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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

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

Emenda 

Constitucional nº 

59 
DOU, 12.11.2009 

Acrescenta § 3º ao art. 76 
do Ato das Disposições 
Constitucionais 
Transitórias para reduzir, 
anualmente, a partir do 
exercício de 2009, o 
percentual da 
Desvinculação das 
Receitas da União 
incidente sobre os 
recursos destinados à 
manutenção e 
desenvolvimento do 
ensino de que trata o art. 
212 da Constituição 
Federal, dá nova redação 
aos incisos I e VII do art. 
208, de forma a prever a 
obrigatoriedade do ensino 
de quatro a dezessete 
anos e ampliar a 
abrangência dos 
programas suplementares 
para todas as etapas da 
educação básica, e dá 
nova redação ao § 4º do 
art. 211 e ao § 3º do art. 
212 e ao caput do art.  
214, com a inserção neste 
dispositivo de inciso 
VI. 

Emenda 

Constitucional nº 

60 

DOU, 12.11.2009 

Altera o art. 89 do Ato das 
Disposições 
constitucionais 
Transitórias para dispor 
sobre o quadro de 
servidores civis e militares 
do ex-Território Federal de 
Rondônia. 

Emenda 

Constitucional nº 

61 

DOU, 12.11.2009 

Altera o art. 103-B da 
Constituição Federal, para 
modificar a composição do 
Conselho Nacional de 
Justiça. 

Lei nº 12.089 DOU, 12.11.2009 

Proíbe que uma mesma 
pessoa ocupe 2 (duas) 
vagas simultaneamente 
em instituições públicas de 
ensino superior. 

 
 
 
 
 
 

Base de legislação, 
disponível no site 

www.planalto.gov.br, 
opção legislação 



Lei nº 12.091 DOU, 12.11.2009 

Acrescenta inciso VII ao § 
2º do art. 81 da Lei nº 
9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, para incluir o 
nome dos dubladores nos 
créditos das obras 
audiovisuais. 

Decreto nº 6.999 DOU, 09.11.2009 

Altera o parágrafo único 
do art. 7º do Decreto nº 
61.589, de 23 de outubro 
de 1967. 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

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

Integral 

Decreto nº 45.209 
Jornal Minas Gerais, 
07.11.2009 

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

Decreto nº 45.210 
Jornal Minas Gerais, 
07.11.2009 

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

Lei nº 18.511 
Jornal Minas Gerais, 
11.11.2009 

Altera a Lei nº 13.766, de 30 
de novembro de 2000, que 
dispõe sobre a política 
estadual de apoio e incentivo 
à coleta seletiva de lixo e 
altera dispositivo da Lei nº 
12.040, de 28 de dezembro 
de 1995, que dispõe sobre a 
distribuição da parcela de 
receita do produto da 
arrecadação do ICMS 
pertencente aos municípios 
de que trata o inciso II do 
parágrafo único do art. 158 
aa Constituição Federal. 

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

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

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

Integral 

Decreto nº 13.775 DOM, 12/11/2009 

Dispõe sobre a transferência 
temporária de linhas 
rodoviárias interestaduais 
que operam no Terminal 
Rodoviário Governador Israel 
Pinheiro para a Estação de 
Integração São Gabriel, no 
período compreendido entre 
18 de dezembro de 2009 e 
04 de janeiro de 2010. 

Site www.pbh.gov.br, 
opção legislação 
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

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

Integral 

Portaria nº 2.370/2009 Dje, 11.11.2009 

Designa Comissão de 
servidores para os trabalhos 
de Apuração de 
irregularidades verificadas 
em Inventários Patrimoniais 
de Segunda Instância. 

1) Diário do Judiciário 
eletrônico, disponível 
no site 
http://dje.tjmg.jus.br 
 
ou2) Base de atos 



Portaria nº 2.371/2009 Dje, 11.11.2009 

Dispõe sobre o encerramento 
do exercício financeiro de 
2009, a formalização e a 
apresentação da prestação 
de contas anual e dá outras 
providências. 

Portaria Conjunta nº 
163/2009 

Dje, 11.11.2009 

Institui o Manual do Gestor 
no âmbito da Secretaria do 
Tribunal de Justiça e da 
Justiça de Primeira Instância. 

