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notíciaLEGAL
Improbidade administrativa é tema de evento na PGE

Petrobras e ANP assinam acordo para unificação 
dos campos de petróleo do Parque das Baleias

A Escola Superior da PGE realiza, no próximo dia 12/04, a partir das 8h45, em 
seu auditório, o seminário Improbidade administrativa: o papel da Adminis-
tração Pública. O evento terá a participação de palestrantes como o depu-
tado estadual Sérgio Majeski; os procuradores do Estado Anderson Pedra e 
Luiz Colnago; o delegado de Polícia Federal Marcos Pugnal, e o subsecretário 
de Estado de Integridade Governamental e Empresarial, Marcelo Altoé. En-
tre os temas a serem abordados estão a Lei Anticorrupção (federal e esta-
dual), o Núcleo Anticorrupção e de Combate à Improbidade Administrativa 
da PGE (NAIA) e os reflexos da LINDB nas ações de improbidade administra-
tiva. O seminário é aberto a todos os servidores estaduais. Para participar 
basta comparecer. Não é necessário fazer inscrição. O evento faz parte do 
Programa de Residência Jurídica da PGE.

O procurador-geral do Estado, Rodri-
go de Paula, e o procurador-chefe da 
PPetro, Claudio Madureira, participa-
ram de solenidade realizada no Palácio 
Anchieta, dia 05/04, na qual a Petro-
bras e a ANP assinaram um acordo uni-
ficando os campos de petróleo e gás 
do Parque das Baleias. O acordo só foi 
possível após uma provocação da PGE 
à ANP sobre o tema, em 2013, cuja tese foi elaborada pelo procurador Claudio 
Madureira. Inicialmente, o acordo beneficiará os cofres públicos capixabas com 
um aporte de R$ 1,57 bilhão nos próximos quatro anos. Além disso, haverá um 
aumento na arrecadação futura da ordem de R$ 600 milhões ao ano. Destaque-
-se ainda que o Campo de Jubarte (maior fronteira produtiva do Estado), cuja 
previsão de encerramento da produção era para 2029, ganhará uma sobrevida 
de mais 27 anos, produzindo renda, emprego e prosperidade ao Estado.


