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CIRCULAÇÃO IRRESTRITA – ANO XIII – BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2020, Nº 57 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Lei Federal nº 11.419 de 19/12/2006, art 4º 

 
“Assinatura Digital: o presente documento está assinado digitalmente, nos termos da Lei 11.419/ 2006 e MP 2.200-2/2001. A 
assinatura digital constitui forma de encriptação eletrônica do documento. Ela está empregada neste documento eletrônico como 
recurso tecnológico da segurança da informação. Os dados que compõem cada informação deste documento foram cifrados pela 
assinatura digital quando do respectivo armazenamento no equipamento-banco-de-dados do TJMG. Para a cifragem e 
armazenamento, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais empregou certificados digitais expedidos por instituição certificadora 
devidamente credenciada na ICP-Brasil (Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira). O presente documento recebeu assinatura 
digital com uso de Certificado de padrão ICP-Brasil com algoritmo de assinatura “sha1RSA”, expedido pela Autoridade Certificadora 
denominada “AC PRODEMGE SRF”, usado padrão de algorítimos criptográficos de RSA(1024 bits). Os métodos criptográficos 
empregados impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento digitalmente assinado e 
armazenado sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade 
e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO DO JUDICIÁRIO DO TJMG.” 

 
 

PRESIDÊNCIA 

 
Chefe de Gabinete: José Augusto Viana Nogueira  

26/03/2020 
 
 

SECRETARIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA E DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 
Secretário Especial da Presidência: Guilherme Augusto Mendes do Valle 

 
 
A Comissão Especial de Prevenção ao Contágio pelo COVID-19, designada pela Portaria da Presidência nº 4.746, de 13 
de março de 2020, publica, a seguir, notas complementares para orientar o funcionamento dos serviços e a efetividade 
das medidas de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus, nos termos do art. 29 da Portaria Conjunta da 
Presidência nº 952, de 23 de março de 2020. 
 
 

NOTA COMPLEMENTAR Nº 1/2020 
 
Considerando o disposto no art. 15 da Portaria Conjunta nº 952/PR/2020, bem como o que constou do Processo do Sistema 
Eletrônico de Informações - SEI nº 0035684-51.2020.8.13.0000, orienta-se: 
 
1) Durante o período de plantão extraordinário, estabelecido no art. 2º da Portaria Conjunta nº 952/PR/2020, deverão ser 
cumpridos os mandados de urgência, assim determinados pelo juiz competente. 
 
2) Os mandados que se encontrarem em poder dos oficiais de justiça deverão ser preferencialmente cumpridos por meios 
remotos (telefone, whatsapp e outros), que evitem o contato presencial dos servidores com partes e advogados, salvo 
determinação em contrário do juiz competente para apreciar o processo. 
 
3) O oficial de justiça deverá certificar, detalhadamente, no corpo do mandado, sobre a forma utilizada para seu cumprimento, 
além de outras informações de praxe. 
 
4) Havendo mandados em poder dos oficiais de justiça que não se revistam de caráter de urgência e que não sejam passíveis 
de cumprimento por meios remotos, seu cumprimento deverá ficar suspenso até o fim do regime de plantão extraordinário a 
que se refere o art. 2º da Portaria Conjunta nº 952/PR/2020. 
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Belo Horizonte, 26 de março de 2020. 
 
Desembargador NEWTON TEIXEIRA CARVALHO, Superintendente de Saúde do TJMG e Presidente da Comissão Especial 
de Prevenção ao Contágio pelo COVID-19 
 
LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Juiz Auxiliar da Presidência e Coordenador da Comissão Especial de Prevenção ao 
Contágio pelo COVID-19 

 
NOTA COMPLEMENTAR Nº 2/2020 

 
Considerando o disposto no inciso VI do §1º do art. 4º da Portaria Conjunta nº 952/PR/2020, bem como o que constou do 
Processo do Sistema Eletrônico de Informações - SEI nº 0037986-53.2020.8.13.0000, orienta-se: 
 
1) Os resgates de depósitos judiciais, o cumprimento de ofícios e os demais serviços realizados para a Justiça estão sendo 
operacionalizados em regime de contingência pelo Banco do Brasil S/A, em razão das restrições derivadas das medidas de 
combate ao Covid-19. 
 
