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Acatando a tese do procurador-chefe 
da PPetro, Claudio Madureira, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) concedeu 
liminar favorável ao Estado, determi-
nando que a União repasse ao tesouro 
estadual a remuneração incidente so-
bre os royalties e a participação espe-
cial que lhe são destinados pelas em-
presas exploradoras de petróleo e gás, 
no período em que ficam depositados 
na conta única do Tesouro Nacional. 

Até então, todo o rendimento decorrente da aplicação desses recursos ficava 
com a União, que só repassava ao Estado os valores sem a atualização mone-
tária. Com essa decisão, a estimativa é de que o Governo passe a arrecadar, 
mensalmente, entre R$ 800 mil a R$ 1 milhão a mais. Segundo Madureira “o que 
a PGE sustentou nesse processo foi que, conforme entendimento do próprio 
STF, os royalties e a participação especial pertencem aos Estados e municípios 
produtores de petróleo e gás, podendo ser considerado como enriquecimen-
to ilícito da União a retenção da remuneração sobre eles incidentes”. A liminar 
foi concedida pelo ministro Marco Aurélio, que assim decidiu: “defiro a liminar 
para determinar que as transferências dos depósitos referentes aos royalties e 
participações especiais devidos ao Estado do Espírito Santo sejam realizadas, a 
partir da publicação desta decisão, na completude, isto é, incluída a remunera-
ção aplicada aos valores enquanto permanecem na Conta do Tesouro”.

Ação da PGE rende R$ 12 mi a mais por ano ao ES

As equipes da Subsecretaria para Assuntos 
Administrativos da Secretaria de Estado da 
Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
Pesca (Seag) e da Procuradoria de Consul-
toria Administrativa (PCA) da PGE estive-
ram reunidas para definir a padronização 
de procedimentos licitatórios na Seag. Essa 
é uma das primeiras ações do procurador 
do Estado Horácio Augusto Mendes de Sousa, que assumiu o cargo de subse-
cretário para Assuntos Administrativos daquela secretaria. “A presença da PGE/
PCA na padronização de procedimentos e controles em licitações e contrata-
ções na Seag é fundamental para o êxito das respectivas licitações e contrata-
ções que estão sendo levadas a efeito pela secretaria. Afirmou Horácio. Além 
dos membros da subsecretaria, participou também da reunião o procurador-
-chefe da PCA, Leandro Mello Ferreira.

PGE e Seag reunidas para padronizar procedimentos
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No começo, em 2012, a corrida entrou em sua vida despretenciosamente, 
como um exercício para manter a forma. Aos poucos, a atividade foi to-
mando outro rumo. “Em 2013, fui acompanhar minha esposa que ia correr 
a Meia Maratona do Rio de Janeiro. Chegando lá, na última hora, resolvi 
tentar correr também e, para minha surpresa, consegui completar a prova”, 
contou Rodrigo. A partir daí ele não parou mais. Em 2014, participou das 
10 Milhas Garoto, da Meia Maratona Internacional do Espírito Santo e da 
Maratona do Rio de Janeiro. Em 2015, correu de novo as 10 Milhas Garoto 
e o Desafio Vitória-Anchieta. Em 2017, mais uma vez, marcou presença 
nas 10 Milhas Garoto. “Quando eu corro, tenho vários ‘insights’ e me vem 
à cabeça soluções para vários problemas, tanto da vida pessoal, quanto 
da vida profissional. E isso aumenta minha produtividade, principalmente 
nos dias em  que estou com mais tarefas no trabalho”, explicou o procu-
rador. Já a Canoa Havaiana teve início em 2017, mas sem expectativas de 
entrar em competições. “É uma atividade muito agradável, mas que exige 
bastante do corpo. Entramos na água cedo e saímos cedo também. De-
pois de remar, volto para casa e vou para o trabalho”. Além de toda essa 
rotina de exercícios, não é raro ver Rodrigo chegando na Procuradoria de 
bicicleta. Haja fôlego!

“Correndo, aumento minha produtividade”

MINHA VIDA LÁ FORA

Corrida e Canoa Ha-
vaiana. Assim o procu-
rador-chefe do Centro 
de Estudos e Informa-
ções Jurídicas (CEI) da 
PGE, Rodrigo Francisco 
de Paula, mantém cor-
po e mente sãos. Na 
corrida, Rodrigo já par-
ticipou de diversas com-
petições, inclusive da 
última 10 milhas Garo-
to. Na Canoa Havaiana, 
por enquanto, nada de 
competições.


