
RESOLUÇÃO CONJUNTA AGE/SEF Nº 12, DE 05 DE MARÇO DE 2020. 

Fixa a meta anual de arrecadação da dívida 

ativa nos termos do Decreto nº 47.152, de 10 

de fevereiro de 2017. 

O ADVOGADO-GERAL DO ESTADO e o SECRETÁRIO DE ESTADO DE 

FAZENDA, no uso da atribuição que lhes confere o inciso III do § 1º do art. 93 da 

Constituição do Estado de Minas Gerais e tendo em vista o disposto no Decreto nº 47.152, 

de 10 de fevereiro de 2017. 

RESOLVEM: 

Art. 1º – Fica estabelecida em R$ 950.000.000,00 (novecentos e cinquenta milhões de 

reais) a meta anual de arrecadação da dívida ativa para o exercício financeiro de 2020. 

Art. 2º – A meta anual fixada nos termos do art. 1º será desdobrada em metas parciais, 

em valores acumulados mensalmente, que constarão em resoluções conjuntas do 

Advogado-Geral do Estado e do Secretário de Estado de Fazenda, a serem publicadas 

bimestralmente, em janeiro, março, maio, julho, setembro e novembro de cada ano. 

Parágrafo único – As resoluções de que trata o caput conterão, em relação a cada mês que 

compõe o bimestre abrangido pela publicação, as metas parciais de arrecadação da dívida 

ativa acumuladas mensalmente de janeiro até o respectivo mês. 

Art. 3º – As metas parciais de arrecadação da dívida ativa, nos meses de janeiro e fevereiro 

de 2020, em valores acumulados mensalmente, são: 

I – em janeiro, R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais); 

II – de janeiro a fevereiro, R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais). 

Art. 4º – Na apuração do resultado da arrecadação da dívida ativa no exercício financeiro 

de 2020 serão considerados todos os valores que, por ação da Advocacia-Geral do Estado, 

impliquem ingresso de recurso. 

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, produzindo seus efeitos 

a partir de 1º de janeiro de 2020. 

Belo Horizonte, 05 de março de 2020. 

SÉRGIO PESSO A DE PAULA CASTRO 

Advogado-Geral do Estado 

 

GUSTAVO DE OLIVEIRA BARBOSA 

Secretário de Estado de Fazenda 

Obs.: Este texto não substitui o publicado no Minas Gerais em 07/03/2020. 
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