Resolução 616/2009 Dje, 13.11.2009 

Dá nova redação aos arts. 
48, 49 e 50 da Resolução nº 
420, de 2003, que contém o 
Regimento Interno do 
Tribunal de Justiça. 

normativos do TJMG, 
disponível no  portal 
www.tjmg.jus.br, opção 
Consulta/Atos 
normativos. 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

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

Integral 

AVISO DJe, 13.11.2009 

O Desembargador Célio 
César Paduani, Corregedor-
Geral de Justiça, faz publicar, 
para conhecimento dos Srs. 
Juízes de Direito, Promotores 
de Justiça, Advogados e 
Partes, os fatores de 
atualização monetária, 
aplicáveis aos feitos em 
curso no Estado de Minas 
Gerais, a partir de 11 de 
novembro de 2009 até a 
publicação do novo índice do 
INPC. 

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. 

 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

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

Integral 

Resolução nº 94 DOU, 11.11.2009 

Determina a criação de 
Coordenadorias da Infância e 
da Juventude no âmbito dos 
Tribunais de Justiça dos 
Estados e do Distrito Federal. 

Resolução nº 98 DOU, 13.11.2009 

Dispõe sobre as provisões de 
encargos trabalhistas a 
serem pagos pelos Tribunais 
às empresas contratadas 
para prestar serviços de 
forma contínua no âmbito do 
Poder Judiciário. 

Recomendação nº 25 DOU, 13.11.2009 

Recomenda aos tribunais a 
inserção em estágio de nível 
fundamental e médio ou 
prestação de serviços à 
comunidade, no âmbito dos 
órgãos jurisdicionais e 
entidades parceiras de 
adolescentes em conflito com 
a lei ou sob a aplicação de 
medida de proteção. 

Site www.cnj.jus.br/atos 
do Conselho 
 
Ou 
 
DOU eletrônico, disponível 
no site  www.in.gov.br 



Resolução nº 97 DJ, 13.11.2009 

Acrescenta parágrafo ao 
artigo 3º da Resolução n. 32, 
de 10 de Abril de 2007, que 
dispõe sobre as remoções a 
pedido e permuta de 
magistrados de igual 
entrância. 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- STF 

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

Integral 

Súmula Vinculante       

nº 17 
DOU, 10.11.2009 

Durante o período previsto no 
parágrafo 1º do artigo 100 da 
Constituição, não incidem 
juros de mora sobre os 
precatórios que nele sejam 
pagos. 

Súmula Vinculante      

nº 18 
DOU, 10.11.2009 

A dissolução da sociedade 
ou do vínculo conjugal, no 
curso do mandato, não afasta 
a inelegibilidade prevista no § 
7º do artigo 14 da 
constituição federal. 

Súmula Vinculante       

nº 19 
DOU, 10.11.2009 

A taxa cobrada 
exclusivamente em razão dos 
serviços públicos de coleta, 
remoção e tratamento ou 
destinação de lixo ou 
resíduos provenientes de 
imóveis, não viola o artigo 
145, II, da constituição 
federal. 

Súmula Vinculante        

nº 20 
DOU, 10.11.2009 

A gratificação de 
desempenho de atividade 
técnico-administrativa – 
GDATA, instituída pela Lei nº 
10.404/2002, deve ser 
deferida aos inativos nos 
valores correspondentes a 
37,5 (trinta e sete vírgula 
cinco) pontos no período de 
fevereiro a maio de 2002 e, 
nos termos do artigo 5º, 
parágrafo único, da Lei nº 
10.404/2002, no período de 
junho de 2002 até a 
conclusão dos efeitos do 
último ciclo de avaliação a 
que se refere o artigo 1º da 
Medida Provisória nº 
98/2004, a partir da qual 
passa a ser de 60 (sessenta) 
pontos. 

Súmula Vinculante       

nº 21 
DOU, 10.11.2009 

é inconstitucional a exigência 
de depósito ou arrolamento 
prévios de dinheiro ou bens 
para admissibilidade de 
recurso administrativo. 

Site www.stf.jus.br, 
opção jurisprudência, 
súmulas vinculantes 
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