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A procuradora da PCJ, Mariana Cabas e Biccas Braga, 
obteve sucesso em um recurso no qual requereu a 
anulação e revisão do valor de R$ 3.252,80 a um advo-
gado dativo que atuou em processo contra o Estado. 
O valor determinado inicialmente pelo juízo, segun-
do a procuradora, estava em desconformidade com 
o estabelecido pelo Governo do Estado, no decreto 
2.821/2011, e desproporcional ao trabalho realizado. 
A tese utilizada pela procuradora já vinha sendo amplamente usada pelos 
demais procuradores da PGE, em casos semelhantes. No entanto, somente 
agora foi obtida uma decisão favorável ao Estado. Com a reforma da sentença 
inicial, o valor a ser pago ao advogado dativo passou para R$ 500,00.

Após a sessão pública realizada no dia 11/07, no auditório da PGE, para pre-
enchimento de vagas no Núcleo Anticorrupção e de Combate a Improbida-
de Administrativa (NAIA), passam a fazer parte do NAIA, como membros ti-
tulares, os seguintes procuradores: Luciana Marques de Abreu Júdice (PCJ), 
Werner Braun Rizk (PCJ), Maria Christina de Moraes (PFI) e Paulo Sergio 
Avallone Marschall (PFI). Os procuradores Kátia Boina (PFI) e Luiz Colnago 
Neto (PSA) são os suplentes. O presidente do NAIA é o procurador-chefe da 
PCJ, Carlos Henrique Stabauer Ribeiro. 

Duas nomeações recentes completaram o quadro de chefias na PGE. A pri-
meira foi a da procuradora Kamila Dela Fuente Freire Bustamante como ge-
rente-geral da Procuradoria. Kamila assume o novo cargo para substiturir 
(a pedido) o procurador Evandro Maciel Barbosa. A outra nomeação foi do 
procurador Guilherme Rousseff Canaan, que, a partir de agora, passa a res-
ponder pela chefia da Procuradoria da Saúde (PSA).

Procuradora reduz honorários de dativo

Definidos os membros do NAIA

PSA e Gerência-Geral têm novas chefias


