da Lei Federal 8.429, de 2 de junho de 

1992, ou o oferecimento de representação para a propositura de ação por ato de improbidade 

administrativa; 

c) o oferecimento de representação à Procuradoria Geral do Estado para avaliar o cabimento 

e a conveniência do ajuizamento de ação de ressarcimento do dano causado ao erário, decorrente de 

possível prática de improbidade administrativa, quando verificada a prescrição prevista no art. 23 da 

Lei Federal nº 8.429/1992. 

Art. 4º A Secretaria de Estado de Transparência e Controle e a Procuradoria Geral do 

Estado, no âmbito de suas competências, poderão baixar atos complementares à presente Portaria, 

conjunta ou isoladamente. 

Art. 5º Os casos omissos ou que suscitem dúvidas serão dirimidos pela Secretaria de Estado 

de Transparência e Controle ou pela Procuradoria Geral do Estado, no âmbito de suas competências. 

 Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA SE. 

                                SÃO LUÍS, 12 DE JANEIRO DE 2018. 

      RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO 

   Secretário de Estado de Transparência e Controle 

                  RODRIGO MAIA ROCHA 

      Procurador Geral do Estado 
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