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O CONSELHO SUPERIOR DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO, na
forma como dispõem o art. 11, caput e incisos I, II e III, o art. 14,  3o e o art. 15, caput e

inciso V, todos da Lei Complementar n 089, de 01 de julho de 2015;

CONSIDERANDO o deliberado na 35a Sessão Ordinária do Conselho Superior

da Procuradoria-Geral do Estado, ocorrida na data de 05 de setembro de 2019,

RESOLVE:

Art. 1. O art. 9 da Resolução n 004/2018-CONSUP passará a ostentar a

seguinte redação:

"Art. 9. Os pronunciamentos e manifestações jurídicas exarados no

âmbito dos Órgãos de Execução Programática de que cuida o inciso

IV do art. 5o da Lei Complementar n 089, de 01 de julho de 2015

consistirão em:

I - parecer;

II-diligência;

III- nota técnica;

IV- informação;

V- cota; e

Altera o art. 9o da Resolução n 004/2018-
CONSUP; disciplina as manifestações jurídicas dos
Órgãos de Execução Programática de que cuida o

inciso IV do art. 5o da Lei Complementar n 089, de
01 de julho de 2015; e da outras providências.

RESOLUÇÃO N 004/2019 - CONSUP/PGE
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VI - despacho.

1o. Os pareceres emitidos por quaisquer Procuradoria ou Núcleo

especializados, sejam afetos à questão administrativa ou

judicializada, serão numerados seqüencialmente, com renovação no

início de cada ano, apresentarão ementa, contendo o resumo da

manifestação, e, no mínimo, os seguintes elementos, os quais, ainda

que eventualmente não identificados nominalmente, deverão estar

presentes no corpo da manifestação:

I- relatório, onde serão apresentados os fatos mais relevantes do

processo;

II- fundamentação, onde será aposto o Direito ou a tese jurídica

aptos a darem suporte ao juízo entendimento do parecerista;

III- conclusão, onde o Procurador se manifestará objetivamente a

respeito da questão posta a exame.

2o. Havendo questão, dúvida ou pergunta formuladas de modo

claro e objetivo, é vedada a emissão de parecer que transfira ao

consulente a obrigação de interpretar a manifestação do parecerista.

3o. Na homologação de parecer sem alteração ou modificação de

texto, poderá ser utilizado qualquer sistema, modelo ou rotina que,

de modo inequívoco, expresse a concordância da autoridade com os

termos da manifestação e o claro intente de anuir à ela.

4o. No Centro de Estudos Jurídicos ou nas respectivas

procuradorias e núcleos especializados deverá ser adotado pasta,

sistema de arquivos ou outro meio eletrônico que permita organizar,

por assunto ou outros parâmetros, modelos de pareceres a respeito

de questões já examinadas em processos anteriores, cabendo ao

respectivo Procurador-Chefe disciplinar-lhe o funcionamento.

5o. Sempre que receber determinado processo, para parecer, o

Procurador deverá consultar o sistema instituído da fdrma prevista
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no  3o, a fim de verificar se já há manifestações anteriores, e, se

não o encontrar, deverá fazer conhecido o assunto ao Procurador-

Chefe, para elaboração de tese uniforme quanto ao assunto.

6o. As teses e modelos apresentados no sistema tratado nos  3o

e 4o deste artigo não vinculam o Procurador, entretanto, para deles

se distanciar, deverá consignar na própria manifestação e em

despacho no sistema e-PGE a razão de haver dissentido.

7o. Quanto aos pareceres exarados no âmbito dos Órgãos de

Execução Programática de que cuida o inciso IV do art. 5o da Lei

Complementar n 089, de 01 de julho de 2015, será dispensado o

endereçamento do parecer, podendo o mesmo constituir-se de

manifestação sem destinatário especifico, observando-se o seguinte:

I- salvo quando a autoridade consulente expressa ou implicitamente

o declarar na consulta, é vedado, na conclusão do parecer, emitir

comentário ou trazer matéria estranha ao que foi consultado,

ressalvando-se, todavia, sugestões para apuração de eventuais

irregularidades administrativas, desde que estejam manifestas nos

autos e sobre as quais o parecerista tenha se pronunciado

expressamente, havendo apontado-as no corpo do parecer;

II- caso entenda existir elemento fático ou jurídico apto a justificar

instauração de procedimento disciplinar,  ação por  improbidade

administrativa, investigação policial, processo ou procedimento

criminal, o parecerista, em seu próprio nome e em documento

apartado, fará as comunicações a quem de direito, oportunidade em

que, na hipótese de a comunicação ter por destinatário qualquer das

autoridades mencionadas no  8o do art. 67 da Lei Complementar n

89, de 01 de julho de 2015, solicitará o envio da comunicação por

meio do Gabinete do Procurador-Geral;

III- nos pareceres não se fará recomendações ao responsável pela

homologação dos mesmos cujo objeto transfira àquela autoridade

incumbência para determinar ou solicitar instauraçã^ de processos
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ou de investigações de quaisquer naturezas, oportunidade em que,

visualizando necessidades afetas à tal assunto, o parecerista, em

documento apartado, solicitará as providências que entender

cabíveis.

IV - verificando que o parecer descumpre qualquer dos preceitos

contidos nos incisos I, II e III deste parágrafo, a autoridade

responsável pela homologação emitirá despacho enviando o

processo ao parecerista, para que promova a adequação do

parecer.

