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Introdução

“No meio da dificuldade encontra-se a oportunidade.” (Albert 
Einstein)

Quando a Administração atual iniciou, em 2007, a Procuradoria-
Geral do Estado se encontrava em péssimas condições. Faltavam
computadores, faltavam espaços adequados ao trabalho, faltavam
servidores, faltavam Procuradores do Estado e os processos judiciais se
multiplicavam, especialmente em razão de vantagens funcionais
inadimplidas. E o mais crítico talvez fosse o estado de ânimo em que se
encontravam os Procuradores, reflexo da situação da Instituição.

Mas a nossa atual Procuradora-Geral sonhava com uma PGE
diferente. E, por assim acreditar, fez acontecer. Muitos não acreditaram
que isso seria possível, mas hoje temos uma Procuradoria arrojada,
com sedes novas, equipadas, mais de 300 novos servidores nomeados,
40 novos cargos de Procuradores criados e o sistema de advocacia de
Estado implantado com diversos agentes setoriais atuantes.



“O único lugar onde o sucesso vem antes do 
trabalho é no dicionário”. (Albert Einstein)

Foi com trabalho que se iniciou a luta de resgate
institucional, travada sob várias frentes. Primeiramente,
se buscou soluções administrativas para as chamadas
demandas de massa tanto para estancá-las como para
evitar que novas pendências fossem criadas.

E a PGE desempenhou papel fundamental na
recuperação financeira do Estado. Orientamos
juridicamente de forma segura as questões mais
tormentosas em matéria de servidores. Acompanhamos
desde o empréstimo do BIRD ao IPO do Banrisul. Fizemos
a diferença na arrecadação, e, com o equilíbrio das
contas públicas, passamos a sentir o investimento do
Estado na PGE.



AÇÕES FISCAIS 

• Combate aos devedores de ICMS por meio de execuções fiscais. Apenas em uma
empresa o débito superava a cifra de R$ 100 milhões, valor recuperado para os
cofres públicos.

• Sanção da lei que autoriza a recuperação de créditos da extinta Caixa Econômica
Estadual possibilita a recuperação de mais de R$ 500 milhões de créditos do
Estado.

• A obtenção da regularidade fiscal da Cientec junto à Prefeitura de Porto
Alegre possibilitou firmar contrato no valor de mais de R$ 2 milhões, para
desenvolvimento e execução de projeto para construção de usina em conjunto
com a CGTEE e a Eletrosul.

• Recente aprovação do PL 250/2010, que possibilitará à PGE extinguir as
execuções fiscais inviáveis e permitirá um trabalho focado nos processos
judiciais que nos dão resultado efetivo.



AÇÕES FISCAIS

• Convênio assinado com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre permite o
acesso gratuito às informações do Banco de Dados do SPC pela CDL à PGE, visando
à instrução de processos judiciais para agilizar as ações de cobrança de dívida ativa
do Estado.

Em 24 de outubro de 2007, 

o presidente da CDL, Vilson Nöer, 

assinou com a PGE o convênio   

________________



AÇÕES FISCAIS 

• Obtida a certidão de regularidade fiscal relativa às contribuições previdenciárias
para a doação de terreno ao município de Santa Maria, onde será executado pelo
governo o programa de regularização fundiária, e para recebimento de verbas
federais.

• Recuperação para os cofres públicos mais de R$ 4 milhões. O valor é referente a
processo judicial movido pela extinta Caixa Econômica Estadual contra o Banco
Industrial e Comercial – BIC Banco, em que a Caixa discute a diferença de correção
monetária de uma aplicação. A ação foi proposta em agosto de 1998.

• O Estado do RS tem obtido junto ao Superior Tribunal de Justiça inúmeras e
importantes decisões favoráveis a tese da impossibilidade de compensação de
créditos oriundos de precatórios cedidos com débito junto ao Fisco Estadual, assim
como no que tange à legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS
por ocasião da entrada das mercadorias no Estado.



AÇÕES FISCAIS

• Negociações no Programa AJUSTAR feitas pela PGE de mais de R$
1.500.000.000,00, somente nos créditos judiciais, até 31.08.2010, sendo que
ingresso nos cofres públicos, até 31.08.2010, R$ 200.000.000,00. Somente com o
Ajustar foram extintas 4 mil execuções fiscais com o pagamento e anistia para
débitos abaixo de R$ 10 mil reais.

