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Senhor Magistrado:

Por força de seus objetivos bem claros e, sobretudo, 
por tudo o que até hoje realizou, a Ejef é, no âmbito 
do TJMG, sinônimo de formação e informação, de 
preocupação em contribuir para o aprimoramento de 
nossos magistrados, em todos os sentidos.

Aprimoramento implica sempre esforço, e muito 
esforço quando se trata de concretizá-lo em níveis 
ótimos, como a Ejef vem procurando fazer ao longo 
dos anos. 

Mas a parcela maior desse esforço corre por conta do 
educando, cujo primeiro passo é dado com o gesto de 
acompanhar, de se inteirar, de participar - e também 
de contribuir.

Ao entregar-lhe este “CATÁLOGO”, com informações 
muito sintéticas, ao mesmo tempo abrangentes e 
atualizadas, a Ejef chama sua atenção para itens que 
são relevantes aos propósitos de uma prestação 
jurisdicional em continuada autossuperação, contando 
com a contrapartida de seu interesse de sempre!

Atenciosamente,

Desembargador José Antonino Baía Borges
2º VICE-PRESIDENTE DO TJMG E SUPERINTENDENTE DA EJEF
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O que oferece ao magistrado
• Facilitação à pesquisa de acórdãos existentes na base de jurisprudência do Tribunal.

O que é
Uma base de dados composta por acórdãos produzidos pelo TJMG, selecionados 
e tratados, apresentando no espelho de cada decisão informações que otimizam 
o resgate de conteúdo, ampliando a possibilidade de resultados e reduzindo o 
tempo de pesquisa.

Veja como acessar
• Portal TJMG > Jurisprudência > Consulta de Jurisprudência > Consulte o Sis-
tema de Acórdãos
• Rede TJMG > Judicial > Jurisprudência > Acódãos> Consulte o Sistema de 
Acórdãos

• Contato:  Coordenação de Indexação de Acórdãos e Organização de Ju-
risprudência - Coind

• E-mail: coind@tjmg.jus.br
• Telefone: (31) 3247-8965
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O que oferece ao magistrado
• Dados biográfi cos e curriculares de todos os magistrados da Justiça Estadual, com 
acesso restrito aos magistrados do TJMG.
• Oportunidade de conhecimento e interação entre os magistrados.

O que é
Publicação atualizada anualmente contendo informações e registro fotográfi co 
de todos os magistrados em atividade no Estado de Minas Gerais. Além disso, 
inclui dados sobre magistrados aposentados e informações estatísticas e 
históricas referentes ao TJMG e ao TJMMG.

Veja como acessar
• Rede TJMG>Documentos e publicações>Almanaque dos Magistrados

• Contato: Coordenação de Publicação e Divulgação de Informação Técnica - Codit 

• E-mail: codit@tjmg.jus.br
• Telefone: (31) 3247-8766
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O que oferece ao magistrado
• Um canal permanente de publicação dos artigos que o Magistrado venha a produzir.
• Acesso a trabalhos jurídicos sobre temas que repercutem no dia a dia do cidadão.
• Estímulo a uma maior refl exão sobre institutos e temas do Direito.
• Sintonia com o desenvolvimento do pensamento jurídico.
• Uma fonte de pesquisa sobre aspectos atuais da dogmática jurídica.

O que é
Acervo de artigos técnico-jurídicos, preferencialmente inéditos, com foco 
na área de competência do Tribunal, baseados em doutrina, legislação e/
ou jurisprudência sobre os temas abordados. A publicação é gratuita e aberta 
a todos os interessados. Os artigos são analisados por um Grupo de Trabalho, 
que dá parecer sobre sua publicação ou não. Os artigos jurídicos de autoria de 
Magistrados são analisados diretamente pelo Comitê da Ejef e/ou pela Comissão 
de Divulgação da Jurisprudência. Os textos são submetidos a revisão, adequando-
se aos padrões linguísticos e editoriais adotados pelo Tribunal.