2) No caso de alvarás emitidos até o dia 26/03/2020, os pagamentos poderão ser realizados nas agências de atendimento e na 
Central de Atendimento do Banco do Brasil S/A. 
 
3) Alvarás e ofícios emitidos a partir do dia 27/03/2020 serão pagos exclusivamente pela Central de Atendimento do Banco do 
Brasil, com as informações dos dados bancários dos favorecidos (nome, CPF/CNPJ, banco, agência e conta), hipótese em que 
os comprovantes de pagamento serão enviados para as respectivas varas, tão logo sejam processados. 
 
4) Todos os alvarás deverão ser assinados de forma eletrônica, através do SisconDj-DEPOX. 
 
5) A rede de atendimento está orientada a pagar alvarás físicos já emitidos, mas ainda não liquidados. 
 
6) Em caso de unidades de atendimento sem funcionamento, os interessados poderão, mediante contato com a Central de 
Atendimento, receber os alvarás por meio de crédito em conta bancária de sua preferência. 
 
7) Os contatos com a Central de Atendimento podem ser feitos através dos e-mails marcelobotelho@bb.com.br ou 
leoguim@bb.com.br e dos telefones (31) 98988-2270 ou (31) 98726-3817, preferencialmente por whatsapp. 
 
Belo Horizonte, 26 de março de 2020. 
 
Desembargador NEWTON TEIXEIRA CARVALHO, Superintendente de Saúde do TJMG e Presidente da Comissão Especial 
de Prevenção ao Contágio pelo COVID-19 
 
LUIZ CARLOS REZENDE E SANTOS, Juiz Auxiliar da Presidência e Coordenador da Comissão Especial de Prevenção ao 
Contágio pelo COVID-19 
 

 
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA 

 
DIRETORIA EXECUTIVA DA GESTÃO DE BENS, SERVIÇOS E PATRIMÔNIO 

 
Diretora Executiva: Adriana Lage de Faria  

 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Resultado de julgamento 
 
Licitação nº 007/2020 -  Modalidade: Concorrência 
Processo SIAD nº 963/2019 
Objeto: Obra de construção do novo Fórum da Comarca de NANUQUE 
 
Licitante vencedora: ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 
Valor Global: R$8.950.621,38 (oito milhões novecentos e cinquenta mil seiscentos e vinte um reais e trinta e oito 
centavos).  
Fator multiplicador K = 0,7625 
 
a) Comissão Especial de Licitação 
 

Adjudicação e Homologação 
 
Licitação nº 007/2020 - Processo SIAD nº 963/2019 
Modalidade: Concorrência 
Objeto: Obra de construção do novo Fórum da Comarca de NANUQUE 
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A Diretora Executiva da Gestão de Bens, Serviços e Patrimônio, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso 
VI do artigo 43 da Lei Federal nº 8.666/93, HOMOLOGA o LOTE ÚNICO do procedimento licitatório acima identificado e 
ADJUDICA o objeto licitado à empresa ALCANCE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., pelo valor global de: 
R$8.950.621,38 (oito milhões novecentos e cinquenta mil seiscentos e vinte um reais e trinta e oito centavos), obtido 
pela aplicação do FATOR K de 0,7625  sobre o valor global máximo admitido para esta licitação. 
 

GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Gerente: Maria Regina Araújo de Castro 

26.03.2020 
 
Contrato – Extrato 
 
Souza e Lisboa Comércio e Serviços de Toldos Eireli.- Ct. 050/2020 (9245603) de 26.03.2020 – Processo 228/2020- SEI 
0029346-61.2020.8.13.0000 - Objeto: fornecimento e a instalação de sombreadores nos estacionamentos de diversas 
edificações deste TRIBUNAL. Lote 02 - Vigência: 26.03.2020 a 26.03.2021 - Valor do Termo: R$  3.760,00 na Dotação 
Orçamentaria nº. 4031.02.061.706.2091.4.4.90.52.22 ou em outra que vier a ser consignada para este fim.  
 
