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Atuando desde 2017 no caso da empresa Cozisul - que fornecia alimentação 
aos presidiários do sistema carcerário do ES e que foi denunciada por entre-
gar marmitas estragadas - a PGE obteve duas vitórias importantes. A primei-
ra, por meio da PCA, foi a contratação de nova empresa sem a interrupção 
do serviço. A segunda vitória veio por intermédio da PTR. Após a rescisão 
do contrato, a Cozisul encerrou suas atividades no Espírito Santo e ameaçava 
não pagar seus funcionários. Percebendo a situação, a PTR iniciou um proces-
so de mediação garantindo que a Cozisul pagasse, primeiramente, com os re-
cursos que ainda tinha a receber, os passivos trabalhistas. Com isso, todos os 
trabalhadores receberam seus direitos. Na avaliação do procurador-chefe da 
PTR, Edmundo Espíndula, a atuação da PGE evitou prejuízos ao Estado e aos 
trabalhadores. “Com essa medida, conseguimos garantir que os trabalhado-
res recebessem tudo que lhes era devido. Caso isso não fosse feito, o Estado 
viria, num futuro próximo, sofrer diversas ações trabalhistas como responsá-
vel subsidiário. E isso poderia nos custar muito caro”, explicou Edmundo.

Mediação garante pagamento de trabalhadores

Acatando a tese do procurador Ênio Otávio Juncal Victoria Rezende (PEP), o Ju-
diciário proferiu decisão favorável ao Estado em uma ação impetrada por uma 
empresa que requeria o pagamento de R$ 37 milhões a título de pagamento 
por serviços de segurança patrimonial, executados e não pagos pelo Estado 
na década de 90. Ao receber o processo, o procurador solicitou a revisão dos 
valores devidos e, ainda, a recuperação de aproximadamente R$ 3 milhões pa-
gos subsidiariamente pelo Estado a título de dívidas trabalhistas deixadas pela 
empresa. Ao final do processo, descontados os débitos trabalhistas da empre-
sa e refeitos os cálculos, a dívida ficou em aproximadamente R$ 7 milhões.

Decisão evita gasto de R$ 30 milhões ao Estado

A Associação dos Procuradores do Estado do ES 
(Apes) comemorou, no dia 14/03, no auditório 
da PGE, o Dia do Procurador do Estado, data ins-
tituída pela Lei Nº 10.716/2017. Na ocasião, hou-
ve palestra sobre “Os novos desafios da Advoca-
cia Pública”, proferida pelo professor e advogado 
Sérgio Ferraz. Além do procurador-geral do Es-
tado, Alexandre Nogueira Alves, e do presidente 
da Apes, Leonardo Pastore, vários procuradores 
da ativa e aposentados, bem como o deputado 
estadual Dary Pagung compareceram ao evento.

Dia do Procurador é comemorado na PGE


