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A Procuradoria-Geral do Estado (PGE/ES) 
marcou presença, no dia 13 de julho, em 
mais uma reunião do Colégio Nacional de 
Procuradores-Gerais dos Estados e do Dis-
trito Federal (CNPGEDF), realizada em Belo 
Horizonte (MG). Representando a PGE/ES, 
esteve presente ao encontro o procurador-
-geral Alexandre Nogueira Alves. Durante 
o evento, foram debatidos temas como 

quebra do pacto federativo, compensação previdenciária, teletrabalho, utili-
zação de depósitos judiciais e a estruturação de um livro sobre Federalismo.

A reunião do CNPGEDF contou com a presença da advogada geral da União, 
Grace Mendonca, que apresentou uma proposta para a criação da rede nacio-
nal de cooperação da advocacia pública entre as instituições que representam 
as unidades da Federação. O objetivo, segundo Grace, é favorecer a troca de 
informações para melhorar a representação jurídica do Brasil perante as cor-
tes internacionais. Os 23 procuradores estaduais presentes ao evento foram 
favoráveis ao projeto e aprovaram encaminhamento pelo pré-agendamento 
da assinatura de um termo de cooperação na primeira semana de agosto. O 
texto apresentado pela AGU passará pela análise das procuradorias.

Procuradores-Gerais se reúnem em Minas Gerais

AGU propõe cooperação técnica com PGEs

A Assembleia Legislativa do Espíri-
to Santo (Ales) lançou, no dia 14/07, 
durante solenidade no plenário da-
quela casa de leis, o projeto Revisa 
Ales, que pretende fazer a análise, 
compilação, consolidação e revisão 
de aproximadamente 17 mil normas 
vigentes no Estado desde 1947. Re-
presentando a PGE, estiveram pre-
sentes ao evento os procuradores Anderson Sant’Ana Pedra (que proferiu 
palestra), Juliana Paiva Faria Faleiro e Erfen José Ribeiro Santos. O projeto, 
coordenado pelo deputado estadual Marcelo Santos, terá a participação de 
todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário).

Procuradores participam do projeto Revisa Ales


