
PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS: ATIVIDADES-FIM 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Função: 24- Consultoria e Assessoria Jurídica do Poder Executivo-(PGE) 

  

Subfunção: 24.01- Assessoramento de Consultoria Administrativa   

Atividade: 24.01.01- Representar extrajudicialmente o Estado em matérias 
relativas a contratos, acordos, convênios e ajustes, direitos, vantagens, deveres e 
obrigações de servidores públicos. 

Documentos: 24.01.01.01- Pareceres administrativos e Estudos ligados a assuntos jurídicos 
referentes a questões administrativas 

  
Atividade: 24.01.02- Analisar Processos administrativos relacionados às terras 
devolutas do Estado e às desapropriações  

Documentos: 24.01.02.01- Desapropriação de Terras. (Incluindo cópias)                                                                       
24.01.02.02- Processos referentes a Planejamento urbano e meio 
ambiente.administrativo. (Incluindo cópias)                                                                              
  24.01.02.03- Pareceres complementares e Estudos ligados a assuntos 
jurídicos sobre o Patrimônio.administrativo      
 24.01.02.04- Regularização. Administrativo    
 24.01.02.05- Legitimação de terras.administrativo 

 

Subfunção:   24.02- Assessoramento de Estudos e Informações Jurídicas      
            
Atividade:     24.02.01-  Coletar, organizar e divulgar pareceres de grande interesse 
público, matéria doutrinária, legislativa e jurisprudencial; analisar de projetos de lei, 
decretos e outros atos normativos.  
    
Documentos: 24.02.01.01- Pareceres complementares e estudos ligados a assuntos jurídicos 
referentes a questões constitucionais complexas 

24.02.01.02- Pareceres e estudos jurídicos sugerindo ao Governador do Estado à 
sanção o veto de projetos de lei 

24.02.01.03- Pareceres e estudos jurídicos em projetos de lei de iniciativa do 
Poder Executivo, minutas de decretos e outros atos normativos 

 
Atividade:    24.02.02 – Representar judicialmente o Estado nas ações diretas no 
controle concentrado de constitucionalidade. 
  
Documentos: 24.02.02.01- Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 

24.02.02.02- Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC)                                                   
24.02.02.03- Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 
24.02.02.04- Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO)        
24.02.02.05- Informações                                                                                                           

24.02.02.06- Manifestações em arguição de inconstitucionalidade de lei estadual 
em processos no TCEES     



 

  
Subfunção: 24.03- Assessoramento do Contencioso Judicial 

Atividade:   24.03.01- Representar judicialmente o Estado; com Ações 
judiciais relacionadas a pedidos de indenização, ingresso em concurso 
público, greve de servidores estaduais, ações contra paralisações ilegais, 
contribuindo para o Governo Estadual manter os serviços essenciais e 
impedir transtornos e prejuízos à sociedade.       
  
Documentos:  24.03.01.01- Ações Ordinárias (Incluindo cópias) 

24.03.01.02- Concurso Público 

24.03.01.03- Licitação 

24.03.01.04- Reparatórias 

24.03.01.05- Direitos e Vantagens de Servidores 

24.03.01.06- Ações Rescisórias (Incluindo cópias) 

24.03.01.07- Multas Administrativas 

24.03.01.08- Ações de Juizados Especiais (Incluindo cópias) 

24.03.01.09- Improbidades Administrativas 

24.03.01.10- Execução de sentença                                                                                                      
24.03.01.11- Mandado de segurança (Incluindo cópias)                          
24.01.03.12- Pareceres complementares e estudos ligados a assuntos 
jurídicos referente ao contencioso judicial. 

 

  

Atividade:    24.03.02- Cuidar de processos judiciais relacionados às terras 
devolutas do Estado, às desapropriações e à usucapião.     
 
