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  ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESQUEMATIZADA 

 

Lei Complementar Estadual nº 58/2006 - Dispõe sobre a organização da Procuradoria-

Geral do Estado e dá outras providências: 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da 

Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar: 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER LEGISLATIVO 

Art. 10. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do 
Governador do Estado, ressalvadas as especificadas no art. 11, dispor sobre todas 

as matérias de competência do Estado, e especialmente sobre: 

VIII - organização administrativa, judiciária, do Ministério 

Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Procuradoria-Geral de Contas, da 

Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, do Tribunal de Contas dos 
Municípios, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e 

dos demais órgãos da administração pública; 

 

 

TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA DA PROCURADORIA-GERAL DO 

ESTADO 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 

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

a sua  competência,  bem  como a das unidades administrativas que a compõem, e 

dispõe sobre o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do Estado. 

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

competência, bem como a dos órgãos que a compõem, e dispõe sobre o regime jurídico dos 

integrantes da carreira de Procurador do Estado. 

 

Unidade Administrativa: Segmento da administração direta ao qual a 

lei orçamentária anual não consigna recursos e que depende de 

destaques ou provisões para executar seus programas de trabalho. 
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Órgão: é uma unidade com atribuição específica dentro da organização 

do Estado. É composto por agentes públicos que dirigem e compõem o 

órgão, voltado para o cumprimento de uma atividade estatal. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 2º-A  A  Procuradoria-Geral  do  Estado  estrutura-se  com  as  seguintes 

unidades administrativas básicas e respectivas unidades complementares: 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

 

I - Gabinete do Procurador-Geral do Estado:  

a) Secretaria Geral; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

b) Assessoria do Gabinete; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

c) Gerência de Administração e Finanças; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

d) Corregedoria-Geral; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

e) Centro de Estudos Jurídicos; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

 

II - Subprocuradoria para Assuntos Administrativos: 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

a) Procuradoria Administrativa; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

b) Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e do Meio Ambiente; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

c) Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual. 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 144, de 24-04-2018, art. 36º. 

 

III - Subprocuradoria do Contencioso: 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

a) Procuradoria Trabalhista; 

/pesquisa_legislacao/101048
/pesquisa_legislacao/101048
/pesquisa_legislacao/101048
/pesquisa_legislacao/101048
/pesquisa_legislacao/101048
/pesquisa_legislacao/101048
/pesquisa_legislacao/101048
/pesquisa_legislacao/101048
/pesquisa_legislacao/101048
/pesquisa_legislacao/101131
/pesquisa_legislacao/101048


 

 

4 
 

 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

b) Procuradoria Judicial; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

c) Procuradoria Tributária; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

d) Procuradoria do Estado na Capital Federal; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

e) Procuradoria Regional; 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

f) Procuradoria de Assistência Judiciária. 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

§ 1º A Corregedoria-Geral, a Assessoria do Gabinete, as procuradorias especializadas, a 

Procuradoria do Estado na Capital Federal, as procuradorias regionais e  o Centro  de  Estudos  

Jurídicos serão  dirigidos  por procuradores escolhidos dentre aqueles que se encontrem em 

atividade. 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

§ 2º Integra ainda a estrutura da Procuradoria o Conselho de Procuradores. 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

§ 3º Os cargos correspondentes à estrutura organizacional são os previstos no Anexo 

Único-A. 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

§ 4º Os valores dos  subsídios  dos cargos  a  que  se  refere  o  §  3º  são  os atribuídos  

aos  mesmos  símbolos  no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do 

Poder Executivo. 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º. 

 

OBS.: As Procuradorias de Estado, por integrarem os respectivos Poderes 

Executivos, não gozam de autonomia funcional, administrativa ou financeira, uma 

vez que a administração direta é una e não comporta a criação de distinções entre 

órgãos em hipóteses não contempladas explícita ou implicitamente pela 

Constituição Federal. 

STF. Plenário. ADI 5029, Rel. Luiz Fux, julgado em 15/04/2020. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA 
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Art. 3º À Procuradoria-Geral do Estado, órgão integrante da Governadoria do 

Estado, compete: 

 

I - exercer com exclusividade, a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado 

de Goiás, ressalvada a representação judicial, a consultoria e o assessoramento técnico-jurídico 

do Poder Legislativo, nos termos do § 3o do art. 11 da Constituição Estadual; 

 

Obs.: A Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 

(ALEGO) é um órgão com subordinação direta à Presidência da Assembleia 

Legislativa de Goiás a quem compete, nos termos do § 3º, do Art. 11 da 

Constituição Estadual, exercer a representação judicial, a consultoria e o 

assessoramento técnico-jurídico do Poder Legislativo. 

 

É inconstitucional lei estadual que crie cargos em comissão de “consultor 

jurídico”, “coordenador jurídico”, “assistente jurídico” etc. e que tenham por 

função prestar assessoria jurídica para os órgãos da Administração Pública. 

Essa norma viola o art. 132 da CF/88, que confere aos Procuradores de Estado a 

representação exclusiva do Estado-membro em matéria de atuação judicial e de 

assessoramento jurídico, sempre mediante investidura fundada em prévia 

aprovação em concurso público. 

