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LEGISLAÇÃO FEDERAL 

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

Integral 

Medida Provisória nº 
471 DOU, 23.11.2009 

Altera as Leis nos 9.440, 
de 14 de março de 
1997, e 9.826, de 23 de 
agosto de 1999, que 
estabelecem incentivos 
fiscais para o 
desenvolvimento 
regional. 

Decreto n. 7.016 DOU, 27.11.2009 

Altera a Tabela de 
Incidência do Imposto 
sobre Produtos 
Industrializados - TIPI, 
aprovada pelo Decreto no 
6.006, de 28 de dezembro 
de 2006. 

Decreto n 7.017 DOU, 27.11.2009 
Altera os Anexos V e VII 
do Decreto no 6.890, de 29 
de junho de 2009. 

Lei nº 12.100 DOU, 30.11.2009 

Dá nova redação aos arts. 
40, 57 e 110 da Lei no 
6.015, de 31 de dezembro 
de 1973, que dispõe sobre 
os registros públicos e dá 
outras providências. 

Lei nº 12.101 DOU, 30.11.2009 

Dispõe sobre a 
certificação das entidades 
beneficentes de 
assistência social; regula 
os procedimentos de 
isenção de contribuições 
para a seguridade social; 
altera a Lei no 8.742, de 7 
de dezembro de 1993; 
revoga dispositivos das 
Leis nos 8.212, de 24 de 
julho de 1991, 9.429, de 
26 de dezembro de 1996, 
9.732, de 11 de dezembro 
de 1998, 10.684, de 30 de 
maio de 2003, e da 
Medida Provisória no 
2.187-13, de 24 de agosto 
de 2001; e dá outras 
providências. 

Base de legislação, 
disponível no site 

www.planalto.gov.br, 
opção legislação 



Lei nº 12.106 DOU, 08.12.2009 

Cria, no âmbito do 
Conselho Nacional de 
Justiça, o Departamento 
de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema 
Carcerário e do Sistema 
de Execução de 
Medidas 
Socioeducativas e dá 
outras providências. 

Lei nº 12.111 DOU, 10.12.2009 

Dispõe sobre os 
serviços de energia 
elétrica nos Sistemas 
Isolados; altera as Leis 
nos 9.991, de 24 de 
julho de 2000, 9.074, de 
7 de julho de 1995, 
9.427, de 26 de 
dezembro de 1996, e 
10.848, de 15 de março 
de 2004; revoga 
dispositivos das Leis 
nos 8.631, de 4 de 
março de 1993, 9.648, 
de 27 de maio de 1998, 
e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003; e dá 
outras providências. 

Lei nº 12.112 DOU, 10.12.2009 

Altera a Lei no 8.245, de 
18 de outubro de 1991, 
para aperfeiçoar as 
regras e procedimentos 
sobre locação de imóvel 
urbano. 

Lei nº 12.113 DOU, 10.12.2009 

Dá nova redação ao art. 
4o da Lei no 8.989, de 
24 de fevereiro de 1995, 
que dispõe sobre a 
isenção do Imposto 
sobre Produtos 
Industrializados - IPI, na 
aquisição de 
automóveis para 
utilização no transporte 
autônomo de 
passageiros, bem como 
por pessoas com 
deficiência física. 



Emenda Constitucional 
nº 62 DOU, 10.12.2009 

Altera o art. 100 da 
Constituição Federal e 
acrescenta o art. 97 ao 
Ato das Disposições 
Constitucionais 
Transitórias, instituindo 
regime especial de 
pagamento de 
precatórios pelos 
Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

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

Integral 

Lei nº 18.542 Jornal Minas Gerais, 
01.12.2009 

Acrescenta o art. 5º-A à 
Lei nº 17.785, de 23 de 
setembro de 2008, que 
estabelece diretrizes para 
facilitar o acesso da 
pessoa portadora de 
deficiência ou com 
dificuldade de locomoção 
aos espaços de uso 
público no Estado.  

Lei nº 18.550 Jornal Minas Gerais, 
04.12.2009 

Altera as Leis nºs 6.763, 
de 26 de dezembro de 
1975, que consolida a 
legislação tributária do 
Estado de Minas Gerais, e 
17.957, de 30 de 
dezembro de 2008, que 
altera as Leis nºs 6.763 e 
14.937, e dá outras 
providências. 