Documentos: 24.03.02.01- Desapropriação 

24.03.02.02- Notificação Extrajudicial                                                                    
24.03.02.03- Ação Possessória                                                                                         

24.03.02.04- Usucapião                                                                                     

24.03.02.05 – Ações Ambientais (Incluindo cópias)                                                                                                  
24.03.02.06- Processos referentes á planejamento urbano e meio 
ambiente (Judicial). (Incluindo cópias)                                                                                                                                    
24.03.02.07- Pareceres complementares e estudos ligados a estudos 
jurídicos sobre o patrimônio imobiliário (Judicial) 

          

 

 

 

 

 



Subfunção: 24.04-   Assessoramento Trabalhista    

Atividade: 24.04.01- Atuar na orientação da fiscalização dos contratos 
trabalhistas da Administração Pública com empresas terceirizadas e também na 
defesa do Estado nos casos que tramitam na Justiça Trabalhista.    
 
Documentos: 24.04.01.01- Pareceres complementares e estudos ligados a assuntos jurídicos 
trabalhista. 
  24.04.01.02- Processo referente ao Núcleo de Advocacia Preventiva (Fiscalização 
de contratos) 
  24.04.01.03- Processos referentes aos Procedimentos instaurados pelo Ministério 
Público do Trabalho 
                     24.04.01.04- Despacho 
                     24.04.01.05- Ofício (Relativos a ações trabalhista) (Incluindo cópias)                           
                  

Subfunção: 24.05- Assessoramento de Execução e Precatório          

Atividade: 24.05.01- Defender os interesses do Estado, suas autarquias e 
fundações públicas, no processamento e pagamento de precatórios junto aos 
Tribunais com jurisdição sobre o Estado.  

Documentos: 24.05.01.01- Cumprimento de sentença     
 24.05.01.02- Pagamento de honorários                                                                      
24.05.01.03- Precatório (Pagamento)                                                                
24.05.01.04- Cobrança de honorários em favor do Estado. 

 

Subfunção: 24.06- Assessoramento Jurídico Fiscal          

Atividade: 24.06.01- Cuidar da cobrança judicial da dívida ativa do Estado, de suas 
autarquias e fundações. 

Documentos: 24.06.01.01- Mandado de segurança (Incluindo cópias)                                                                                        
24.06.01.02-Ações cautelares execução fiscal, ordinária, anulatória, declaratória. 
(Incluindo cópias)                                                                                 
24.06.01.03-Ação de exibição de documentos fiscais. (Incluindo cópias)                                                                   
24.06.01.04- Ação de consignação de pagamentos. (Incluindo cópias)                           

 

Atividade:     24.06.02-Acompanhar os processos relativos aos grandes devedores, 
considerados como tais os devedores inscritos em dívida ativa estadual cujos 
débitos, de natureza tributária ou não tributária.  

Documentos: 24.06.02.01- Pareceres complementares e estudos ligados a assuntos jurídicos 
referentes ao administrativo tributário                                                                                
24.06.02.02- Requerimento de exclusão de sócios                                          
24.06.02.03- Ofício. (Incluindo cópias)                                                                                                                 
24.06.02.04-Averbação de CDA                                                                           
24.06.02.05- Baixa de CDA                                                                             
24.06.02.06- Subsídios (para defesa do estado)                                                               
24.06.02.07- Adjudicação  



  

Subfunção: 24.07- Assessoramento Jurídico das Atividades Relacionadas a Saúde         
  
 
Atividade: 24.07.01-Representar o Estado em todos os processos que judicializem 
questões referentes à saúde pública      
 
Documentos: 24.07.01.01- Ações judiciais relacionadas a medicamentos, tratamento médico. 
(Incluindo cópias)                           

24.07.01.02- Ação civil pública (Incluindo cópias)                           
24.07.01.03-Subsidios (para defesa do Estado) 
24.07.01.04- Ações ordinárias. (Incluindo cópias)                           
24.07.01.05-Execução de sentença 
24.07.01.06-Mandado de segurança. (Incluindo cópias)                           
24.07.01.07- Recursos especial 
24.07.01.08- Recurso extraordinário 
24.07.01.09- Agravo 
24.07.01.10-Recurso inominado 
24.07.01.11-Apelação 
24.07.01.12- Agravo de instrumento 
24.07.01.13- Agravo regimental 
24.07.01.14- Agravo interno 

 


