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Plenário já pode analisar, em 2º turno,
empréstimo para pagamento de precatórios

Está pronto para receber aná-
lise definitiva do Plenário o 
Projeto de Lei (PL) 5.011/18, 
que autoriza o Poder Execu-
tivo a contrair empréstimo 
para o pagamento de preca-
tórios, até o limite de R$ 2 
bilhões. A proposição, de au-
toria do governador Fernan-
do Pimentel, recebeu parecer 
favorável de 2º turno, da Co-
missão de Administração Pú-
blica, na noite de ontem.

O presidente da comis-
são e relator da matéria, 
deputado João Magalhães 
(MDB), opinou pela sua apro-
vação na forma em que ela 
passou em 1º turno. 

O projeto pretende ade-
quar a legislação estadual 
à possibilidade trazida pela 
Emenda Constitucional (EC) 
99, de 2017. A norma prevê 
que os estados, o Distrito Fe-
deral e os municípios que, em 
25 de março de 2015, estavam 
atrasados com o pagamento 
de seus precatórios, poderão 
quitar, até 31 de dezembro de 
2024, seus débitos vencidos e 
os que vencerão no período.

O precatório é uma re-
quisição de pagamento, ex-
pedida pelo Poder Judiciário, 

de determinada quantia de-
vida por um ente federativo, 
após condenação definitiva 
em processo judicial.

Foi definido pela emen-
da constitucional que esses 
entes poderão utilizar, para 
quitar seus precatórios, além 
de recursos orçamentários 
próprios, linhas de crédito es-
pecial oferecidas pela União, 
diretamente ou por intermé-

dio das instituições financei-
ras sob seu controle. A esses 
empréstimos não se aplicam 
quaisquer limites de endivi-
damento previstos em lei.

O valor principal e os 
eventuais rendimentos do 
empréstimo serão deposita-
dos em conta específica de 
titularidade do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, para 
assegurar que os recursos se-

jam de fato utilizados para o 
pagamento de precatórios.

O Poder Executivo vai ofe-
recer, como garantia para a 
realização da operação de cré-
dito, cotas e participações de 
impostos federais a que faz jus.

O orçamento do Estado con-
signará, anualmente, recursos 
necessários ao atendimento das 
despesas e dos demais encargos 
decorrentes do empréstimo.

Comissão de Administração Pública avalizou o projeto na forma em que ele foi aprovado em 1º turno

Willian Dias 

Proposição desburocratiza ações judiciais
Com voto contrário do de-
putado João Vítor Xavier 
(PSDB), a comissão também 
aprovou parecer do deputa-
do João Magalhães sobre o 
PL 5.302/18, do governador, 
que tem como objetivo des-
burocratizar e reduzir os pro-
cessos judiciais do Estado.

A proposição já pode ser 
apreciada em 1º turno pelo Ple-
nário. O relator opinou pela sua 
aprovação na forma do substi-
tutivo nº 1, apresentado na ma-
nhã de ontem pela Comissão 
de Constituição e Justiça (CCJ).

O substitutivo retira do 
texto original comandos para a 
criação da Câmara de Preven-
ção e Resolução Administrativa 
de Conflitos, no âmbito da Ad-
vocacia-Geral do Estado (AGE), 
tendo em vista que a criação de 
órgãos é assunto que deve ser 
tratado em Lei Complementar.

O projeto pretende au-
torizar a AGE a não ajuizar, 
não contestar ou desistir de 
ação em curso, não inter-
por recurso ou desistir, total 
ou parcialmente, daquele já 
eventualmente interposto. As 

ações podem ser tomadas em 
situações específicas, como 
matérias decididas, em defi-
nitivo, de modo desfavorável 
pelo Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) ou pelo Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ).

A proposição também 
autoriza que a AGE recomen-
de ao governador reconhe-
cer a procedência do pedido 
formulado em ações diretas 
de inconstitucionalidade, 
ações declaratórias de cons-
titucionalidade, arguições de 
descumprimento de preceito 

fundamental e mandados de 
segurança, quando ele figurar 
no polo passivo da deman-
da. O órgão também poderá 
orientá-lo  a não se manifestar 
quando inexistente o interesse 
direto da administração.

