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Após amplo debate no âmbito do  Conselho da PGE, o procurador-geral do 
Estado, Alexandre Nogueira Alves, publicou, na edição do dia 02/10 do DIO, 
a Portaria PGE Nº 090-S, que dispõe sobre o Programa de Incentivo à Capa-
citação e à Pós-graduação da PGE. A referida portaria passa a regulamentar 
a liberação e custeio dos procuradores do Estado para participarem de cur-
sos de especialização (lato sensu), mestrado e doutorado (strictu sensu), bem 
como de eventos em que se produza ou dissemine conhecimento técnico-
-profissional. O custeio de tais atividades será mantido, em princípio, com re-
cursos do Fundo de Modernização e Incentivo à Cobrança da Dívida Ativa e 
de Reestruturação Administrativa da PGE (Funcad). Para Alexandre, a portaria 
atende a uma antiga necessidade da PGE que, também, era uma reivindica-
ção dos procuradores. “Nossa intenção é a de fazer com que os procuradores 
tenham a sua disposição um instrumento de apoio que lhes permitam am-
pliar seus conhecimento e, com isso, reverter esse conhecimento em prol da 
administração pública e da sociedade”, afirmou o procurador-geral.

A Procuradoria de Execu-
ções e Precatórios (PEP) está, 
desde o dia 02/09, sob a che-
fia da procuradora Rober-
ta Ponzo Nogueira. A nova 
procuradora-chefe da PEP 
entrou em substituição ao 
procurador Erico de Carva-
lho Pimentel, que deixou a 
chefia, a pedido, e saiu em li-
cença para conclusão de sua 
dissertação de mestrado. 

Como consequência do novo cargo que passou a ocupar, Roberta também 
é a mais nova conselheira do CPGE, já que o cargo de procurador-chefe da 
PEP compõe o Conselho. Na última reunião do CPGE, Roberta já participou, 
como ouvinte, e teve a presença registrada pelo procurador-geral e presi-
dente do Conselho, Alexandre Nogueira Alves.
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