Lei nº 18.552 Jornal Minas Gerais, 
05.12.2009 

Altera a Lei nº. 12.903, de 
23 de junho de 1998, que 
define medidas para 
combater o tabagismo no 
Estado e proíbe o uso do 
cigarro e similares nos 
locais que menciona. 

Decreto nº 45.235 Jornal Minas Gerais, 
05.12.2009 

Dá nova redação a 
dispositivo do Decreto nº 
44.884, de 1º de setembro 
de 2008. 

Decreto nº 45.240 Jornal Minas Gerais, 
10.12.2009 

Regulamenta a Lei nº 
17.803, de 15 de outubro 
de 2008, que institui a 
política de incentivo aos 
atletas praticantes do 
desporto de rendimento 
em modalidades olímpicas 
e paraolímpicas, e dá 
outras providências.  

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



LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE 

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

Decreto nº 13.786 DOM, 01.12.2009 

Estabelece as Metas 
Tributárias a serem 
desempenhadas pelo 
coletivo dos servidores 
públicos integrantes da 
Área de Atividades de 
Tributação para o 
exercício de 2010. 

Decreto nº 13.791 DOM, 03.12.2009 

Regulamenta o tratamento 
favorecido, diferenciado e 
simplificado para as 
microempresas, empresas 
de pequeno porte, 
microempreendedor 
individual e sociedades 
cooperativas equiparadas 
nas contratações públicas, 
no âmbito da 
Administração Pública 
Municipal. 

Decreto nº 13.792 

DOM, 03.12.2009 
 
(Retificado no DOM  
  de 10.12.2009) 

Regulamenta a Lei n° 
8.762, de 16 de janeiro de 
2004, que “Dispõe sobre o 
Calendário Oficial de 
Festas e Eventos do 
Município” e a Lei n° 
9.063, de 17 de janeiro de 
2005, que “Regula 
procedimentos e 
exigências para a 
realização de evento no 
Município”. 

Decreto nº 13.793 DOM, 03.12.2009 
Altera do o Decreto nº 
9.223, de 20 de maio de 
1997. 

Decreto nº 13.798 DOM, 10.12.2009 

... proíbe a realização de 
eventos de qualquer 
natureza na Praça da 
Estação... 

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 2.378/2009 
Dje, 23.11.2009 
(Retificada no DJe  
  de 1º e 03.12.2009) 

Altera a Portaria nº 2.140, 
de 19 de dezembro de 
2007, que dispõe sobre a 
utilização dos 
estacionamentos 
existentes nos prédios do 
Tribunal de Justiça.  

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



Portaria nº 2.379/2009 Dje, 23.11.2009 

Altera Portaria 2.224, de 
08 de setembro de 2008, 
que designa 
desembargadores e juízes 
de direito para o exercício 
de superintendências e 
funções de assessoria 
especial à Presidência.  

PORTARIA nº 26/2009 
(2ª Vice-Presidência) Dje, 25.11.2009 

Dispõe sobre a instituição 
do Núcleo de Apoio à 
Gestão Documental da 1ª 
Instância. 

PORTARIA nº 27/2009 
(2ª Vice-Presidência) Dje, 25.11.2009 

Designa servidor para 
responder pelo Núcleo de 
Apoio à Gestão 
Documental da 1ª 
Instância.  

 
Ou 
 
2) Base de atos 
normativos do TJMG, 
disponível no  portal 
www.tjmg.jus.br, 
opção Consulta/Atos 
normativos. 

Portaria nº 2.380/2009 Dje, 26.11.2009 

Designa magistrado e 
servidores para comporem 
a Comissão Técnica de 
Avaliação Documental.  

Portaria nº 2.381/2009 Dje, 26.11.2009 

Designa servidores para 
integrarem a Comissão 
Permanente de Licitação 
da Secretaria do Tribunal 
de Justiça do Estado de 
Minas Gerais.  

 

Portaria nº 2.382/2009 Dje, 26.11.2009 

Designa servidores para 
exercerem a função de 
pregoeiro e integrarem as 
equipes de apoio no 
âmbito da Secretaria do 
Tribunal de Justiça.  

Portaria-Conjunta nº 
164/2009 Dje, 26.11.2009 

Altera composição do 
Grupo Gestor do 
“Programa 
Sustentabilidade Legal”.  