Termo Aditivo – Contrato – Extrato 
 
Magnetec Indústria Eletroeletrônica Eireli - Epp. - 1ºTA de 26.03.2020 ao Ct. 018/2020 (9241543) de 03.02.2020 - SEI 
0025841-62.2020.8.13.0000 - Objeto: Prorrogação do prazo de execução e de  vigência, alteração de objeto e de valor. – 
Vigência. 01.04.2020 a 02.08.2021- Valor do Termo:  Redução de R$ 5.000,00 na Dotação Orçamentária nº. 
4031.02.061.706.2091.4.4.90.52.20 ou de outra que vier a ser consignada para este fim. 
 
Plansul Planejamento e Consultoria Eireli. - 10ºTA de 24.03.2020 ao Ct. 012/2019 (9210792) de 15.01.2019- Processo 
848/2018- SEI 0021303-38.2020.8.13.0000- Objeto: Retificação da Cláusula Primeira do 9º Termo Aditivo e reajuste contratual 
. – Vigência. 24.03.2020 a 31.01.2021 - Valor do Termo: R$ 768.023,33, sendo R$ 266.277,44 na Dotação Orçamentária nº. 
4031.02.061.706.4395.3.3.90.37.01 ou de outra que vier a ser consignada para este fim e R$ 501.745,89 na Dotação 
Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.37.02 ou de outra que vier a ser consignada para este fim. 
 
Plansul Planejamento e Consultoria Eireli. - 6ºTA de 26.03.2020 ao Ct. 018/2019 (9210829) de 18.01.2019- Processo 
1039/2018- SEI 0019192-81.2020.8.13.0000- Objeto: Reajuste contratual e acréscimo na rubrica “reembolso de despesas de 
viagens” . – Vigência. 26.03.2020 a 17.01.2021 - Valor do Termo: R$ 1.004.609,57 na Dotação Orçamentária nº. 
4031.02.061.706.4395.3.3.90.37.02 ou de outra que vier a ser consignada para este fim. 
 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. - 2ºTA de 25.03.2020 ao Ct. 009/2019 de 29.03.2019 - SEI 0116073-
57.2019.8.13.0000 - Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e alteração de cláusula. – Vigência. 25.03.2020 a 28.03.2021- 
Valor do Termo: Sem ônus para o TJMG. 
 
Mauricio Leonardo. - 1ºTA de 24.03.2020 ao Ct. 177/2019 de 18.07.2019 – Processo 487/2019- SEI 0026305-
86.2020.8.13.0000- Objeto: Revisão dos valores dos serviços. – Vigência. 24.03.2020 a 17.07.2021. - Valor do Termo: R$ 
14.550,54 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.36.14 ou em outra que vier a ser consignada para este 
fim. 
 
Rita de Cássia Menossi. - 3ºTA de 26.03.2020 ao Ct. 168/2017 de 10.08.2017 – Processo 463/2017- SEI 0023869-
57.2020.8.13.0000- Objeto: Revisão dos valores dos serviços. – Vigência. 26.03.2020 a 09.08.2020. - Valor do Termo: R$ 
2.927,10 na Dotação Orçamentária nº. 4031.02.061.706.4395.3.3.90.36.14 ou em outra que vier a ser consignada para este 
fim. 
 
Termo de Apostilamento  - Contrato 
 
AMM Tecnologia e Serviços de Informática Ltda. - 1ºTermo de Apostilamento de 26.03.2020 ao Ct. . 047/2020 (9245552) de 
20.03.2020. - SEI 0037910-29.2020.8.13.0000 - Objeto: Alteração da Dotação Orçamentária especificamente quanto à 
classificação econômica da despesa para nº  4031.02.061.706.2025.4.4.90.40.06  ou em outra que vier a ser consignada para 
este fim. 
 
Termo Aditivo-Convênio - (Extrato) 
 
Município de São Pedro do Suaçuí/MG. – 1ºTA de 25.03.2020 ao Cv. 020/2020 de 07.02.2020 – SEI 0034559-
45.2020.8.13.0486- Objeto: Alteração de cláusula e acréscimo de 01(um) estagiário, passando o total para 02(dois) cedidos. – 
Vigência: 25.03.2020 a 06.02.2025 - Valor: Sem valor para o Tribunal. 
 