A Advocacia-Geral do Es-
tado fica autorizada a deixar 
de ajuizar ação de cobrança 
de crédito devido ao Execu-
tivo e que não esteja inscrito 
em dívida ativa, desde que 
seja inferior a 3 mil Unidades 
Fiscais do Estado de Minas 
Gerais (Ufemgs).



2 • sexta-feira – Assembleia Informa 20 de julho de 2018

 0h Palestra (continuação) – Legislação eleitoral, com Wladimir 
Rodrigues 

 1h Panorama – 10 anos da Lei Seca
 1h30 Assembleia Notícia 
 2h Comissão de Saúde (15/5) – Debate sobre o ensino a distância 

na formação dos profissionais de saúde, especialmente os da 
enfermagem

 4h20 Pensando em Minas – Cultura do silêncio e democracia, com 
Venício Artur de Lima 

 6h30 Parlamento Brasil
 7h Compactos de Comissões 
 7h30 Assembleia Notícia
 8h Mundo Político 
 8h30 Panorama – 10 anos da Lei Seca
 9h Compactos de Comissões 
 9h25 Comissão de Segurança Pública (12/6) – Discussão sobre 

atendimento de LGTBs no sistema socioeducativo de Minas 
 12h Memória e Poder – Economista Luiz Rogério Mitraud

 13h Mundo Político 
13h30 Compactos de Comissões
13h50  Comissão de Participação Popular (7/6) – Situação dos 

Correios e as propostas de fechamento de agências e demissões 
de trabalhadores

 18h Conexão Eleitoral
18h30 Compactos de Comissões  
 19h Resenha da Semana (inédito)                
19h30 Compactos de Comissões
 20h Segunda Musical (inédito) – Duo Alarte, com Ana Zivkovic e 

Alessandro Fonseca
20h30 I Congresso de Direito Político e Eleitoral – Painel 2, com 

Vânia Aieta e Adriano Guimarães 
 22h Resenha da Semana  
 22h30 Mundo Político (inédito) – Retrospectiva da semana
 23h Via Justiça (inédito) – Portabilidade de crédito 
23h30 Zás (inédito) – Cantora Ive Luna 

• programação sujeita a alterações
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TV ASSEMBLEIA

PANORAMA
O envelhecimento rápido da população brasileira e o aumento do número de denúncias de 
maus tratos contra idosos estão na pauta do Panorama, que recebe a psicóloga Sandra Mallet, 
do Conselho Municipal do Idoso de BH, e o defensor público Estevão Machado Carvalho, 
coordenador da Defensoria Pública Especializada da Pessoa Idosa. Eles falam sobre o pa-
pel do poder público e da família nos cuidados com o idoso e fazem uma reflexão sobre o 
Estatuto do Idoso, que completa 15 anos em 2018. Sábado, às 7h30 e às 16h30.

PLENÁRIO 
Em reunião extraordinária na última terça-feira, os deputados aprovaram, por unanimidade, 
em 1º turno, a Proposta de Emenda à Constituição 49/18, que prevê o pagamento do piso sala-
rial nacional aos servidores da educação em Minas Gerais. A votação em 2º turno deverá ocor-
rer na semana que vem. O Plenário também aprovou o PL que autoriza o Executivo a contrair 
empréstimo para o pagamento de precatórios, até o limite de 2 bilhões de reais. Foi derrubado 
o veto à proibição de pesquisas com animais. Reveja a reunião neste sábado, às 8h30.

GERAÇÃO
Do alto dos seus 102 anos, o samba está mais jovem do que nunca. É o que a gente descobriu 
em conversa com Warley Henrique, um dos instrumentistas e cavaquinistas de maior expres-
são da nova geração do samba em Minas. O Geração também ouviu uma galera apaixonada 
por uma boa roda de samba, com cavaquinho, pandeiro e boa companhia. E não importa o 
lugar não. O som foi ao vivo no estúdio, e não faltaram dicas dos melhores points para quem 
gosta do ritmo curtir o finalzinho das férias de julho. Sábado, às 19 horas; domingo, às 12h30.

Confira os destaques do fim de semana

Hoje


