
 
 
Nº 569 – 06 de novembro de 2019                                        Abrangência: 26/10/2019 a 01/11/2019 
 
Com o objetivo de fornecer aos magistrados e servidores em geral as informações de que necessitam para o desempenho de suas 
atividades e de criar subsídios para que se mantenham atualizados, a EJEF disponibiliza, semanalmente, este Boletim. 
 
Seu conteúdo é uma seleção da legislação e de atos normativos do TJMG, inclusive da Corregedoria, publicados nos Diários Oficiais 
(DOU, DJU, DJe, MINAS GERAIS e DOM), tendo em vista a competência do Tribunal e a relevância da matéria para as funções 
jurisdicionais e administrativas. 
 

 
LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

Tipo/Número 
Publicação/ 

Edição 
Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

LEI 13.894 
DOU; 

30/10/2019 

Altera a Lei nº 11.340, de 7.8.2006 (Lei 
Maria da Penha), para prever a 
competência dos Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher para 
a ação de divórcio, separação, anulação de 
casamento ou dissolução de união estável 
nos casos de violência e para tornar 
obrigatória a informação às vítimas acerca 
da possibilidade de os serviços de 
assistência judiciária ajuizarem as ações 
mencionadas; e altera a Lei nº 13.105, de 
16.3.2015 (Código de Processo Civil), para 
prever a competência do foro do domicílio 
da vítima de violência doméstica e familiar 
para a ação de divórcio, separação judicial, 
anulação de casamento e reconhecimento 

da união estável a ser dissolvida, para 
determinar a intervenção obrigatória do 
Ministério Público nas ações de família 
em que figure como parte vítima de 
violência doméstica e familiar, e para 
estabelecer a prioridade de tramitação 
dos procedimentos judiciais em que 
figure como parte vítima de violência 
doméstica e familiar. 

Lei 13.894 
(Site da Presidência da 

República) 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13894.htm


LEI 13.887 
DOU; 

18/10/2019 

Altera a Lei nº 12.732, de 22 de 
novembro de 2012, para que os 
exames relacionados ao diagnóstico de 
neoplasia maligna sejam realizados no 
prazo de 30 (trinta) dias, no caso em 
que especifica.  

Lei 13.887 
 (Site da Presidência da 

República) 

 
LEGISLAÇÃO MINEIRA 

 

Tipo/Número 
Publicação/ 

Edição 
Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

 LEI 23.454
Minas 

Gerais; 
31/10/2019 

Autoriza a abertura de crédito 
suplementar ao Orçamento Fiscal do 
Estado em favor do Tribunal de Justiça 
Militar do Estado de Minas Gerais. 

Lei 23.454 
(Site da ALMG) 

 
ATOS NORMATIVOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Tipo/Número 
Publicação/ 

Edição 
Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

PORTARIA Nº 
4.599 

DJE; 
29/10/2019 

Designa Juízes Coordenador e Adjunto 
do Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania da Comarca de 
Patos de Minas. 

Port. 4.599 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 
4.600 

DJE; 
01/11/2019 

Altera a Portaria da Presidência nº 
3.834, de 13 de setembro de 2017, 
que “designa integrantes do Comitê 
Executivo Estadual da Saúde de 
Minas Gerais”. 

Port. 4.600 
(Site do TJMG) 

PORTARIA 
CONJUNTA Nº 903 

DJE; 
29/10/2019 

(Republicação) 

Dispõe sobre o plantão noturno no 
Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais nos dias que 
antecedem e sucedem ao feriado da 
Proclamação da República no ano 
de 2019. 

Port. Conj. 903 
(Site do TJMG) 

 
ATOS NORMATIVOS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA 

 

Tipo/Número 
Publicação/ 

Edição 
Ementa/Resumo Acesso ao Texto Integral 

AVISO Nº 63 
DJE; 

01/11/2019 

Avisa sobre a liberação de 
servidores para participarem do 21º 
Encontro de Delegados Sindicais. 

Aviso 63 
(Site do TJMG) 

PORTARIA Nº 
6.242 

DJE; 
29/10/2019 

Determina a realização de Correição 
Extraordinária Parcial na Vara Única 
da Comarca de Rio Vermelho, para 
fiscalização dos serviços do foro 
judicial. 

Port. 6.242 
(Site do TJMG) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/l13896.htm
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=LEI&num=23454&comp=&ano=2019
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po45992019.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po46002019.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc09032019.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/cav00632019.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/cpo62422019.pdf


PROVIMENTO Nº 
373 

DJE; 
01/11/2019 

Acresce o § 7º ao art. 195 do 
Provimento nº 355, de 18 de abril de 
2018, que “institui o Código de 
Normas da Corregedoria-Geral de 
Justiça do Estado de Minas Gerais - 
CGJ, que regulamenta os 
procedimentos e complementa os 
atos legislativos e normativos 
referentes aos serviços judiciários 
da Primeira Instância do Estado de 
Minas Gerais”. 

Prov. 373 
(Site do TJMG) 

Edição e publicação: COBIB – Coordenação de Documentação e Biblioteca 

Sugestões ou críticas: E-mail: cobib@tjmg.jus.br 
 

Para receber o Boletim de Legislação por meio eletrônico, envie e-mail para 
cadastro-ble@lista.tjmg.jus.br. O sistema remeterá uma mensagem de confirmação. 

http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/cpr03732019.pdf
mailto:cobib@tjmg.jus.br