PGE palestrou sobre o Ajustar/RS
na Federasul
____________



AÇÕES FISCAIS 

• Manutenção da cobrança de contribuição previdenciária suplementar pelo Estado,
dos servidores públicos ativos e inativos, no valor correspondente a 2% sobre a
remuneração líquida.

• Permitida ao Detran retomar a cobrança anual da taxa de serviços diversos a
pessoas físicas que prestam serviço aos Centros de Formação de Condutores. A
decisão representa o ingresso no caixa único do Estado de cerca de R$ 2 milhões.



PROFISCO

• O Projeto de Fortalecimento da
Gestão Fiscal do Estado do Rio
Grande do Sul autoriza o Executivo
a contratar operação de crédito
junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), até o valor
equivalente a US$ 60 milhões. O
Profisco prevê a modernização da
estrutura da Procuradoria-Geral do
Estado. Os valores referentes à
PGE, quando celebrado o contrato,
serão destinados principalmente à
área de tecnologia da informação e
à qualificação profissional, e estão
orçados em U$ 7,7 milhões.

Em janeiro de 2010, em reunião com

os representantes do Banco, foram

determinados os passos para a

conclusão do empréstimo

____________



Ações estratégicas

• A PGE acompanhou e orientou todo o processo de venda de ações do Banrisul,
estando, inclusive, na comitiva do road show do secretário da Fazenda que
divulgou a ação. Foram informações orientando a administração em relação à
possibilidade de venda de ações preferenciais, reuniões do acompanhamento da
proposta na forma e realização de oferta; e o acompanhamento permanente dos
documentos legais de oferta e registros na Comissão de Valores Mobiliários e na
Bovespa.

• Consegue no Supremo Tribunal Federal superar entraves ao encaminhamento da
autorização de financiamento de US$ 1,1 bilhão do Banco Mundial (Bird) ao
Senado. A primeira liminar deferida pelo Supremo suspendia a inscrição do Estado
RS no Cadastro Único de Convênio. A segunda dizia respeito ao comprometimento
da receita corrente líquida do Estado com despesa de pessoal - especialmente do
Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas.



AÇÕES JUDICIAIS  
Benefício direto ao cidadão

• Obtida a liberação e o repasse da última parcela do convênio com o Ministério da Justiça para
conclusão das obras no Presídio Regional de Caxias do Sul.

• A defesa apresentada pela PGE do parcelamento de salários foi acatada no Supremo Tribunal
Federal e no Tribunal de Justiça do Estado, medida que visava ao ajuste fiscal.

• No Tribunal Regional Federal 4ª Região foi obtida a permissão para licenciamento ambiental
pela Fepam.

• A Justiça permitiu o repasse de recursos federais na ordem de R$ 37.000.000,00 – para a
Secretaria Extraordinária da Irrigação e Usos Múltiplos da Água para a construção das
Barragens do Arroio Jaguari e do Arroio Taquarembó.

• Permitida a continuidade da licitação de 213 retroescavadeiras destinadas à Secretaria
Estadual de Obras Públicas para atender aos Municípios contemplados no Programa de
Reabilitação de Cenários de Desastres.

• Transporte Escolar – defesa judicial e assessoria no acordo definitivo com as Prefeituras.



PRECATÓRIOS
• A Procuradoria-Geral do Estado conseguiu afastar a possibilidade de aplicação de
multa por não-pagamento de precatório, no Tribunal de Justiça do Estado. A
decisão representou uma economia estimada de R$ 400 milhões a R$ 800
milhões aos cofres do Estado, uma vez que a dívida em precatórios chega a R$ 4
bilhões, em valores históricos.

• O valor envolvido na decisão do Tribunal de Justiça representa quase a totalidade
do que o Estado já pagou aos precatoristas e credores de RPV até setembro de
2010 - R$ 904,4 milhões -, beneficiando aproximadamente 54 mil pessoas.
Lembrando que no período de 1999 a 2006 foram pagos de Precatórios e RPV’s
apenas R$ 70,2 milhões.



TACs

• Em dois acordos inéditos, a PGE, Secretaria Estadual da Saúde e Ministério
Público Estadual assinaram Termo de Ajustamento de Conduta objetivando a
racionalização dos recursos públicos no fornecimento dos medicamentos
excepcionais aos pacientes atendidos pelo SUS. E outro estabelecendo direitos
e deveres para Estado e usuários do SUS, no fornecimento de medicamentos,
referente aos 3.480 portadores de glaucoma no Estado, cadastrados na
Secretaria da Saúde.

