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3ª VICE-PRESIDÊNCIA

CONCILIAÇÃO E INOVAÇÃO
em foco

DESTAQUES

PRODUTIVIDADE

Terceiro vice-presidente
fala sobre os 10 meses
de gestão

Uso da neurociência na
promoção de acordos é
tema de live
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Responsável pela 3ª Vice-Presidência do TJMG, na gestão
2020/2022, o Desembargador
Newton Teixeira Carvalho foi a
personalidade entrevistada, no
novo episódio da série, produzida
com integrantes da alta administração do Tribunal.
Nessa entrevista, o desembargador, além de destacar o trabalho da justiça autocompositiva,
detalha projetos que estão sendo
colocados em prática, na atual
gestão. Entre eles, os da Justiça
Restaurativa, CEJUSC Virtual,
Mediação Empresarial e instalação de novos Cejuscs.

O auxílio da neurociência na
condução de negociações entre
as partes em conflito foi assunto
de debate on-line promovido pela
3ª Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, em 18/5.
A live “Como as neurociências
podem contribuir para o êxito da
autocomposição” contou com a
participação da professora, advogada, especialista em Neurociências e Gestão das Emoções, Dra.
Adriana Marra de Paula.
Confira a live no canal do YouTube do TJMG.

Saiba mais

Saiba mais
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conhecendo a 3ª vice

NUPEMEC

Realização de sessões crescentes em 2021
As audiências e sessões de
conciliação e mediação pré-processuais e processuais continuam
sendo realizadas nos centros judiciários de solução de conflitos e
cidadania do estado. No período
de pandemia, é possível o agenda-

mento de sessões por videoconferência ou mesmo presencialmente,
naquelas comarcas onde o funcionamento presencial está permitido,
observadas as condições epidemiológicas locais.

SESSÕES REALIZADAS NOS CEJUSCS
JANEIRO A MAIO - 2021

O Núcleo Permanente de
Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) é um
Órgão Colegiado coordenado
pelo 3º vice-presidente do TJMG.
Criado para atender a Resolução CNJ nº 125 de 2010,
que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento
dos Conflitos, foi regulamentado pela Resolução do TJMG
nº 873 de 2018.
O Núcleo tem o objetivo de
desenvolver a política judiciária
mineira de tratamento adequado dos conflitos.
Saiba mais
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projetos 3ª vice

cejuscs

O projeto Recomeçar, desenvolvido no Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) local, fez com que
crianças e adolescentes de famílias carentes assegurassem
direitos básicos.
O mutirão de audiências de
conciliação, que teve sua edição
inaugural realizada entre os dias
10 e 14 de maio, permitiu fixar
pensões alimentícias e regulamentar guardas e visitações,
com elevado percentual de composições. Mais do que isso, agora muitos filhos têm a chance
de restabelecer laços e ampliar
seus horizontes.
Saiba mais

Módulo do PJe no
Cejusc Pré-Processual é
expandido nas comarcas

Câmaras privadas de
mediação também podem
auxiliar nas demandas
empresariais

TJMG adota as
“constelações sistêmicas”

Centros de Mediação Empresarial

As câmaras privadas credenciadas pelo TJMG atuarão, a
partir dos processos judiciais a
elas distribuídos, na realização
de mediações qualificadas, aplicando o ordenamento jurídico
que rege o procedimento, bem
como buscando tornar os processos de recuperação judicial e
falência das varas de sucessão,
de falências e recuperações judiciais e CEJUSCs mais dinâmicos, eficazes e menos onerosos
para as partes e para o próprio
Tribunal.
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Cejusc de Ipanema
promove mutirão de
demandas de família

você sabia?

Saiba mais
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Programa Restaurar é
implantado em Araçuaí

O Processo Judicial eletrônico (PJe) passa a ser padrão
de movimentação para as demandas apresentadas pelos
cidadãos aos setores pré-processuais de todos os centros judiciários de solução de conflitos
instalados em Minas Gerais, a
partir dessa quinta-feira (27/5).
A partir de agora, também a fase
pré-processual está na plataforma eletrônica. As unidades
eliminam o trâmite em papel
das demandas apresentadas
pelo cidadão. A previsão é que
até outubro de 2021 todas comarcas de Minas Gerais tenham
Cejuscs com o PJe.

Em parceria com os municípios de Araçuaí, Itinga e Padre
Paraíso, foi implantado na comarca o projeto Restaurar, voltado para agressores na sistemática da violência doméstica,
que contará com uma psicóloga cedida pelas prefeituras de
Araçuaí e Itinga. Homens que
agridem mulheres, além de responder criminalmente, terão
que passar por um programa de
reabilitação.
Em Padre Paraíso, uma assistente social ficará disponível
no Posto de Atendimento Pré
-Processual.
Os agressores passarão por
sessões semanais, nas quais terão a oportunidade de mudar nos
novos relacionamentos e na vida.

Saiba mais

Saiba mais
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O 3º vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
Desembargador Newton Teixeira
Carvalho, conduziu, no último dia
14/5, reunião virtual para tratar da
expansão dos centros de mediação empresarial em Minas Gerais.

O projeto-piloto que instalou
postos de atendimento pré-processuais – PAPRES empresariais,
nas comarcas de Belo Horizonte,
Contagem e Betim, foi lançado em
5 de abril.
Saiba mais

Constelação sistêmica é um
método psicoterápico, voltado
para a reconciliação, desenvolvido
pelo psicoterapeuta alemão Bert
Hellinger, que faz emergir as emoções e energias que, consciente e
inconscientemente, acumulamos.
A constelação sistêmica pode
ser aliada à política do sistema
multiportas, que oferece opções
variadas para a resolução pacífica
de conflitos.
A utilização das constelações
sistêmicas no TJMG foi regulamentada com a publicação da
Portaria nº 3.923/2021 e da Orientação nº 03/2021 do NUPEMEC.
Saiba mais

agenda
Dia

Atividade

10/06		
		

Aula síncrona: curso de Aperfeiçoamento de Conciliadores
e Mediadores Judiciais

10/06		

Lançamento da Ação “Arbitragem Acadêmica”, às 14h.

17/06		

Reunião NUPEMEC

21/06		

Instalação CEJUSC Brazópolis

21/06		

Instalação CEJUSC Senador Firmino

22/06		

Instalação CEJUSC Alvinópolis

22/06		

Instalação CEJUSC Cristina

22/06		

Instalação CEJUSC Porteirinha
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