GERÊNCIA DE COMPRA DE BENS E SERVIÇOS 
Gerente: Henrique Esteves Campolina Silva 

26.03.2020 
 

Aviso 
 
Licitação: 054/2020 
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Planejamento SIAD: 083/2020 
Modalidade: Pregão Eletrônico 
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de papel A4, conforme especificações técnicas contidas no Termo 
de Referência e demais anexos, partes integrantes e inseparáveis do Edital. 
Data de início da sessão do pregão: 13.04.2020. 
Hora de início da sessão do pregão: 10h00min. 
Disposições Gerais: Os interessados poderão fazer download do edital no sítio www.compras.mg.gov.br. 

 
 

SEGUNDA VICE-PRESIDÊNCIA 
 

ESCOLA JUDICIAL DESEMBARGADOR EDÉSIO FERNANDES 
 

DIRETORIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 
 

Diretora Executiva: Ana Paula Andrade Prosdocimi da Silva 
 

CURSO “ADOÇÃO INTERNACIONAL E O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR” 
 

Modalidade: a distância 
 

11ª Turma 
 

De ordem da Excelentíssima Srª. Desembargadora Áurea Maria Brasil Santos Perez, Segunda Vice-Presidente do TJMG e 
Superintendente da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, comunicamos que estarão abertas as inscrições para a 
11ª turma do Curso “Adoção Internacional e o Direito à Convivência Familiar”, conforme abaixo especificado: 
 
1. PÚBLICO AO QUAL SE DESTINA: 
Magistrados, servidores e estagiários do TJMG 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
Ao final deste curso, espera-se que o participante seja capaz de: 
2.1. Distinguir os procedimentos afetos à adoção internacional, diferenciando-a da adoção nacional. 
2.2. Identificar os casos em que a adoção internacional é indicada. 
2.3. Analisar as consequências de eventuais preconceitos e inseguranças ainda existentes sobre o assunto. 
 
3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

I. Aspectos legais e procedimentais da Adoção Internacional 
II. Trâmite da adoção internacional na comarca de origem - Vara da Infância e da Juventude 

III. Aspectos psicossociais, preparação da criança e do adolescente para adoção, estágio de convivência e 
acompanhamento pós-adotivo. 
IV. Acompanhamento de crianças e adolescentes sob medida protetiva de acolhimento familiar ou institucional. 
V. Análise do perfil dos pretendentes nacionais e estrangeiros e do perfil de crianças/adolescentes aptos à adoção 

 
4. METODOLOGIA:  
Neste curso, o estudante realiza o seu próprio percurso integralmente no ambiente virtual de aprendizagem, sem a orientação 
de tutores (autoinstrucional). A proposta pedagógica combina vídeos, textos, materiais complementares e exercícios. 
 
5. PERÍODO DO CURSO: 16 de abril a 28 de maio de 2020. 
(o ambiente do curso estará acessível a partir das 10h do dia 16/04/2020 e será encerrado às 23h55 do dia 28/05/2020). 
 
6. NÚMERO DE VAGAS: 500 vagas. 
 
7. CARGA HORÁRIA: 20 horas 
 
8. PERÍODO DE INSCRIÇÕES: 03 a 14 de abril de 2020. 
 (As inscrições serão abertas a partir das 10h do dia 03/04/2020 e encerradas às 23h55 do dia 14/04/2020, ou até se 
esgotarem as vagas).  
 
9. PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO: 
O interessado em participar do curso, deverá: 
• Acessar o endereço http://www.siga.tjmg.jus.br, clicar em “Pedir inscrição em curso”; 
• Na página de inscrições, localizar o nome do curso e clicar em “Inscrições abertas – clique aqui”; 
• Em seguida, preencher ou atualizar no formulário seus dados de cadastro e clicar no botão “Confirmar o pedido de 
inscrição”. 

• Os campos CPF e senha, preenchidos durante o procedimento de inscrição, serão utilizados, respectivamente, para 
login e senha de acesso ao ambiente virtual do curso, devendo ser anotados pelo candidato, como forma de lembrete. 
 
10. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 
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10.1. As vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de inscrição. 
10.2. Serão excluídas: 
• Inscrições daqueles que compartilharem o mesmo endereço de e-mail. O endereço pode ser do TJMG (@tjmg.jus.br), 
mas é obrigatório que este e-mail institucional seja individual e de uso exclusivo do estudante. 
• Inscrições daqueles que não pertencerem ao público deste curso. 
• As inscrições daqueles que não estão cadastrados no Sistema RH do TJMG. 
10.3. As inscrições confirmadas poderão ser verificadas no endereço www.siga.tjmg.jus.br, no ícone “Painel do estudante”, 
a partir das 14h do dia 15 de abril de 2020. 
 
