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§ 5º A biblioteca do TJMG solicitará empréstimo às bibliotecas parceiras exclusivamente para atender às demandas de 
magistrados, assessores e gestores do TJMG. 
 
§ 6º As renovações serão realizadas pessoalmente, mediante apresentação de novo formulário preenchido. 
 
§ 7º Serão aplicadas às bibliotecas parceiras as mesmas medidas previstas neste Regulamento para os casos de atraso na 
devolução, danos e/ou extravio de obras pertencentes ao acervo da biblioteca do TJMG. 
 
§ 8º Eventuais penalidades aplicadas pelas bibliotecas parceiras à biblioteca do TJMG em virtude de atraso na devolução, dano 
e/ou extravio de livros serão transferidas para o usuário responsável. 
 

CAPÍTULO VII 
 

Do Serviço de Referência 
 

 
Art. 31. O atendimento de referência é prestado por bibliotecário que, pelas peculiaridades das funções que exerce, denomina-se 
“bibliotecário de referência”. 
 
§ 1º O atendimento de referência inclui pesquisas bibliográficas, levantamentos em bancos de dados de doutrina jurídica e de 
legislação para público interno, bem como orientação aos usuários internos e externos, visando recuperar/localizar informações 
de que necessitam. 
 
§ 2º As solicitações de pesquisa de jurisprudência da comunidade do TJMG serão encaminhadas ao setor competente. 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Das Disposições Finais 
 

 
Art. 32. No período que compreender o Inventário Anual da Biblioteca e do CLI não serão permitidos empréstimos e renovações. 
 
Art. 33. Os casos omissos serão resolvidos pelo coordenador de biblioteca. 
 
Belo Horizonte, 25 de maio de 2018. 
 
 

Desembargador WAGNER WILSON FERREIRA 
2º Vice-Presidente do TJMG e Superintendente da EJEF 

 
 

DIRETORIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 

Diretora Executiva: Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva 
 
 

PORTARIA N°109/2VP/2018 
  
 

Reconhece o Instituto Nacional do Direito e Cultura - INDIC, para o oferecimento de curso de formação de mediadores judiciais 
que atuarão no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
 
O SEGUNDO VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, no uso das atribuições que 
lhe conferem o art. 30, III, do Regimento Interno do Tribunal, aprovado pela Resolução do Tribunal Pleno n° 03, de 26 de julho de 
2012, 
  
CONSIDERANDO o disposto no art. 10 da Portaria Conjunta n° 651/PR/2017, de 5 de julho de 2017E 
  
CONSIDERANDO o que ficou consignado no processo do Sistema Eletrônico de Informações – SEI nº 0056232-
05.2017.8.13.0000, 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Reconhecer o Instituto Nacional do Direito e Cultura - INDIC, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ 
sob o número 24.323.286/0001-04, como apto a oferecer formação de mediadores judiciais que atuarão no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais, por meio do “Curso de Capacitação em Conciliação e Mediação Judicial”, na modalidade 
presencial e com carga horária total de 100 horas. 
 
Art. 2º O presente reconhecimento terá validade de 2 (dois) anos, contada da entrada em vigor desta Portaria. 
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Belo Horizonte, 24 de maio de 2018. 

 
Desembargador Wagner Wilson Ferreira 

Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
 
 

CURSO DE CAPACITAÇÃO DE JUÍZES LEIGOS – Turma 17 
 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Desembargador Geraldo Augusto de Almeida, e o Segundo 
Vice-Presidente do TJMG e Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF, Desembargador 
Wagner Wilson Ferreira, convocam os seguintes candidatos classificados nas provas de conhecimentos e de títulos do Edital de 
Processo Seletivo de Juízes Leigos nº 001/2015 para o Curso de Capacitação de Juízes Leigos. 
 
Objetivo: capacitar os candidatos para o exercício da função de Juiz Leigo e propiciar conhecimento prático das atividades que 
desempenharão, a fim de conferir-lhes maior segurança e agilidade no desempenho de suas atribuições e inteirá-los sobre as 
normas que regem a atividade dos Juízes Leigos, sobretudo em relação ao papel de auxiliares da Justiça, que exercerão durante 
o tempo pelo qual estiverem designados. 
 
Público: candidatos classificados em provas de conhecimentos e de títulos do Edital de Processo Seletivo de Juízes Leigos nº 
001/2015, conforme listagem abaixo. 
 
Modalidade: Educação a distância – EAD e supervisão presencial. 
 
Período de acesso e cadastramento: das 08 horas do dia 29/05/2018 às 23 horas do dia 30/05/2018, pelo endereço 
www.ejef.tjmg.jus.br. 
 
Observação: Orientações de acesso e esclarecimentos iniciais são encaminhadas aos candidatos, por correio eletrônico, 
conforme endereços fornecidos no ato de sua inscrição no processo seletivo. 
 
Período de realização: 
Módulo teórico: das 08 horas do dia 04/06/2018 às 23 horas do dia 08/06/2018. 
Módulo prático: do dia 12/06/2018 a 18/06/2018. 
 
Carga horária: 40 horas, sendo 15 horas para o módulo teórico, 20 horas de atividades sob a supervisão do magistrado 
orientador e 5 horas para elaboração da avaliação final do curso. 
 
Previsão do montante da despesa: R$ 0,00 
 
Origem da Receita: TJMG 
 
Requisitos para certificação do Módulo Teórico: Os participantes deverão cumprir, obrigatoriamente, dentro do período 
estabelecido para duração do módulo teórico, todas as atividades propostas (aulas teóricas na plataforma de EAD da EJEF no 
endereço www.ejef.tjmg.jus.br). 
 
Outras informações podem ser obtidas na Central de Tecnologia para Educação e Informação pelo telefone (31) 3247-8770/e-
mail cetec@tjmg.jus.br e na Diretoria Executiva de Suporte aos Juizados Especiais – pelo telefone (31)3289-9530/ e-mail 
dijesp04@tjmg.jus.br. 
 
Convocados: 
1. Euclides Dias Carvalho – Alfenas 
2. Jackson Luz Fonseca – Caratinga 
3. Pauliana Sueila de Carvalho – 1º JD UJ de Varginha 
4. Priscila Dias Alkimim – 2º JD UJ de Montes Claros 
5. Hélio Coura Ferreira – 1º JD UJ de Pará de Minas 
  
Belo Horizonte, 24 de maio de 2018. 
  
Diretora Executiva: Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva 
Diretoria Executiva de Desenvolvimento de Pessoas – DIRDEP/EJEF 

 
Treinamento Vivencial em Processos Circulares – Belo Horizonte 

 

De ordem do Exmº. Sr. Desembargador Wagner Wilson Ferreira, Segundo Vice-Presidente do TJMG e Superintendente da 
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, comunicamos que estarão abertas as inscrições para os servidores 
convocados e os para os voluntários pré-selecionados para o Treinamento Vivencial em Processos Circulares, conforme 
abaixo especificado:  
 




