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A Corregedoria-Geral da PGE divulgou, no diário do dia 21/06, o calendá-
rio da Correição Ordinária 2017, no âmbito da PGE. Segundo o correge-
dor-geral Lívio Oliveira Ramalho, um dos principais objetivos da Correição 
será o de verificar a organização, controles e procedimentos administrati-
vos internos, visando a sua simplificação e aprimoramento. O calendário 
ficou assim distribuído: PCJ: 09 e 10/08; PSA: 14 e 15/08; PEP: 16 e 17/08; 
PFI: 22 e 23/08; CEI: 24/08; PPETRO: 24/08; PCA: 28 e 29/08; PTR: 30 e 31/08; 
PCF: 13 e 14/09.

Corregedoria divulga calendário da Correição 2017

O CPGE concluiu que o procurador do Estado pode exercer a advocacia pri-
vada para defender gestor municipal perante o Tribunal de Contas do Esta-
do do Espírito Santo (TCEES). O relator do acórdão é o corregedor-geral da 
PGE, Lívio Oliveira Ramalho, que destacou, entre outras coisas, que tal ato 
não configura advocacia contra a Fazenda Pública que remunera o procu-
rador, pois entende que, nesse caso, o procurador estaria atuando perante 
e não contra o TCEES. O impedimento passa a se dar apenas quando há a 
inscrição de alguma multa aplicada à parte em dívida ativa, momento em 
que a cobrança/execução fiscal passa a ser atribuição da PGE. O voto do 
corregedor foi aprovado por todos os membros do CPGE presentes à reu-
nião. Na ocasião, a procuradora Santuzza da Costa Pereira - representante 
da categoria no Conselho - pediu autorização ao relator para apresentar o 
voto à Anape, com o objetivo de divulgá-lo em publicação da entidade.

CPGE conclui: não há impedimento para atuação de 
procurador na advocacia privada perante TCEES

O Conselho da PGE, em sua última reunião re-
alizada no dia 14/06, deliberou pela promoção 
dos procuradores Gabriel Boavista Laender e 
Orlando de Oliveira Gianórdoli. Laender pas-
sa à categoria especial, enquanto Gianórdoli foi 
alçado à terceira categoria. O relator de ambos 
os processos foi o corregedor-geral da PGE, Lí-
vio Oliveira Ramalho. A votação foi unânime, 
acompanhando o voto do relator, pela promo-
ção dos dois procuradores.

CPGE delibera pela promoção de procuradores

Dr Gabriel Laender esteve presen-
te à reunião do CPGE e agradeceu 
aos colegas pela decisão.
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Quem o vê todos os dias à frente da chefia da Procuradoria Trabalhista (PTR), 
não imagina que por trás do homem vestindo terno e gravata há um apaixo-
nado por motocicletas. “Desde garoto ando de moto. De 1998 para cá, nunca 
mais fiquei sem motocicleta na minha vida”, disse o procurador ao contar que, 
mesmo após tomar posse na PGE, em 1994, ia às suas audiências, no interior 
do Estado, de moto. Edmundo contou que, no início, gostava mais das motos 
esportivas. “Depois de perder alguns amigos em acidentes, deixei as motos es-
portivas e passei a usar as big trails”, explicou Edmundo que, atualmente, tem 
uma BMW de 1000 cilindradas (foto) e uma Super Tenereé de 1200 cilindra-
das, da Yamaha. Para aproveitar ainda mais seu hobbie, Edmundo faz parte de 
um grupo de motociclistas que se autodenominam “Coxas” (foto). Segundo 
Edmundo, esse é o termo utilizado pe-
los motociclitas de velocidade para se 
referirem àqueles que utilizam mo-
tos menos velozes (como as big trails). 
“Nosso grupo tem cerca de 30 pessoas 
de diferentes profissões, tais como ad-
vogados, médicos, engenheiros, juízes, 
delegados, dentre outros”, destacou o 
procurador. Os “Coxas” fazem passeios 
todos os sábados.  “No dia 10, por exemplo, saímos daqui às 6 horas e fomos 
almoçar em Caravelas (BA)”, contou Edmundo. A próxima viagem mais longa já 
está sendo planejada pelo grupo. Destino: Angra dos Reis (RJ).

Aventuras e amizades sobre duas rodas

MINHA VIDA LÁ FORA

Procurador do Estado 
desde 1993, Edmundo 
Oswaldo Sandoval 
Espíndula é um amante 
declarado do moto-
ciclismo, hobbie que, 
atualmente, divide com 
um grupo de mais de 20 
amigos. Edmundo será 
nosso primeiro perso-
nagem da coluna  
“Minha vida lá fora”.

Os “Coxas” durante passeio


