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LEI N.  12.019 DOU, 24/08/09 

Insere inciso III no art. 3º da 
Lei no 8.038, de 28 de maio 
de 1990, para prever a 
possibilidade de o relator de 
ações penais de competência 
originária do Superior 
Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal 
convocar desembargador ou 
juiz para a realização de 
interrogatório e outros atos 
de instrução. 

DECRETO N.  6.945 DOU, 24.08.2009 

Altera o Regulamento da 
Previdência Social, aprovado 
pelo Decreto no 3.048, de 6 de 
maio de 1999, em 
conformidade com o disposto 
no art. 14 da Lei no 11.774, de 
17 de setembro de 2008, que 
trata da redução das alíquotas 
da Contribuição Previdenciária 
referidas nos incisos I e III do 
caput do art. 22 da Lei no 
8.212, de 24 de julho de 1991, 
em relação às empresas que 
prestam serviços de tecnologia 
da informação - TI e de 
tecnologia da informação e 
comunicação - TIC.  

LEI N.  12.020 DOU, 28.08.2009 

Dá nova redação ao inciso II 
do caput do art. 20 da Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 
1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da 
educação nacional, para 
modificar o rol de instituições 
de ensino comunitárias.  

LEI N. 12.023 DOU, 28.08.2009 

Dispõe sobre as atividades 
de movimentação de 
mercadorias em geral e 
sobre o trabalho avulso. 

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 



LEI N. 12.024 DOU, 28.08.2009 

Dá nova redação aos arts. 4º, 
5º e 8º da Lei nº 10.931, de 2 
de agosto de 2004, que 
tratam de patrimônio de 
afetação de incorporações 
imobiliárias; dispõe sobre o 
tratamento tributário a ser 
dado às receitas mensais 
auferidas pelas empresas 
construtoras nos contratos de 
construção de moradias 
firmados dentro do Programa 
Minha Casa, Minha Vida - 
PMCMV, atribui à Agência 
Nacional de 
Telecomunicações - ANATEL 
as atribuições de apurar, 
constituir, fiscalizar e 
arrecadar a Contribuição 
para o Fomento da 
Radiodifusão Pública; altera 
as Leis nºs 11.196, de 21 de 
novembro de 2005, 11.652, 
de 7 de abril de 2008, 
10.833, de 29 de dezembro 
de 2003, 9.826, de 23 de 
agosto de 1999, 6.099, de 12 
de setembro de 1974, 
11.079, de 30 de dezembro 
de 2004, 8.668, de 25 de 
junho de 1993, 8.745, de 9 
de dezembro de 1993, 
10.865, de 30 de abril de 
2004, 8.989, de 24 de 
fevereiro de 1995, e 11.941, 
de 27 de maio de 2009; e dá 
outras providências 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

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

Integral 

DECRETO N.  45.155 
Jornal Minas Gerais, 

22.08.2009 

Regulamenta a Lei n. 18.185, 
de 4 de junho de 2009, que 
dispõe sobre a contratação 
por tempo determinado para 
atender a necessidade 
temporária de excepcional 
interesse público, nos termos 
do inciso IX do art. 37 da 
Constituição da República. 

Decreto nº 45.15 
Jornal Minas Gerais, 

28.08.2009 

Altera o Regulamento do 
ICMS, aprovado pelo Decreto 
nº 43.080, de 13 de 
dezembro de 2002, e dá 
outras providências. 

Jornal Minas Gerais 
impresso, disponível 
nas Bibliotecas do 
Tribunal 
 
Ou  
 
Base de legislação, 
disponível no site 
www.alemg.gov.br/legis
lação. 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

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

Integral 



Portaria-Conjunta nº 
152/2009 
(REPUBLICAÇÃO) 
 

Dje, 24.08.2009 
 

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. 

Portaria-Conjunta nº 
154/2009 
***Na publicação do 
“Diário do Judiciário 
Eletrônico” do dia 
21/08/2009, onde se lê 
Portaria-Conjunta nº 
154/2009, leia-se 
Portaria-Conjunta nº 
155/2009. 
 

Dje, 24.08.2009 
Altera o Anexo I da Portaria-
Conjunta nº 133, de 15 de 
dezembro de 2008. 

1) Diário do Judiciário 
eletrônico, disponível 
no site 
http://dje.tjmg.jus.br 
 
ou 
 

2) Base de atos 
normativos do TJMG, 

dispnível no  portal 
www.tjmg.jus.br, opção 

Consulta/Atos 
normativos 

Portaria-Conjunta nº 
156/2009 
 

Dje, 26.08.2009 

Dispõe sobre programa de 
trabalho, a ser estabelecido 
pelos Juízes de Direito, para 
julgamento dos processos 
distribuídos até 31 de 
dezembro de 2005. 
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