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Por iniciativa da Procuradoria Trabalhista (PTR) da PGE, será realizado, no 
próximo dia 15/12, das 9h às 17h, no auditório da PGE, um curso sobre Re-
forma Trabalhista, cujo tema será “Petição inicial, defesa e Recurso de Revis-
ta na Reforma Trabalhista – Lei 13.467/2017”. O curso será ministrado pelo 
advogado Carlos Eduardo Amaral de Souza, que é mestre em Direitos e Ga-
rantias Fundamentais e professor de Direito do Trabalho da Faculdade de 
Direito de Vitória (FDV). As inscrições podem ser feitas pelo e-mail cei@pge.
es.gov.br. As vagas são limitadas.

Por designação do procurador-geral do Estado, Alexandre Nogueira Alves, 
a PGE, representada pelo procurador Henrique Rocha Fraga, participou, no 
final do mês de novembro, da 54ª Reunião Ordinária do Grupo de Gesto-
res das Finanças Estaduais. Na ocasião, foram debatidas estratégias para 
reduzir despesas e recuperar receitas. “Tivemos uma participação ativa no 
evento, onde relatei a experiência do Espírito Santo com o pagamento de 
precatórios”, afirmou Henrique. O procurador foi convidado para assumir a 
presidência de um Grupo Técnico de procuradores que vai tratar de temas 
jurídicos referentes às finanças públicas. O grupo, segundo Henrique, é di-
retamente ligado ao Confaz, e terá como missão principal pensar soluções 
que atendam às finanças públicas dos Estados.

O subprocurador-geral para As-
suntos Jurídicos, Erfen José Ri-
beiro Santos, e os procuradores 
Rodrigo Rabello Vieira e Rodrigo 
Marques de Abreu Júdice repre-
sentaram a PGE na inauguração 
do novo Fórum Cível da Serra, 
realizada no dia 01/12. A sole-
nidade contou ainda com a pre-
sença de diversas autoridades 
dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário; representantes da bancada 
federal e o prefeito da Serra, Audifax Barcellos. O discurso de encerramento 
da solenidade coube ao governador Paulo Hartung.

Reforma Trabalhista é tema de curso na PGE

PGE participa de seminário sobre finanças públicas

PGE marca presença em inauguração de Fórum