Assinatura ocorreu 
em 26 de novembro 
de 2007, no 
gabinete do 
Procurador-Geral 
de Justiça 
________________



LEI YEDA

• O acolhimento pela Governadora Yeda Crusius do parecer do Conselho

Superior da PGE sobre política salarial estende as reposições salariais
advindas de governos anteriores a todos os servidores, com a organização de
um calendário para pagamento escalonado.



AÇÕES JUDICIAIS  
Impacto financeiro

• O Tribunal de Justiça do Estado deferiu o pedido de suspensão da

Procuradoria-Geral do Estado, cassando assim a liminar que suspendeu a
votação do Zoneamento Ambiental da Silvicultura que aconteceria no âmbito
do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA. Com a decisão, o
Conselho Estadual do Meio Ambiente pode realizar a votação do Zoneamento
Ambiental, o que impediu a perda de R$ 6 bilhões em investimentos.

• Mantida a licitação para contratação de agências de publicidade no valor de
R$ 92 milhões.

• Mantido o corte de parte dos vencimentos que excediam ao valor do teto
constitucional referente a servidores da Secretaria Estadual da Fazenda, que
haviam ingressado na justiça contestando o ato do Governo do Estado.



AÇÕES JUDICIAIS  
Impacto financeiro

• PGE, Secretaria da Educação e Secretaria da Fazenda formalizaram acordo para
regularizar o terço de férias, de 2001 a 2006, pago ao magistério. São 74 mil
professores do quadro que recebem o acordo individual para assinatura.

Procurador-Geral Adjunto para 
Assuntos Jurídicos, Dr. José 

Guilherme Kliemann, e a 
Secretária Estadual da Educação, 

Mariza Abreu, assinam acordo, 
em 15 de setembro de 2008

__________________



AÇÕES JUDICIAIS  
Impacto financeiro

• Homologados acordos em torno de 600 processos para promoções dos planos de
carreira das fundações: Fundação de Economia e Estatística, Metroplan, Cientec,
Fundação de Desenvolvimento e Recursos Humanos, TVE, Fapergs e Fase.

• PGE obteve vitória no Supremo Tribunal Federal contra a Lei que institui o piso
nacional dos professores do ensino básico das escolas públicas, que extrapolou
interferindo no âmbito de competência estadual.

• PGE economiza mais de R$100 milhões para o Estado em processo envolvendo a
CEEE, em execução movida por Sindicato contra a Companhia Estadual de Energia
Elétrica – CEEE, para a cobrança de honorários advocatícios. A CEEE encaminhou a ação
à PGE em 2001, quando entendia irreversível a decisão e estava sendo obrigada ao
pagamento da quantia milionária.

•A atuação da Procuradoria-Geral do Estado em três ações trabalhistas contra a Fepam
resultou na redução de mais de R$ 4,5 milhões do valor cobrado do Estado. Os autores
pediam a correção de diferenças salariais.



Especialização das PRs

A especialização das PRS iniciou em 2008, com 
um empenho direto dos Procuradores do 
Estado das Regionais, seguindo-se o modelo 
da 8ª PR ( Novo Hamburgo).

Já estão especializadas diversas PRs, o que 
tem proporcionado a otimização do trabalho, 
com avaliação positiva destas Regionais.



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

• O Projeto de Modernização da
Procuradoria-Geral do Estado tem
como principais objetivos inserir a
representação judicial do Rio Grande
do Sul no processo judicial eletrônico;
desenvolver um módulo de controle
jurídico de precatórios e Requisições de
Pequeno Valor; e otimizar e divulgar o
trabalho das consultorias. Todos os
procuradores do Estado estão
habilitados a assinar digitalmente as
peças processuais.

O Projeto de Modernização foi apresentado 
no dia 27 de fevereiro de 2008 aos parceiros 
do Projeto: Supremo Tribunal Federal, 
Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, Tribunal Regional do 
Trabalho da 4ª Região
__________



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

Nova página 
da internet, 
facilitando a 

utilização pela 
Administração 

Pública das 
orientações da 

PGE 
(pareceres).



