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LEGISLAÇÃO ESTADUAL
Tipo/Número

Lei nº 18.508

Publicação/Edição

Jornal Minas Gerais,
06.11.2009

Ementa/Resumo

Acrescenta dispositivo à Lei
nº 6.763, de 26 de dezembro
de 1975, que consolida a
legislação
tributária
do
Estado,
e
dá
outras
providências.

Acesso ao Texto
Integral
Jornal Minas Gerais
impresso,
disponível
nas
Bibliotecas
do
Tribunal
ou
Base de legislação,
disponível no site
www.alemg.gov.br/legis
lação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Tipo/Número

Publicação/Edição

RESOLUÇÃO nº 615/2009
(Republicada por incorreção

Dje, 04.11.2009

Ementa/Resumo

Determina a instalação de
vara na Comarca de Ibirité.

na publicação do DJe de
30.10.2009)

Portaria nº 2.369/2009

Tipo/Número

Resolução nº 96

Resolução nº 59

Tipo/Número

Dispõe sobre dispensa e
designação de CoordenadorDje, 06.11.2009
Local
da
Central
de
Conciliação da Comarca de
Jequeri.
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
Publicação/Edição

ou2) Base de atos
normativos do TJMG,
disponível no
portal
www.tjmg.jus.br, opção
Consulta/Atos
normativos.
Acesso ao Texto
Integral

Ementa/Resumo

Dispõe sobre o Projeto
Começar de Novo no âmbito
DOU, 04.11.2009
do Poder Judiciário, institui o
Portal de Oportunidades e dá
outras providências.
Disciplina e uniformiza as
rotinas
visando
ao
DOU, 05.11.2009
aperfeiçoamento
do
procedimento
de
(Resolução publicada no
interceptação
de
DOU de 12.09.2008.
comunicações telefônicas e
Texto consolidado de
de sistemas de informática e
acordo com alterações
telemática
nos
órgãos
introduzidas pela
jurisdicionais
do
Poder
Resolução nº 84, de 06 de
Judiciário, a que se refere a
julho de 2009).
Lei nº 9.296, de 24 de julho
de 1996.
CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA
Publicação/Edição

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

Ementa/Resumo

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

Acesso ao Texto
Integral

Instrução Normativa nº 2

Instrução Normativa nº 3

DOU, 04.11.2009

DOU, 06.11.2009

Disciplina a adoção de
medidas
destinadas
à
observância de tramitação de
processos da Lei 8069/90; da
garantia de cumprimento de
prazos
previstos
na
mencionada Lei; dos demais
direitos
da
criança
e
adolescente estabelecidos na
“teoria da proteção integral” e
dá outras providências.
Institui a guia única de
acolhimento,
familiar
ou
institucional, de crianças e
adolescentes,
e
a
de
desligamento, fixa regras
para
o
armazenamento
permanente
dos
dados
disponíveis
em
procedimentos de destituição
ou suspensão do poder
familiar.

Site
www.cnj.jus.br/correged
oria/atos da
Corregedoria
ou
DOU eletrônico, disponível
no site www.in.gov.br
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