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Com o objetivo de aperfeiçoar e simplificar os procedimentos de trabalho 
interno, a Corregedoria-Geral da PGE iniciou, no dia 09 deste mês, o proces-
so de correição em todas as setoriais. A primeira visita foi na Procuradoria 
do Contencioso Judicial (PCJ). Além do corregedor Lívio Oliveira Ramalho, 
participam da correição os corregedores auxiliares Thiago Alves de Figuei-
redo e Eliézer Lins Sant’Ana. As próximas setoriais a serem visitadas são a 
Procuradoria da Saúde (PSA), nos dias 14 e 15/08; a Procuradoria de Execu-
ção e Precatório (PEP), nos dias 16 e 17/08; a Procuradoria Fiscal (PFI), nos 
dias 22 e 23/08; o Centro de Estudos e Informações Jurídicas (CEI), no dia 
24/08; a Procuradoria de Petróleo, Mineração e outros Recursos Naturais 
(PPetro), no dia 24/08; a Procuradoria de Consultoria Administrativa (PCA), 
nos dias 28 e 29/08; a Procuradoria Trabalhista (PTR), nos dias 30 e 31/08; e 
a Procuradoria do Estado na Capital Federal (PCF), nos dias 13 e 14/09.

Corregedoria inicia trabalhos de correição

O procurador-geral do Estado e o subprocurador-geral para Assuntos Jurídi-
cos, Alexandre Nogueira Alves e Erfen José Ribeiro dos Santos, respectivamen-
te, estiveram presentes, no dia 10/08, na sede da Advocacia Geral da União 
(AGU), em Brasília, para participar da solenidade de assinatura de dois acordos 
de cooperação propostos pela AGU ao Conselho de Procuradores-Gerais dos 
Estados e do Distrito Federal (CNPGE). Os acordos criam uma rede de coope-
ração das advocacias públicas que deverão prestar subsídios para as defesas 
e propostas apresentadas em juízo estrangeiro, nas cortes interamericanas de 
direitos humanos. Está prevista também a diminuição dos conflitos judiciais 
entre as unidades da Federação. Segundo o procurador-geral do Estado, Ale-
xandre Nogueira Alves, os acordos vão favorecer a troca de informações entre 
as unidades da Federação. “Isso nos permitirá ter uma representação jurídica 
mais eficaz e qualificada perante as cortes internacionais, sobretudo no que diz 
respeito às demandas de Direitos Humanos”, afirmou Alexandre. Participaram 
da solenidade o presidente da República, Michel Temer; da advogada-geral da 
União, ministra Grace Mendonça; da presidente do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Carmem Lúcia, e do ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes.

PGE assina acordo de cooperação com AGU