Resolução nº 617/2009 Dje, 27.11.2009 
Altera a competência das 
varas da Comarca de São 
João Nepomuceno.  

Resolução nº 618/2009 Dje, 27.11.2009 Altera a competência das 
varas da Comarca de Unaí  

Resolução nº 619/2009 
 Dje, 27.11.2009 

Dispõe sobre o 
procedimento para 
provimento do cargo de 
Desembargador, mediante 
remoção, inclusive por 
permuta, e promoção.  

 

Resolução nº 620/2009 Dje, 27.11.2009 

Altera a competência da 
Vara de Conflitos Agrários 
de Belo Horizonte, prevista 
na Resolução nº 438, de 
21 de junho de 2004. 

 



Resolução nº 621/2009 Dje, 27.11.2009 

Altera a lotação e autoriza 
o provimento de cargos 
dos Serviços Auxiliares da 
Justiça de Primeiro Grau, 
constantes do Anexo VII 
da Resolução nº 405, de 
2002.  

 

AVISO DA 
PRESIDÊNCIA Dje, 30.11.2009 

De ordem do 
Excelentíssimo Senhor 
Desembargador 
Presidente, a Gerência da 
Magistratura presta aos 
Srs. Juízes de Direito 
informações acerca da 
escala de férias do 1º 
semestre do ano de 2010, 
em observância ao 
disposto na Resolução 
537/2007. 

 

Portaria nº 2.384/2009 Dje, 01.12.2009 

Designa Comissão de 
servidores para os 
trabalhos de 
Levantamento dos bens 
permanentes em desuso 
e/ou material de consumo 
inservível, passíveis de 
alienação. 

 

Portaria nº 2.385/2009 Dje, 01.12.2009 

Designa Comissão de 
servidores para integrarem 
a Comissão de 
recebimento de Material 
da Secretaria do Tribunal 
de Justiça do Estado de 
Minas Gerais.  

 

Portaria nº 2.386/2009 Dje, 03.12.2009 

Regulamenta a emissão e 
o fornecimento dos 
demonstrativos de 
pagamento de 
remuneração, efetuado 
pela Secretaria do Tribunal 
de Justiça aos 
magistrados e servidores.  

 

Portaria nº 2.387/2009 Dje, 10.12.2009 

Constitui Comissão 
Temporária Especial 
destinada a propor 
procedimentos relativos às 
eleições para os cargos de 
direção do Tribunal de 
Justiça. 

 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

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



AVISO Nº 32/CGJ/2009 
(republicação por 
incorreção na 
publicação anterior) 

DJe, 24.11.2009 

...estabelece a escala de 
plantão bimestral, relativa 
ao ano de 2010, para os 
registros de óbitos que 
ocorrerem aos sábados, 
domingos e feriados, no 
horário de 09 às 12 horas 
e de 13 às 16 horas. 

AVISO Nº. 
033/CGJ/2009 DJe, 27.11.2009 

O Desembargador Célio 
César Paduani, 
Corregedor-Geral de 
Justiça do Estado de 
Minas Gerais, AVISA aos 
juízes de direito que se 
encontra disponível na 
página da INTRANET do 
Tribunal de Justiça, a partir 
da publicação deste, o 
arquivo próprio do 
SISCOM – Sistema de 
Informatização dos 
Serviços das Comarcas – 
contendo informações 
sobre o padrão de 
desempenho, 
produtividade e presteza 
no exercício jurisdicional, 
relativos ao período de 
NOVEMBRO de 2008 a 
OUTUBRO de 2009. 

Ofício Circular nº 
180/PGFPF/ANAC2009 DJe, 09.12.2009 

Por determinação do 
Corregedor-Geral de 
Justiça do Estado de 
Minas Gerais, 
Desembargador Célio 
César Paduani, no 
expediente protocolado 
sob o nº 664902200917 
publica-se o Ofício nº 
180/PGFPF/ ANAC/2009, 
da Procuradoria-Geral 
Federal para 
conhecimento de todos os 
Juízes e Escrivães e de 
todos a quem possa 
interessar. 

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. 



AVISO DA 
CORREGEDORIA DJe, 10.12.2009 

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 e atualização 
monetária, aplicáveis aos 
feitos em curso no Estado 
de Minas Gerais, a partir 
de 09 de dezembro de 
2009 até a publicação do 
novo índice do INPC.   