8o. O disposto nos inciso III do  7o deste artigo não se aplicará

aos casos ou processos afetos à Corregedoria-Geral, ou quando a

autoridade consulente for o próprio Procurador-Geral do Estado ou

seus substitutos, ou, ainda, qualquer outro Procurador integrante da

carreira.

9o. A comunicação a que alude o inciso IV do  7o deste artigo e a

prevista no inciso XXVI do art. 7o da Lei Complementar n 089, de 01

de julho de 2015, serão promovidas, preferencialmente, mediante

registro eletrônico no sistema e-PGE ou outro que vier a ser utilizado

na Procuradoria-Geral do Estado.

10. Havendo possibilidade de que o feito seja saneado

posteriormente e quando, à vista dos elementos fáticos e jurídicos

constantes nos autos, tal se demonstre recomendável, o

parecerista optará preferencialmente pela emissão de parecer

condicionado ao atendimento das diligencias e recomendações ali

apontadas.

11. Diligência é o meio pelo qual se declara a necessidade a

respeito da prática de atos afetos à instrução processual. As

diligências serão numeradas seqüencialmente para cada

Procuradoria ou Núcleo especializados, zerada a contagem no final

de cada ano, e, antes de encaminhadas ao órgão de destino, serão
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examinadas pela Chefia da respectiva unidade administrativa, que

deliberará sobre as mesmas.

12. A manifestação jurídica será elaborada sob a forma de nota

técnica, dispensada sua homologação pelo Procurador-Geral,

quando, não sendo solicitada, necessária, obrigatória ou

recomendável a emissão de parecer, se tratar de hipótese

anteriormente examinada, e bem assim nos casos de menor

complexidade jurídica, admitindo pronunciamento simplificado,

obedecido, conforme caso, o seguinte:

I- desnecessidade de descrição da consulta, do histórico dos fatos

ou do sumário das questões a elucidar;

II- o embasamento jurídico da nota técnica poderá constar simples

referência aos dispositivos da legislação aplicável, referência ao

parecer respectivo ou referência à doutrina ou fonte jurisprudencial

consultadas;

III- vedação de utilização da nota técnica na fase interna dos

processos e procedimentos licitatórios, salvo nos eventos próprios

ao âmbito dos órgãos internos da Central de Licitações, cabendo ao

respectivo Procurador-Chefe regulamentar o uso do instituto e, caso

não seja o subscritor, homologar as respectivas manifestações;

IV- responsabilização do Procurador ou outro servidor que, mesmo,

culposamente, utilizar de modo claramente indevido a nota técnica

em substituição ao parecer.

13. A informação, redigida em forma livre e prescindindo de

homologação quando se referir a ato ou fato atinente ao próprio

subscritor, será produzida quando se tratar da prestação de

subsídios solicitados para a defesa judicial ou extrajudicial do estado

do Amapá ou de seus órgãos da administração direta ou indireta.

14. Em se tratando de resposta a diligência ou a requisição, que

não exija fundamentação jurídica expressa, ou, nãf6 havendo
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questão jurídica apreciável; nas hipóteses de assunto afeto à

instrução de processo, ou, ainda, de modo geral, nos casos de

simples anuência ou ciência, será cabível a adoção da cota,

impressa ou lançada à mão no próprio expediente, devendo ser

assinada pelo autor e, em qualquer hipótese, dispensada sua

homologação por autoridade superior.

15. Despacho é a deliberação pela qual o Procurador manifesta

decisões finais ou interlocutórias em documentos ou processos

submetidos à sua apreciação, obedecido, no que couber as

disposições atinentes à cota, observando-se ainda o seguinte:

I- poderá ser redigido de forma livre, inclusive, a depender do caso,

manuscrita,  e,  salvo  necessidades  organizacionais afetas  à

respectiva Procuradoria ou Núcleo especializados, será dispensável

o respectivo controle numérico, podendo ser aposto no documento a

que se referir ou em apartado;

II- quando se referir  a parecer  ou outro ato passível de

homologação, será  lançado seqüencialmente à  manifestação

jurídica, ou, caso necessário, em documento à parte, sendo-lhe

cabível versar sobre a aprovação, total ou parcial, ou reprovação da

manifestação, podendo conter  informações complementares a

qualquer documento constante nos autos, e bem assim, havendo

necessidade, mencionar as instruções sobre o encaminhamento do

assunto;

III- havendo necessidade de instituir  controle numérico, a

numeração seqüencial recomeçará no início de cada ano.

IV- quando exarado no contexto da Instrução Normativa n

001/2019-PGE ou documento de semelhante teor, será carente de

exame do Procurador-Chefe respectivo, que adotará as providências

cabíveis.

16. Salvo se houver indícios de dolo, má-fé ou culpa grave, a

utilização equivocada ou errada do despacho, da diliqê^aa, da cota
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Narson de/Sá Galeno
Procurador-Geral do Estado

'residente do Conselho Superior da PGE/AP

ou da informação, desde que cumpra os fins esperados e ausente

prejuízos, estará livre de repercussão disciplinar."

Art. 2o. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se ciência. Cumpra-se. Publique-se.

Gabinete do Procurador-Geral do Estado e Presidente do CONSUP.

Macapá-AP, 19 de novembro de 2019.
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