Veja como acessar
• Portal do TJMG > Biblioteca > Artigos Jurídicos 
• Rede TJMG > Documentos e Publicações >  Artigos Jurídicos 

• Contato: Coordenação de Publicação e Divulgação de Informação Técnica - Codit 
• E-mail: codit@tjmg.jus.br
• Telefone: (31) 3247-8766



10

O que oferece ao magistrado
• Acesso aos Atos Normativos do Tribunal, de forma rápida e precisa. 
• Consulta por tipo, número, ano ou assunto do Ato Normativo. 
• Indexação dos Atos do Tribunal por bibliotecários, de acordo com as normas técnicas, 
de forma a facilitar a busca.

O que é
Base de dados de caráter informativo, disponível no portal do TJMG aos magistrados, 
servidores e público externo. É composta por todos os atos normativos produzidos 
pelo Tribunal.

Veja como acessar
• Portal do TJMG > Legislação > Atos Normativos 
• Rede TJMG > Administrativo > Atos Normativos 

• Contato:  Coordenação de Documentação e Biblioteca - Cobib

• E-mail: cobib@tjmg.jus.br 
• Telefone: (31) 3237-5172 / 6179



11

O que oferece ao magistrado
• Acesso a artigos jurídicos, obras doutrinárias, discursos, etc.
• Acesso a diversas bases de dados jurídicas públicas (legislação, doutrina, 
jurisprudência).
• Acesso (restrito) a bibliotecas digitais (obras doutrinárias, códigos secos e periódicos 
de editoras de renome).
• Acesso a revistas e boletins do TJMG.
• Acesso aos dicionários Aurélio e Houaiss.

O que é
Sistema que disponibiliza, em meio digital, documentos de diversas áreas do 
Tribunal de interesse da sociedade. Essas informações são apresentadas em 
suportes como livros, artigos de periódicos e discursos.

Veja como acessar
• Portal do TJMG > Biblioteca > Biblioteca Digital 
• Rede TJMG > Documentos e Publicações > Biblioteca > Biblioteca Digital

• Contato:  Coordenação de Documentação e Biblioteca - Cobib

• E-mail: bibiotecadigital@tjmg.jus.br 
• Telefone: (31) 3237-5172 / 6179
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O que oferece ao magistrado
• Acesso a decisões relevantes selecionadas do Órgão Especial e das Câmaras 
de Uniformização de Jurisprudência do TJMG, bem como àquelas decisões do 
STF e do STJ que versem sobre matéria de competência da Justiça Estadual.
• Subsídios basilares para o exercício da prestação jurisdicional. 

O que é
Instrumento de divulgação eletrônica publicado quinzenalmente e elaborado 
a partir de decisões do Órgão Especial e das Câmaras de Uniformização de 
Jurisprudência do TJMG. Apresenta, também, julgados e súmulas dos Tribunais 
Superiores, com matérias relacionadas à competência da Justiça Estadual. 

Veja como acessar
• Portal do TJMG > Jurisprudência > Boletim de Jurisprudência
• Rede TJMG > Documentos e Publicações > Boletim de Jurisprudência

• Para receber o Boletim de Jurisprudência por e-mail, envie seu pedido para 
cadastro-bje@lista.tjmg.jus.br, e o sistema remeterá uma mensagem de confi r-
mação.

• Contato:  Coordenação de Indexação de Acórdãos e Organização de Ju-
risprudência - Coind

• E-mail: coind@tjmg.jus.br
• Telefone: (31) 3247-8965
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O que oferece ao magistrado
• Acesso direto às legislações e atos normativos que versam sobre matérias de interesse 
do Tribunal, destacando normas relevantes ao cumprimento das funções do Poder 
Judiciário estadual. 
• Envio, por e-mail, aos usuários cadastrados. 

O que é
Boletim publicado semanalmente no Diário do Judiciário Eletrônico-DJe. Seu 
conteúdo é uma seleção da legislação publicada nos diários ofi ciais (DOU, diários 
eletrônicos dos Tribunais Superiores e CNJ, Minas Gerais e DOM - Município de Belo 
Horizonte) e dos atos normativos do TJMG, inclusive da Corregedoria, publicados 
no DJe. Baseia-se em matérias de competência do Tribunal e em outras relevantes 
para as funções jurisdicionais e administrativas.