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

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

Súmula nº 402 DJe, 24.11.2009 

O contrato de seguro por 
danos pessoais 
compreende os danos 
morais, 
salvo cláusula expressa de 
exclusão. 

Súmula nº 403 DJe, 24.11.2009 

Independe de prova do 
prejuízo a indenização 
pela publicação não 
autorizada de imagem de 
pessoa com fins 
econômicos ou comerciais. 

Súmula nº 404 DJe, 24.11.2009 

É dispensável o aviso de 
recebimento (AR) na carta 
de comunicação 
ao consumidor sobre a 
negativação de seu nome 
em bancos de dados 
e cadastros. 

Súmula nº 405 DJe, 24.11.2009 

A ação de cobrança do 
seguro obrigatório 
(DPVAT) prescreve em 
três anos. 

Súmula nº 406 DJe, 24.11.2009  

A Fazenda Pública pode 
recusar a substituição do 
bem penhorado 
por precatório. 

Súmula nº 407 DJe, 24.11.2009  

É legítima a cobrança da 
tarifa de água fixada de 
acordo com as 
categorias de usuários e 
as faixas de consumo. 

Site www.stj.jus.br  
opção consulta, 
súmulas 
 



Súmula nº 408 DJe, 24.11.2009  

Nas ações de 
desapropriação, os juros 
compensatórios incidentes 
após a Medida Provisória 
n. 1.577, de 11/06/1997, 
devem ser fixados 
em 6% ao ano até 
13/09/2001 e, a partir de 
então, em 12% ao ano, 
na forma da Súmula n. 618 
do Supremo Tribunal 
Federal. 

Súmula nº 409 DJe, 24.11.2009  

Em execução fiscal, a 
prescrição ocorrida antes 
da propositura 
da ação pode ser 
decretada de ofício (art. 
219, § 5º, do CPC). 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

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

Súmula Vinculante 
nº 22 DOU, 11.12.2009 

A Justiça do Trabalho é 
competente para 
processar e julgar as 
ações de  indenização por 
danos morais e 
patrimoniais decorrentes 
de acidente de trabalho 
propostas por empregado 
contra empregador, 
inclusive aquelas que 
ainda não possuíam 
sentença de mérito em 
primeiro grau quando da  
promulgação da Emenda 
Constitucional no 45/04. 

Súmula Vinculante  
nº 23 DOU, 11.12.2009 

A Justiça do Trabalho é 
competente para 
processar e julgar ação 
possessória ajuizada em 
decorrência do exercício 
do direito de greve pelos 
trabalhadores da iniciativa 
privada. 

Súmula Vinculante  
nº 24 DOU, 11.12.2009 

Não se tipifica crime 
material contra a ordem 
tributária, previsto no art. 
1o, incisos I a IV, da  Lei 
no 8.137/90, antes do 
lançamento definitivo do 
tributo. 

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

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA 

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



Resolução nº 95 DOU, 23.11.2009 

Dispõe sobre a transição  
dos cargos de direção nos 
Órgãos do Poder 
Judiciário. 

Resolução nº 77 DOU, 01.12.2009 

Dispõe sobre a inspeção 
nos estabelecimentos  e 
entidades de atendimento 
ao adolescente e sobre a 
implantação do cadastro 
nacional de adolescentes 
em conflito com a lei. 

Resolução nº 93 DOU, 01.12.2009 

Acrescenta e altera 
dispositivos à Resolução 
Nº 54, de 29 de abril de 
2008, que dispõe sobre a 
implantação e 
funcionamento do 
Cadastro Nacional de 
Adoção. Cria e dispõe 
sobre o Cadastro Nacional 
de Crianças e 
Adolescentes Acolhidos. 

Resolução nº 100 DOU, 01.12.2009 

Dispõe sobre a 
comunicação oficial, por 
meio eletrönico, no âmbito 
do Poder Judiciário e dá 
outras providências. 

Resolução nº 99 
DOU, 03.12.2009 
(Retificada no DOU de 
07.12.2009)  

Institui o Planejamento 
Estratégico de Tecnologia 
da Informação e 
Comunicação no âmbito 
do Poder Judiciário. 

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