
RESOLUÇÃO AGE Nº 36, DE 1º NOVEMBRO DE 2019. 

Dispõe sobre o compartilhamento, pela 

Superintendência Jurídica da Empresa 

Mineira de Comunicação, do exercício das 

atividades de assessoramento jurídico à 

Fundação TV Minas Cultural e Educativa. 

O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o 

disposto no art. 5º da Lei nº 23.304/2019, na Lei nº 22.294/2016 e no parágrafo único do 

art. 1º do Decreto nº 47.719, de 2019, 

RESOLVE: 

Art. 1º - As atividades de assessoramento jurídico à Fundação TV Minas Cultural e 

Educativa – TV Minas passam a ser exercidas, a contar desta data, pela Superintendência 

Jurídica da Empresa Mineira de Comunicação – EMC, sem prejuízo das demais 

competências desta última. 

Art. 2º - O assessoramento jurídico de que trata o art. 1º abrange todas as consultas e atos 

consultivos de interesse e que tenham por destinatário a TV Minas, ainda que já iniciados 

ou praticados os atos administrativos que lhes dão causa, excetuados os trabalhos 

indicados no §1º do presente artigo, e perdurará até a finalização do processo de extinção 

da TV Minas, determinada pela Lei nº 22.294, de 20 de setembro de 2016. 

§ 1º Os trabalhos de assessoramento jurídico que, na data de publicação desta resolução, 

encontrem-se pendentes de análise junto à Procuradoria da TV Minas permanecerão sob 

sua exclusiva responsabilidade até a conclusão do expediente na unidade. 

§ 2º Concluído o ato a cuja pendência se refere o § 1º do presente artigo, caberá à 

Superintendência Jurídica da EMC o exercício de eventuais atos consultivos 

complementares ou adicionais que se fizerem necessários. 

Art. 3º - As atividades assumidas pela Superintendência Jurídica da EMC por meio desta 

resolução restringem-se às atividades de consultoria e assessoramento jurídico, não 

alcançando a representação judicial da TV Minas, o que, nos termos da Resolução AGE 

nº 16, de 26 de abril de 2017, é de responsabilidade da Advocacia-Geral do Estado. 

Art. 4º - À Procuradoria da TV Minas compete encaminhar à Superintendência Jurídica 

da EMC, no prazo de até trinta dias contados da publicação desta resolução, toda a 

documentação e todos os arquivos necessários ao exercício do assessoramento jurídico à 

TV Minas. 

Parágrafo único. O encaminhamento da documentação deverá estar acompanhado de 

relatório produzido em meio digital, onde devem ser especificadas as pendências e 

informações relevantes ao exercício da atividade de assessoramento jurídico à entidade, 

especialmente em matéria de contratos e demais relações jurídicas vigentes. 

Art. 5º - Até a extinção da TV Minas, caberá à Superintendência Jurídica da EMC reportar 

à Advocacia-Geral do Estado as atividades de assessoramento jurídico exercidas em 



benefício daquela entidade, competindo à Consultoria Jurídica da AGE, nos termos da 

Resolução AGE nº 26, de 23 de junho de 2017, prestar o apoio e o assessoramento 

pertinentes. 

Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 1º de novembro de 2019. 

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 

Advogado-Geral do Estado 

Obs.: Este texto não substitui o publicado no Minas Gerais, em 13/11/2019. 
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