Veja como acessar
• Portal do TJMG > Legislação > Boletim de Legislação
• Rede TJMG > Documentos e Publicações > Boletim de Legislação
• Para receber o Boletim de Legislação por e-mail, envie seu pedido para 
cadastro-ble@lista.tjmg.jus.br, e seu e-mail será automaticamente cadastrado 
para receber as novas edições do boletim.

• Contato: Coordenação de Documentação e Biblioteca - Cobib 

• E-mail: cobib@tjmg.jus.br 
• Telefone: (31) 3237-5172 / 6179
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O que oferece ao magistrado
• Acesso diário a duas decisões recentes do TJMG selecionadas com base no interesse 
da comunidade jurídica.
•  Acesso a ementas dos acórdãos proferidos pelo Órgão Especial em matérias de con-
trole de constitucionalidade.

O que é
Publicação diária, como uma seção do DJe, do texto de dois acórdãos recentes, au-
torizados pela Comissão de Jurisprudência do TJMG;

Veja como acessar
• Portal do TJMG > Processos >Diário do Judiciário > 2a Instância:Administrativo
• Rede TJMG > Judicial > Diário do Judiciário > 2a Instância:Administrativo

• Contato: Coordenação de Publicação e DIvulgação de Informação Técnica - Codit

• E-mail: codit@tjmg.jus.br
• Telefone: (31) 3247-8766
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O que oferece ao magistrado
• Uma ferramenta de consulta sistematizada para uma visão mais célere da jurisprudên-
cia do Tribunal de Justiça sobre os mais variados assuntos.

O que é
Coletânea das ementas dos acórdãos disponibilizadas, diariamente, no Diário Ju-
diciário eletrônico. As ementas são agrupadas por temas e assuntos e classifi cadas 
segundo ramos do direito, com títulos, subtítulos e subgrupos. Ao clicar no número 
do acórdão constante em cada ementa, o consulente é encaminhado ao Portal do 
TJMG, onde é possível visualizar o inteiro teor da decisão. 

Veja como acessar
• Portal do TJMG > Jurisprudência > Ementário Trimestral
• Rede TJMG > Documentos e Publicações > Ementário Trimestral

• Contato: Coordenação de Publicação e Divulgação de Informação Técnica - Codit 

• E-mail: codit@tjmg.jus.br
• Telefone: (31) 3247-8766 
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O que oferece ao magistrado
• Informações gramaticais objetivas e sintéticas, segundo a técnica do Portu-
guês Instrumental, com ênfase nos recursos da língua mais utilizados no dia a 
dia das atividades do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.

O que é
Boletim eletrônico com lições publicadas quinzenalmente (primeira e terceira 
terça-feira de cada mês). Utilizando as técnicas do Português Instrumental, é pu-
blicação sintética e atraente, com informações essenciais, assimiláveis num me-
nor tempo possível. 

Veja como acessar
• Portal do TJMG > Biblioteca > Gotas da Língua Portuguesa 
• Rede TJMG > Documentos e Publicações > Gotas da Língua Portuguesa

• Contato: Coordenação de Publicação e Divulgação de Informação Técnica - Codit 

• E-mail: codit@tjmg.jus.br
• Telefone: (31) 3247-8766



17

O que oferece ao magistrado
• Uma visão atualizada semanalmente das decisões do Tribunal com relação a temas 
de interesse geral.

O que é
Seleção de ementas de acórdãos versando sobre matéria de interesse do cidadão, 
publicada toda sexta-feira na seção “O Judiciário e o Cidadão” do caderno “Direito & 
Justiça” do jornal Estado de Minas.

Veja como acessar
• Edição das sextas-feiras do jornal Estado de Minas,  caderno “Direito & Justiça”.  

• Contato: Coordenação de Publicação e Divulgação de Informação Técnica - Codit 

• E-mail: codit@tjmg.jus.br
• Telefone: (31) 3247-8766
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O que oferece ao magistrado
• Acesso a julgados selecionados do Órgão Especial relacionados a dispositivos de lei 
impugnados em Ações Diretas de Inconstitucionalidade e Incidentes de Arguição de 
Inconstitucionalidade que podem embasar o julgamento de outros órgãos fracionários 
e evitar confl itos de decisão.
• Um qualifi cado ponto de referência e de apoio para a própria convicção.

