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Procuradores-gerais de todo o Brasil estiveram reunidos em Foz do Iguaçu 
(PR), no dia 24/11. Representando a PGE/ES, esteve presente ao evento o 
subprocurador-geral para Assuntos Jurídicos, Erfen José Ribeiro Santos. Na 
ocasião, foi prestada uma homenagem ao ex-procurador-geral do Rio de Ja-
neiro, Leonardo Espíndola, recentemente exonerado do cargo por  recusar-
-se a patrocinar a defesa do governador do RJ, em ação popular, que sustou 
o processo de nomeação do deputado Edson Albertassi para uma vaga no 
Tribunal de Contas daquele Estado. Segundo Espíndola, a nomeação é to-
talmente inconstitucional, uma vez que a vaga em aberto pertencia à classe 
dos auditores. Na avaliação de Erfen, a conduta do então procurador-geral 
foi motivo de orgulho para toda a categoria. “Em nome da advocacia públi-
ca capixaba, parabenizamos o procurador Leonardo por seu profissionalis-
mo, correção e ética demonstradas nesse episódio”, ressaltou Erfen.

Colégio de Procuradores-Gerais homenageia 
ex-procurador-geral do Rio de Janeiro

O Centro de Estudos e Informações Jurídicas (CEI) e a Escola 
Superior da PGE (ESPGEES) realizam, no dia 07 de dezembro 
próximo, a partir das 15 horas, o lançamento do volume 15 
da Revista da PGE. Na ocasião, haverá palestra com o procu-
rador do Estado do Rio Grande do Sul, Guilherme Brum, que 
falará sobre “Direito, poder e política: o papel do procurador 
do Estado para a radicalidade democrática”. Também haverá o 
lançamento de outros três livros de autoria dos procuradores 
Anderson Sant’Ana Pedra, Gustavo Calmon Holliday e Rodrigo 
Francisco de Paula. Os títulos são “A jurisdição constitucional 
e a criação do Direito na atualidade”, “A reclamação constitu-

cional do novo CPC” e “Estado de emergência na saúde pública”, respectiva-
mente. O evento será aberto ao público e ocorrerá no auditório da PGE.

Revista da PGE tem lançamento marcado