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

Nova página 
da Intranet 
com 
facilidades 
para os 
Servidores e 
Procuradores 
do Estado



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

Cursos do E-PGE
____________

Treinamento para os procuradores do 
Estado
____________



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

Nova ferramenta, o coletor de dados
____________



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

•Digitalização de documentos, possibilitando a diminuição de espaço físico para arquivos
e promovendo o acesso a documentos que instruem a defesa judicial.

•Aquisição de 1173 computadores, 340 notebooks, 125 impressoras, 157 leitoras e 30
coletoras de código de barras, aumento de banda e de rede, servidores de grande porte
para armazenamento de dados e contratação de impressoras multifuncionais com a
Xerox.

Aquisição de 34 veículos de 
trabalho para a PGE, objetivando 

a realização de cargas de 
processos judiciais.

____________



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

Apresentação dos resultados do Projeto de Modernização, em 19 de 
março de 2010, quando a PGE completou 45 anos de atividade

____________



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

Como era a PGE, ainda em 2007 PGE em 2010



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

• Mudança da sede da PGE, na Av. Borges de
Medeiros, 1555, 18º andar, Porto Alegre.

• A PGE irá ocupar do 14º ao 19º andares do
prédio.



PROJETO DE MODERNIZAÇÃO

• Projeto de modernização da Procuradoria do Interior com
inaugurações realizadas de dez novas sedes de Procuradorias
Regionais: Pelotas, Caxias do Sul, Ijuí, Santa Cruz, Osório, Passo Fundo,
Frederico Westphalen, Novo Hamburgo, Santo Ângelo e Santana do
Livramento. Reforma e ampliação dos espaços das sedes de Lajeado e
Gravataí.

• As reformas nas sedes de Procuradorias Regionais no interior do
Estado permitiram um atendimento mais próximo da população e dos
foros e reverteram em inúmeras vitórias processuais em matéria de
medicamentos, ações civis públicas, dentre outras.



QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO

• A Procuradoria-Geral do Estado
está implantando, com término
ao final do exercício de 2010, o
Programa de Qualificação e
Aperfeiçoamento de servidores,
com objetivo de treinar e
qualificar todos os 598 servidores
da Instituição.

A aula inaugural do treinamento 

dos servidores foi realizada em 

Pelotas, ministrada pela 

coordenadora da PIDAP, Dra. 

Adriana Krieger de Mello.

____________



QUALIFICAÇÃO E TREINAMENTO

Curso em Porto Alegre 
____________



AÇÕES ADMINISTRATIVAS

O Conselho Superior da PGE foi informatizado. Os 18
integrantes do Conselho receberam cada um seu
notebook, com acesso à internet, para agilizar e facilitar
o trabalho.



AÇÕES ADMINISTRATIVAS

A PGE elaborou o 
Guia Eleitoral 2010
com recomendações 
aos agentes públicos 
para o período das 
eleições gerais. A 

publicação, com 33 
páginas, está 

disponível na internet, 
na página da PGE



ASSESSORIA ORGANIZACIONAL

• Pesquisa de Opinião/ Diagnóstico Organizacional, que objetivou coletar dados acerca 
da situação atual da unidade, identificar assuntos de maior interesse, divulgar o 
resultado aos membros para o planejamento das ações necessárias, implantar 
melhorias, analisar e avaliar os resultados depois das ações terem sido implementadas. 

Worshops

• Projeto Re-conhecer, direcionado aos Procuradores do Estado, que promoveu 
momentos de reflexão e aprendizagem aos participantes do programa, comprometidos 
e interessados pelo próprio desenvolvimento, proporcionou a conscientização para o 
trabalho em equipe. 

• Relações Interpessoais e Sociais no Trabalho, direcionado aos Servidores, que 
participaram em número de 255. O workshop promoveu momentos de reflexão e 
aprendizagem aos participantes do programa, comprometidos e interessados pelo 
próprio desenvolvimento e proporcionou melhorias no desempenho e ambiente de 
trabalho, na busca de novas formas de interação entre os diversos níveis do 
organograma institucional.



ASSESSORIA ORGANIZACIONAL

Workshops

• Feedback no cenário do trabalho. Neste encontro foram abordados os 
seguintes temas:

Percepção

Poder

Feedback

• O objetivo foi exercitar a competência dos participantes na habilidade 
de dar feedback, na qualidade de avaliador de desempenho funcional, 
com foco no estágio probatório.



Integração com 
os servidores 
consiste em informar ao novo 
servidor os objetivos, as 
políticas, os benefícios, as 
normas, as práticas, os 
horários de trabalho da 
Instituição.

