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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

Tipo/Número Publicação/Edição Ementa/Resumo 
Acesso ao Texto 

Integral 

LEI N. 11.989 
 
 

DOU, 28.07.2009 
 
 
 

Acrescenta parágrafo 
único ao art. 31 da Lei no 
8.078, de 11 de setembro 
de 1990, que dispõe sobre 
a proteção do consumidor 
e dá outras providências. 

LEI N. 12.003 DOU, 30.07.2009 

Dispõe sobre a criação de 
número telefônico para 
uso exclusivo dos 
Conselhos Tutelares. 

LEI N. 12.004 
 
 
 
 
 

DOU, 30.07.2009 
 
 
 
 

Altera a Lei no 8.560, de 
29 de dezembro de 1992, 
que regula a investigação 
de paternidade dos filhos 
havidos fora do casamento 
e dá outras providências. 

 
 
 
 
 
 
 

LEI N. 12.006 
 
 
 
 
 
 
 

DOU, 30.07.2009 

Acrescenta artigos à Lei 
no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, que 
institui o Código de 
Trânsito Brasileiro, para 
estabelecer mecanismos 
para a veiculação de 
mensagens educativas de 
trânsito, nas modalidades 
de propaganda que 
especifica, em caráter 
suplementar às 
campanhas previstas nos 
arts. 75 e 77. 

LEI N. 12.007 DOU, 30.07.2009 

Dispõe sobre a emissão 
de declaração de quitação 
anual de débitos pelas 
pessoas jurídicas 
prestadoras de serviços 
públicos ou privados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LEI N. 12.008 DOU, 30.07.2009 

Altera os arts. 1.211-A, 
1.211-B e 1.211-C da Lei 
no 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973 - Código de 
Processo Civil, e 
acrescenta o art. 69-A à 
Lei no 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999, que 
regula o processo 
administrativo no âmbito 
da administração pública 
federal, a fim de estender 
a prioridade na tramitação 
de procedimentos judiciais 
e administrativos às 
pessoas que especifica. 

LEI N. 12.009 DOU, 30.07.2009 

Regulamenta o exercício 
das atividades dos 
profissionais em transporte 
de passageiros, 
“mototaxista”, em entrega 
de mercadorias e em 
serviço comunitário de rua, 
e “motoboy”, com o uso de 
motocicleta, altera a Lei no 
9.503, de 23 de setembro 
de 1997, para dispor sobre 
regras de segurança dos 
serviços de transporte 
remunerado de 
mercadorias em 
motocicletas e motonetas 
– moto-frete –, estabelece 
regras gerais para a 
regulação deste serviço e 
dá outras providências. 

M. PROVISÓRIA N. 466 DOU, 30.07.2009 

Dispõe sobre os serviços 
de energia elétrica nos 
Sistemas Isolados e dá 
outras providências.  

 
1) DOU eletrônico, 
disponível no site  
www.in.gov.br  
 
Ou 
 
2) Diário Oficial da 
União impresso, 
disponível para 
consulta nas 
Bibliotecas do TJMG 
 
Ou 
 
3) base de dados de 
legislação federal, 
disponível no site 
www.planalto.gov.br,   
opção Legislação 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Tipo/Número Publicação/Edição Ementa/Resumo 
Acesso ao Texto 

Integral 

DECRETO N. 45.144 Jornal Minas Gerais, 
25.07.2009 

Regulamenta a Lei 18.038, 
de 12 de janeiro de 2009, 
que define diretrizes para 
a formalização de 
parcerias entre o Estado e 
a iniciativa privada e dá 
outras providências. 

 
 
 
 
 
 
 



DECRETO N. 45.138 
(republicação por 

incorreção) 

Jornal Minas Gerais, 
28.07.2009 

Altera o Regulamento do 
ICMS (RICMS), aprovado 
pelo Decreto no. 43.080, 
de 13 de dezembro de 
2002 

LEI N. 18.304 Jornal Minas Gerais, 
31.07.2009 

Torna obrigatória a 
afixação de cartaz com a 
transcrição de dispositivo 
da Lei Federal n. 8.245, de 
18 de outubro de 1991, 
que dispõe sobre as 
locações dos imóveis 
urbanos e os 
procedimentos a elas 
pertinentes. 

LEI N. 18.306 Jornal Minas Gerais, 
31.07.2009 

Altera a Lei n. 12.666, de 4 
de novembro de 1997, que 
dispõe sobre a política 
estadual de amparo ao 
idoso e dá outras 
providências 

DECRETO N. 45.146 Jornal Minas Gerais, 
31.07.2009 

Institui o Programa Minas 
PCH, que tem como 
objetivo o desenvolvimento 
da produção de energia 
elétrica no Estado de 
Minas Gerais por meio de 
pequenas centrais 
hidrelétricas. 

 
Base de dados de 
legislação estadual, 
disponível no site 
www.alemg.gov.br 

 
Ou 
 

Jornal Minas Gerais, 
impresso, disponível 
nas Bibliotecas do 
TJMG. 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Tipo/Número Publicação/Edição Ementa/Resumo 
Acesso ao Texto 

Integral 

Portaria-Conjunta nº 
152/2009 
(republicação para 
acréscimo de 
parágrafos e incisos) 
 
 

Dje, 28.07.2009 

Regula os procedimentos 
para a identificação e 
julgamento, até 31 de 
dezembro de 2009, dos 
processos judiciais 
distribuídos até 31 de 
dezembro de 2005, no 
âmbito da Justiça de 
Primeira Instância 
do Estado de Minas 
Gerais. 

Portaria Presidencial  
nº 2.335/2009 
(republicada por erro 
material) 
 
 
 

Dje, 30.07.2009 
 
 
 
 
 

Constitui Comissão de 
Avaliação de Sentenças 
proferidas por magistrados 
não vitalícios, aprovados 
no 1º Curso de Formação 
para Ingresso na Carreira 
da Magistratura. 

1)  Jornal Minas 
Gerais,  impresso, 
disponível nas 
bibliotecas do TJMG; 

Ou 
2) base de dados de 
atos normativos do 
TJMG, disponível o 
site www.tjmg.gov.br, 
opção Consultas/Atos 
Normativos do TJMG. 
 
 



Portaria-Conjunta nº 
153/2009 
 

Dje, 31.07.2009 

Dispõe sobre a distribuição 
de feitos a 
desembargadores 
afastados de suas funções 
em situações não 
disciplinadas em lei e no 
Regimento 
Interno. 
 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA 

Tipo/Número Publicação/Edição Ementa/Resumo 
Acesso ao Texto 

Integral 

PORTARIA Nº 
871/CGJ/2009 
 

Dje, 30.07.2009 
 

Estabelece novas 
atribuições ao Serviço 
Auxiliar de Distribuição da 
Comarca de Belo 
Horizonte. 

 

PORTARIA Nº 
872/CGJ/2009 
 

Dje, 30.07.2009 

Estabelece nova 
denominação ao Arquivo 
Geral de Processos, que 
passará à Central de 
Arquivo  Forense – CAF, e 
dá novas atribuições. 
 

1) Diário do Judiciário 
eletrônico, disponível no 
site http://dje.tjmg.jus.br 
 
ou 
 
2) Base de atos 
normativos da 
Corregedoria, disponível 
no  portal www.tjmg.jus.br, 
opção Corregedoria/atos 
normativos. 
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