O que é
Coletânea que destaca as decisões do Órgão Especial do TJMG em matéria consti-
tucional. Possibilita o acesso à íntegra das Constituições Federal e Estadual e corre-
laciona seus dispositivos às respectivas decisões do Órgão Especial do TJMG - Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade e Incidentes de Arguição de Inconstitucionalidade 
- a partir de 2008. A publicação tem caráter informativo e é atualizada quando há 
julgamento de novo tema em matéria constitucional, mudança de entendimento 
do Órgão Especial do TJMG e promulgação de emendas constitucionais e súmulas 
vinculantes.

Veja como acessar
• Portal do TJMG >Jurisprudência> Órgão Especial - ADIs e Incidentes
• Rede TJMG > Documentos e Publicações > Órgão Especial - ADIs e Incidentes

• Contato: Coordenação de Publicação e Divulgação de Informação Técnica - Codit 

• E-mail: codit@tjmg.jus.br
• Telefone: (31) 3247-8766
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O que oferece ao magistrado
• Seleção de doutrina, jurisprudência e legislação específi ca sobre determinado 
tema, mediante solicitação.
• Informações para instruir Ações Diretas de Inconstitucionalidade, Incidentes 
de Inconstitucionalidade e Uniformizações de Jurisprudência.

O que é
Serviço de pesquisa doutrinária, jurisprudencial e legislativa para subsidiar deci-
sões judiciais e/ou administrativas. Trata-se de serviço exclusivo para magistra-
dos, assessores e gestores do TJMG.

Veja como acessar
• Rede TJMG > Judicial > Pesquisa Jurídica 

• Contato: Coordenação de Pesquisa e Orientação Técnica - Copeq 

• E-mail: copeq@tjmg.jus.br
• Telefones: (31) 3299-4661, 3299-4662
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O que oferece ao magistrado
• Acesso a sentenças selecionadas e a acórdãos das Turmas Recursais.
• Subsídios relevantes para o exercício da atividade jurisdicional.

O que é
 Uma ferramenta de disseminação da informação jurídica do Tribunal. É um acervo 
composto por sentenças selecionadas e enviadas por magistrados com jurisdição 
nas comarcas do Estado de Minas Gerais, além de abranger os acórdãos das Turmas 
Recursais. O objetivo é divulgar as sentenças relevantes para a comunidade jurídi-
ca, de maneira a difundir o pensamento jurídico mineiro e oferecer subsídios que 
auxiliem os consulentes em suas atividades profi ssionais.

Veja como acessar
• Portal TJMG > Jurisprudência > Repositório de Sentenças
• Rede TJMG > Judicial > Repositório de Sentenças

• Contato:  Coordenação de Indexação de Acórdãos e Organização de Ju-
risprudência - Coind

• E-mail: coind@tjmg.jus.br 
• Telefone: (31) 3247-8965
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O que oferece ao magistrado
• Uma visão atualizada daquilo que de melhor seus pares do TJMG andam produzindo.
• Acórdãos apresentados em linguagem a mais cuidada possível.
• Doutrina com textos instigantes marcados pela  atualidade.
• Peças destacadas do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justi-
ça e do Órgão Especial.
• Adequada e permanente sintonia com os elementos mais relevantes da Me-
mória do Judiciário Mineiro.

O que é
Um veículo que, desde 1950, divulga para magistrados e demais provedores da 
justiça a palavra de escol do pensamento jurídico em Minas Gerais. Veicula deci-
sões da mais alta Corte de Justiça do Estado, bem como do STJ e do STF. Além das 
seções de jurisprudência, apresenta textos de refl exão sobre temas relevantes e 
matérias que interessam à preservação da Memória do Judiciário Mineiro.

Veja como acessar
• Portal do TJMG > Jurisprudência > Revista Jurisprudência Mineira
• Rede TJMG > Documentos e Publicações > Rev.  Jurisprudência Mineira
• Portal do TJMG e página da Ejef (acesso e download). Endereço www.tjmg.jus.
br/ejef, link Jurisprudência Mineira..... (etc.)
• Texto impresso, em edição limitada

• Contato: Coordenação de Publicação e Divulgação de Informação Técnica - Codit 

• E-mail: codit@tjmg.jus.br
• Telefone: (31) 3247-8766




