
A BIBLIOTECA DO TJMG RETORNOU 

SEU ATENDIMENTO PRESENCIAL. 
 

Em razão da pandemia de Covid-19, novas regras serão adotadas para a segurança de usuários 

e funcionários. 

 

Para garantir a segurança de usuários e funcionários da Biblioteca, em observação às 

recomendações técnicas da Federação Internacional de Associações e Instituições 

Bibliotecárias (IFLA), livros que retornarem à Biblioteca por devolução de empréstimo 

domiciliar passarão por quarentena antes de nova disponibilização para empréstimo.  

 

O QUE FUNCIONA? 

 

 Empréstimo e devolução de material impresso: o atendimento aos usuários para 

empréstimo e devolução de material ocorrerá normalmente na unidade de Biblioteca 

da Goiás e por agendamento no Centro de Leitura e Informação – CLI (14° andar do 

Edifício-Sede). Os atendimentos em ambas as unidades serão realizados de segunda a 

sexta-feira, de 8 às 12h30 e de 13 às 18h. Acesse o sistema de agendamento de 

atendimento para o CLI: 

 

www.abre.ai/biblioteca-tj-agendamento 

 

ATENÇÃO: o prazo de devolução dos materiais em situação de empréstimo 

domiciliar realizados até 9/3/2020 será prorrogado enquanto durar o regime de funcionamento 

extraordinário em razão da pandemia. Por necessidade do usuário, as devoluções poderão ser 

realizadas. 

 

O QUE ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSO? 

 

 Circulação de usuários entre as estantes do acervo: não será permitida a circulação 

de usuários entre as estantes. O empréstimo de material bibliográfico funcionará em 

sistema de drive-thru. Consulte o catálogo: www.abre.ai/bibtjmg  

 Uso de salas de estudo (unidade Goiás): não será permitido aos usuários o uso da 

sala de estudos da unidade Goiás. 

 

NOVO SERVIÇO: 

 

 Digitalização de material: a Biblioteca inaugura novo serviço de digitalização por 

demanda do seu acervo impresso. Em observação à Lei 9.610/1998 (Lei dos Direitos 

Autorais), poderá ser solicitada por magistrados, assessores e gestores do Tribunal a 

digitalização de pequenos trechos de livros e periódicos do acervo impresso que não 

estejam disponíveis na Biblioteca Digital. As solicitações deverão ser feitas pelo e-

mail cobibatendimento.ug@tjmg.jus.br ou pelo Whatsapp (31) 98457-4969. O prazo 

de resposta dependerá da demanda, podendo ser de duas a 72 horas. 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA (COBIB) 

cobib@tjmg.jus.br 

(31) 3237-6180 (Unidade Goiás) 

(31) 3306-3322 (Unidade Sede) 

https://clitjmg.reservio.com/
https://clitjmg.reservio.com/
http://www.abre.ai/bibtjmg

