
Prorrogada medida provisória que adia vigência da 
LGPD para maio de 2021

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, prorrogou 
por mais 60 dias a Medida Provisória 959/2020, que além de 
dispor sobre Auxílio Emergencial em pandemia, adia a entrada 
em vigor da LGPD (Lei Geral da Proteção dos Dados Pessoais), 
de agosto deste ano para maio de 2021. A MP aguarda análise 
nos Plenários da Câmara e do Senado, que devem seguir o rito 
sumário de tramitação das medidas provisórias definido  
pelo Congresso Nacional em virtude da situação de 
calamidade pública.

ANTAQ realiza em 06/07 audiência pública virtual 
sobre arrendamento de área no Porto de Fortaleza 

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários realizará no dia 
06 de julho audiência pública virtual sobre os documentos 
técnicos e jurídicos relativos à realização de certame licitatório 
referente ao arrendamento de terminal portuário destinado à 
movimentação e armazenagem de granéis sólidos vegetais, 
especialmente trigo em grãos localizado no Porto Organizado 
de Fortaleza/CE.

Gilmar Mendes suspende ações trabalhistas que 
discutem índices de correção monetária 

No último sábado, 27.06.2020, o Ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu liminar, nos autos da 
Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) n. 58, para 
determinar a suspensão do julgamento de todos os processos 
que tramitam perante a Justiça do Trabalho que discutam a 
aplicação dos índices TR ou IPCA-E para correção dos débitos 
trabalhistas. O Ministro fundamentou sua decisão na 
segurança jurídica a que as partes têm direito, diante do papel 
da Justiça Especializada no enfrentamento da grave crise 
socioeconômica decorrente da pandemia. A decisão ainda 
deverá passar por referendo do colegiado do STF, mas não há 
data marcada para julgamento.
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ANTAQ realizará audiência pública sobre 
transferência de controle societário ou de 
titularidade de contrato no setor portuário

disponíveis aqui.

A ANTAQ realizará consulta e audiência públicas, no período de 
29 de junho de 2020 a 12 de agosto de 2020, para obter 
contribuições para proposta de norma que dispõe sobre a 
regulamentação dos procedimentos para a transferência de 
controle societário ou de titularidade de contrato de concessão 
de porto organizado, de contrato de arrendamento de 
instalação portuária e contrato de adesão de instalação 
portuária. As minutas jurídicas e os documentos técnicos 
relativos a esta audiência pública estarão 

http://web.antaq.gov.br/sistemas/sisapinternet/AudienciaPublicaConsultar.aspx

