
RESOLUÇÃO AGE Nº 67, DE 21 DE AGOSTO DE 2020. 

Altera a Resolução AGE nº 29, de 23 de 

outubro de 2015, que dispõe sobre a 

distribuição e movimentação do cargo de 

Procurador do Estado da carreira da 

Advocacia Pública do Estado e dá outras 

providências. 

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

disposto nas Leis Complementares nº 30, de 10 de agosto de 1993; nº 35, de 29 de 

dezembro de 1994; nº 75, de 13 de janeiro de 2004; nº 81, de 11 de agosto de 2004; nº 83, 

de 28 de janeiro de 2005; nº 151, de 17 de dezembro de 2019; e no Decreto nº 47.963, de 

28 de maio de 2020, 

CONSIDERANDO que o avanço tecnológico, notadamente a partir da implantação do 

processo eletrônico (PJe) e Tribunus, permite medir as movimentações ocorridas nas 

unidades de representação judicial da Advocacia-Geral do Estado (AGE); 

CONSIDERANDO as mudanças decorrentes da pandemia provocada pela COVID-19, 

em especial a suspensão de tramitação dos processos físicos e, consequentemente, a 

redução massiva da movimentação de processos físicos (cargas e distribuição) e a 

preponderância das movimentações eletrônicas, medidas pelo sistema Tribunus; 

CONSIDERANDO que no período entre abril e julho de 2020, integralmente afetado pela 

pandemia, foi realizado o levantamento e a análise de movimentações constantes em 

cargas de autos registradas no sistema Tribunus e movimentações capturadas do sistema 

JPe e PJe 1ª instância e 2ª instância do TJMG; 

CONSIDERANDO que as informações apresentadas permitem que se conheça, de forma 

clara e objetiva, a realidade de cada uma das unidades da AGE, bem como subsidiam a 

tomada de decisões estratégicas, sobretudo para mover toda a organização para o rumo 

comum, o de alcançar a maior otimização da força de trabalho, contribuindo para a 

construção institucional rumo à eficiência no cumprimento de sua função; 

CONSIDERANDO que os dados avaliados nas análises gerenciais são divulgados desde 

novembro de 2019 e “utilizar as estatísticas gerenciais para elaboração de metodologia 

de lotação de procuradores e servidores” é iniciativa estratégica disposta no Planejamento 

Estratégico 2020-2027; 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento da gestão de pessoas, o que 

compreende a necessidade de otimizar a força de trabalho na AGE; 

CONSIDERANDO que as decisões relativas à alocação de Procuradores baseiam-se em 

relatórios contendo dados extraídos do sistema Tribunus; 

RESOLVE: 

Art. 1º – O art. 2º da Resolução AGE nº 29, de 23 de outubro de 2015, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 



“Art. 2º - Para efeitos desta Resolução, considera-se: 

....................................................... 

XII – Quadro Extraordinário de Exercício – QEE, quadro de exercício temporário, 

embasado em declaração de calamidade pública, que não implica na alteração da unidade 

de lotação, remoção ex officio ou reclassificação do Procurador do Estado; 

XIII – Exercício temporário – exercício temporário de Procurador em determinada 

Advocacia Regional do Estado ou entre unidades de execução judicial e extrajudicial da 

RMBH, embasado em declaração de calamidade pública ou outra situação extraordinária 

declarada pelo Advogado-Geral do Estado; 

....................................................... 

§ 2º – O QPC, QEC, QECM e QEE de que tratam os incisos II, III, IV e XII estão previstos 

nos Anexos I, II e III. 

§ 3º – O Presidente do Conselho Superior poderá decidir, ad referendum, pela criação e 

alteração do QEE, desde que embasado em critérios objetivos e decorrentes de 

calamidade pública declarada pelo Governador do Estado ou por necessidade do 

serviço.”. (nr) 

Art. 2º – A Resolução AGE nº 29, de 23 de outubro de 2015, fica acrescida do artº. 4-A: 

“Art. 4º-A – O Quadro Extraordinário de Exercício terá duração temporária, sendo sua 

permanência condicionada à continuidade da situação que ensejou a sua criação ou 

alteração. 

§ 1º – O QEE não observará os limites impostos pelo QPC e pelo QEC, nem implicará 

em alteração de lotação do Procurador do Estado. 

§ 2º – O Procurador do Estado que se enquadre nos critérios do QEE deverá exercer suas 

funções em unidade diferente de sua unidade de lotação.  

§ 3º – Os Procuradores do Estado com exercício alterado pelo QEE atuarão em ações 

designadas pela chefia temporária e receberão os processos eletrônicos na unidade de 

exercício temporário. 

Art. 3º – O art. 5º da Resolução AGE nº 29, de 23 de outubro de 2015, passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

“Art. 5º – A movimentação de Procuradores do Estado dar-se-á por meio de remoção, 

reopção, reclassificação ou exercício temporário, conforme estabelecido nesta Resolução. 

....................................................... 

§ 3º – Serão colocados em exercício temporário, até o limite de vagas a serem 

movimentadas entre as unidades, os Procuradores do Estado que possuírem menor tempo: 

I – de carreira; e II – de serviço público.”. (nr) 



Art. 4º – A Resolução AGE nº 29 de 23 de outubro de 2015, fica acrescida do art. 19-A: 

“Art. 19-A – O exercício temporário decorrente do QEE, determinado em localidade 

diversa do domicílio funcional do Procurador do Estado, será exercido na modalidade de 

teletrabalho, observada a regulamentação vigente.”. (nr) 

Art. 5º – Fica acrescido o Anexo III nada Resolução AGE nº 29, de 23 de outubro de 

2015. 

Art. 6º – A Resolução AGE nº 29, de 23 de outubro de 2015, fica acrescida do Anexo III. 

Art. 7º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020. 

SÉRGIO PESSOA DE PAULA CASTRO 

Advogado-Geral do Estado 

 

ANEXO III 

(a que se refere o art. 2º, § 2º da Resolução nº 29, de 23 de outubro de 2015) 

UNIDADE QEE 
Procuradores com exercício 

alterado pela QEE 

1ª Procuradoria da Dívida Ativa 25 -5 

Procuradoria de Autarquias e Fundações 30 +5 

 

Obs.: Este texto não substitui o publicado no Minas Gerais, em 25/08/2020. Disponível 

em: http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-08-25  

http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/?dataJornal=2020-08-25