STF. Plenário. ADI 4843 MC-Referendo/PB, rel. Min. Celso de Mello, julgado 

em 11/12/2014 (Info 771). 

 

II - promover, privativamente, a cobrança da dívida ativa estadual;  

 

III - promover a ação civil pública; 

 

IV  - prestar assistência jurídica aos necessitados; 

 

V - promover a uniformização da jurisprudência administrativa no âmbito de sua 

competência; 

 

VI - prestar assessoramento jurídico aos entes da administração indireta do Estado, a 

critério do Procurador-Geral e em caso de necessidade; 

 

Obs.: Em relação ao inciso VI, a prestação de assessoramento jurídico a 

entes da administração indireta não pode ser irrestrita, limitando-se às 

autarquias e fundações. Como veremos abaixo: 

 
A Constituição Federal estabeleceu um modelo de exercício exclusivo, pelos 
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procuradores do estado e do Distrito Federal, de toda a atividade jurídica das 

unidades federadas estaduais e distrital – o que inclui as autarquias e as fundações 

-, seja ela consultiva ou contenciosa. 

 

STF. Plenário. ADI 145, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 20/06/2018. 

 

 

É inconstitucional lei estadual que confira à Procuradoria-Geral do Estado (PGE) 

competência para controlar os serviços jurídicos e para fazer a representação 

judicial de empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive com a 

possibilidade de avocação de processos e litígios judiciais dessas estatais. 

Essa previsão cria uma ingerência indevida do Governador na administração das 

empresas públicas e sociedades de economia mista, que são pessoas jurídicas de 

direito privado. 

O art. 132 da CF/88 confere às Procuradorias dos Estados/DF atribuição para as 

atividades de consultoria jurídica e de representação judicial apenas no que se 

refere à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. 

STF. Plenário. ADI 3536/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 

2/10/2019 (Info 954). 

 

VII - promover a realização de concurso público para ingresso na carreira de Procurador do 

Estado; 

 

VIII - efetuar a defesa dos agentes públicos quando questionados atos administrativos 

praticados no exercício da respectiva função, em consonância com orientação jurídica da 

Procuradoria-Geral do Estado, ato normativo ou autorização expressa do Governador do Estado. 

- Declarado inconstitucional pela ADI nº 216-18/200. 

 

Obs.: Segundo a Corte Especial do TJGO no julgamento da referida ADI, a 

AMPLIAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES dos Procuradores de Estado PARA A 

DEFESA DE AGENTES PÚBLICOS afronta ao art. 118, § 1º, da Constituição 

Estadual do Goiás e art. 132 da CF/88.  

 

IX – organizar e administrar a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da 

Administração Estadual. 

- Acrescido pela Lei Complementar nº 144, de 24-04-2018, art. 36º. 

 

TÍTULO II 

DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

- Redação dada pela Lei Complementar nº 61, de 30-05-2008, art. 2º, II. 

https://legisla.casacivil.go.gov.br/api/v1/arquivos/17193
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TÍTULO II 

DOS ÓRGÃOS SUPERIORES 

 

CAPÍTULO I 

DO PROCURADOR-GERAL 

 

Art. 4º A Procuradoria-Geral do Estado é dirigida pelo Procurador-Geral, escolhido 

entre os Procuradores do Estado com pelo menos cinco anos de efetivo exercício na 

carreira, nomeado em comissão pelo Governador do Estado, com prerrogativas e 

representação de Secretário de Estado. 

 

Art. 5º São atribuições do Procurador-Geral, sem prejuízo de quaisquer 

outras previstas em lei ou regulamento:  

I - dirigir a Procuradoria-Geral do Estado, superintender e coordenar suas 

atividades e orientar-lhe a atuação; 

II - propor ao Governador do Estado a anulação de atos administrativos da Administração 

Pública; 

 

Súmula 473-STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados 

de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-

los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, 

e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

Esta súmula é proveniente do princípio do princípio da autotelia. Trata-se do 

Princípio da Autotutela (ou poder de autotutela). 

 

Além disso, o Enunciado 20 da I Jornada de Direito Administrativo CJF/STJ aduz:  

“O exercício da autotutela administrativa, para o desfazimento do ato 

administrativo que produza efeitos concretos favoráveis aos seus destinatários, 

está condicionado à prévia intimação e oportunidade de contraditório aos 

beneficiários do ato”. 

 

Vale ressaltar que, se a invalidação do ato administrativo repercute no campo de 

interesses individuais, faz-se necessária a instauração de procedimento 

administrativo que assegure o devido processo legal e a ampla defesa (STF RMS 

31661/DF, julgado em 10/12/2013). 

 

III  - propor ao Governador do Estado o ajuizamento de ação direta de 

inconstitucionalidade de lei ou ato normativo; 
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IV - receber citações, intimações e notificações judiciais endereçadas ao Estado de Goiás; 

 

V - avocar a defesa de interesse da Fazenda Estadual em qualquer ação ou processo, 

bem como a defesa de entidade da administração indireta, quando determinado pelo 

Governador do Estado; 
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