11. ACESSO AO CURSO: 
Para acesso ao curso é necessário: 
11.1. Acessar o endereço www.siga.tjmg.jus.br; 
11.2. Clicar no ícone “Painel do Estudante” e inserir seu CPF (11 algarismos, sem separadores e espaços); 
11.3. Clicar no curso pretendido e digitar seu login (os 11 algarismos do CPF) e sua senha, tais como definidos na ocasião 
do preenchimento do formulário de inscrição. 
 
12. PRÉ-REQUISITOS TECNOLÓGICOS 
12.1. Possuir ou ter acesso a um computador multimídia, capaz de reproduzir áudios e vídeos; 
12.2. Acesso à Internet, com velocidade mínima de conexão de 256 kbps;  
12.3. Possuir endereço de correio eletrônico (e-mail) válido e atual; o e-mail deverá ser de uso exclusivo do aluno e 
consultado, preferencialmente, diariamente; 
12.4. Sistema Operacional e Navegador de Internet atualizados. Adobe Flash Player, Adobe Acrobat Reader e Windows 
Media Player instalados e atualizados. 
12.5. Computador com acesso ao Youtube. 
 
13. CERTIFICAÇÃO: O estudante deverá obter, no mínimo, 70% (setenta por cento) de aproveitamento no total de pontos 
distribuídos durante o curso para obtenção de certificado da EJEF. O certificado será emitido a partir das 14h do dia 29 de 
maio de 2020 e poderá ser consultado, eletronicamente, no endereço: www.siga.tjmg.jus.br, no ícone “Painel do Estudante” ou 
“Certificados Virtuais”. 
 
14. AVALIAÇÃO DE REAÇÃO: Ao final do curso o aluno apontará o seu grau de satisfação com relação ao tema, carga 
horária, informações novas oferecidas, uso do ambiente virtual, atividades, aplicabilidade dos conhecimentos, dentre outros. 
 
15. DO CANCELAMENTO DA PARTICIPAÇÃO: A necessidade de cancelamento da matrícula no curso deverá ser 
justificada pelo canal Fale Conosco, no endereço www.siga.tjmg.jus.br 
 
16. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DO CURSO: A utilização e o download dos materiais do curso somente serão 
permitidos para uso pessoal do estudante, visando facilitar o aprendizado dos temas tratados, sendo proibida sua reprodução e 
distribuição sem prévia autorização da EJEF. 
 
17. COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E METODOLÓGICA: Central de Tecnologia para Educação e Informação – 
CETEC / Educação a Distância (EaD). 
 
18. AUTORIA DO CONTEÚDO: Equipe da Comissão Estadual Judiciária de Adoção da Corregedoria Geral de Justiça 
CEJA/CGJ/TJMG: Liliane Maria Lacerda Gomes, Alcione Adriana Teixeira, Ana Christina Bensemann da Costa Cruz, 
Conceição de Maria Camurça Citó e Cristiane da Silva Sarmento Moreira. 
 
19. SUPORTE TÉCNICO: CETEC / Educação a Distância (EaD), no endereço www.siga.tjmg.jus.br ou pelos Telefones: 
(31) 3247-8838 / 8990 / 8825, no horário de funcionamento do TJMG. 
 
20. ESTIMATIVA DO MONTANTE DA DESPESA: R$ 0,00. 
 
21. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
21.1. O Curso “Adoção Internacional e o Direito à Convivência Familiar” é uma realização da Escola Judicial 
Desembargador Edésio Fernandes – EJEF em parceria com a Comissão Estadual Judiciária de Adoção – CEJA/CGJ/TJMG. 
21.2. Esclarecimentos sobre o acesso ao curso e outras informações poderão ser obtidos junto à Central de Tecnologia 
para Educação e Informação – CETEC / Educação a Distância (EaD), no endereço  www.siga.tjmg.jus.br (Fale Conosco) ou 
pelos Telefones: (31) 3247-8990 / 8835 / 8825, no horário de funcionamento do TJMG.  
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