Bem como quem é quem na
Instituição, como funcionam os
serviços de apoio, o que é
permitido, quais atitudes e
comportamentos são esperados do
servidor, entre outras informações.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Foi dado início à preparação
do planejamento estratégico
da Instituição, que envolve
todos os Procuradores do
Estado. O planejamento
estratégico é o processo pelo
qual a Instituição mobiliza-se
para atingir o sucesso e
construir o seu futuro,
mediante um
comportamento pró-ativo.

Foram três momentos – filosófico, analítico e das decisões e ações - para definir a
Missão, Visão e Valores da Instituição .



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

MISSÃO:

Exercer com eficiência, qualificação e 
transparência, no âmbito do Estado e na 
defesa dos interesses da sociedade, a 
advocacia preventiva, a orientação jurídica, o 
controle da legalidade e a representação 
judicial, visando à realização do interesse 
público.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

VISÃO:

Avançar, como instituição permanente e 
autônoma, no exercício de sua missão, 
buscando sempre a excelência na viabilização 
das políticas públicas. 



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

VALORES:

• Ética 

• Eficiência 

• Colaboração 

• Transparência 

• Impessoalidade 

• Compromisso com o interesse público 



CONCURSOS PÚBLICOS

Aberto concurso público para Procurador do Estado para preenchimento de cargos vagos.
Foram 3.349 inscritos, 64 aprovados e 53 procuradores do Estado empossados. Em poucos
meses ocorreu todo o processo relativo ao concurso, com a realização das três fases de
provas, nomeação e posse.

1ª fase em janeiro, mais de três mil inscritos



CONCURSOS PÚBLICOS

2ª fase do
concurso para
Procurador
do Estado foi
realizada em
fevereiro, na
Escola da
Ajuris



3ª fase , em maio, 64 candidatos foram aprovados

CONCURSOS PÚBLICOS



CONCURSOS PÚBLICOS

• Também foi aberto concurso público para Técnico Superior de Informática, 11
vagas. Um dia de prova e os 11 nomeados já tomaram posse e estão em
atividade.

Escola Técnica Estadual Parobé sediou o
concurso público para Técnico Superior de
Informática.

• Realizado o primeiro Concurso Público Regionalizado para Assessor Jurídico,
Agente Administrativo e Assessor Contador, permitindo a lotação de 528
servidores.



POSSES
Procuradores do Estado

Foram realizadas seis posses e nomeados 111 procuradores 

02/05/2007 – Auditório do Memorial do RS



POSSES
Procuradores do Estado 
13/09/2007 – Auditório do CAFF

Procuradores do Estado 
15/07/2008 – Auditório do CAFF



POSSES

Procuradora do Estado 
04/09/2008 – Sala do Conselho Superior da PGE

Procuradores do Estado
30/07/2010 –

Auditório Romildo Bolzan, TCE



POSSES

Procuradores do Estado  
10/11/2010 - Auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari



POSSES
Servidores públicos

Foram realizadas 11 posses e nomeados 196 agentes administrativos, 274 
assessores jurídicos e 57 assessores contadores, totalizando 527 servidores



POSSES
Servidores públicos



POSSES
Servidores públicos



POSSES
Servidores públicos



POSSES
Servidores públicos



POSSES
Servidores públicos



AÇÕES LEGISLATIVAS
Lei do Sistema de Advocacia do Estado

Projeto foi entregue ao Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado, Alceu
Moreira, em 21 de novembro de 2008



AÇÕES LEGISLATIVAS
Subsídio

Projeto foi sancionado em 23 de dezembro de 2009, 
pela Governadora Yeda Crusius, no Palácio Piratini



AÇÕES LEGISLATIVAS
Plano de Carreira dos Servidores

Sancionado o primeiro 
Plano de Carreira e de 
Vencimentos do Quadro 
de Pessoal dos Serviços 
Auxiliares da PGE 



A PGE tornou-se uma instituição mais madura e 
mais forte. Forte, sobretudo, por que os membros 
que a formam estão fortalecidos, pois sabem que 
possuem têmpera, que têm fibra e que são 
elementos integrantes de uma instituição grande, 
fundamental ao Estado Democrático de Direito.  
Todos nós estamos de parabéns, por que 
acreditamos que seria possível fazer e trabalhamos 
para que a PGE voltasse a ter o espaço institucional 
que lhe é destinado. 


