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PRODUTIVIDADE

Designada nova audiência
de conciliação do Projeto
Destrava Minas

Centro de Reconhecimento de
Paternidade realiza audiência
por videoconferência

FOTO: RAUL MACHADO/TJMG

A construtora Andrade Valladares Engenharia e Construção
LTDA. e o Estado de Minas Gerais
tratam da possibilidade de acordo
acerca da construção do Centro
Integrado de Comando e Controle
de Belo Horizonte (CICC), no 5º
Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais.
A empresa venceu a licitação
em 2012. No entanto, a Secretaria
de Estado de Defesa Social verificou que a proposta vencedora era
incompatível com as condições
reais do local, razão pela qual a
obra não foi concretizada.

O Centro de Reconhecimento
de Paternidade (CRP), em Belo
Horizonte, realizou, pela primeira
vez, audiência virtual que envolve
uma pessoa presa.
A mãe, que não conseguiu incluir o nome do pai na certidão
de nascimento do filho, ajuizou
pedido de reconhecimento de paternidade em face do genitor, preso
um mês antes de criança nascer.
Durante a videoconferência,
realizada direto do presídio, o homem assumiu espontaneamente a
paternidade do bebê, que hoje está
com quase dois meses de vida.
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CEJUSC Ambiental

Constelação no CEJUSC de Belo Horizonte
Com a regulamentação da utilização das Constelações Sistêmicas nos Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania
– CEJUSCs, pela Portaria nº 3923,
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conhecendo a 3ª vice

publicada em 26 de março de 2021,
o CEJUSC BH já realizou 19 constelações nos últimos 5 meses. Ainda, no mesmo período, foram realizadas 3 oficinas de constelação.

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSC) Ambiental foi criado
em 2015, devido ao elevado número de feitos relacionados a
problemas no abastecimento
de água em Governador Valadares, decorrentes do rompimento da barragem de Fundão,
em Mariana.
Contudo, a partir dessa experiência, a atuação do CEJUSC
Ambiental foi ampliada, voltando-se para a resolução pacífica e negociada de quaisquer
ações que envolvam dano de
grande porte à natureza e ameaças à vida de comunidades.
Saiba mais
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projetos 3ª vice

cejuscs
Publicada a Orientação do
NUPEMEC Nº 04/2021
No dia 8 de julho de 2021, foi
publicada no DJe a Orientação do
NUPEMEC – 3ª Vice-Presidência
nº 04/2021, editada e aprovada durante a última reunião dos
membros do núcleo colegiado,
que ocorreu dia 17/6/2021.
Nas atas das sessões de conciliação e mediação, somente
será registrado o acordo ou a
impossibilidade de composição
entre as partes, em observância
ao princípio da confidencialidade,
devendo qualquer requerimento
ser peticionado na vara de origem.
Saiba mais

CEJUSC Virtual promove
acordo entre Município de
Mariana e mineradoras
A revitalização da praça municipal Gomes Freire, no centro
de Mariana, foi objeto de acordo
entre o Município de Mariana, as
mineradoras Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton
Brasil Ltda. e a Fundação Renova.
A sessão ocorreu dia 27/7, por
meio do CEJUSC Virtual, conduzida pelo 3º vice-presidente do
TJMG, Desembargador Newton
Teixeira Carvalho.
A entrega é parte das ações
de reparação oferecidas à coletividade pelas companhias e a
Fundação, devido ao rompimento
da barragem de Fundão, ocorrido
em novembro de 2015.
Saiba mais

Justiça Restaurativa
Reunião com equipe do TJSP
sobre ações educacionais
e gestão sobre o tema
No dia 19/7/21, foi realizada
reunião virtual, depois de convite do juiz Dr. Egberto de Almeida
Penido, do TJSP, para troca de
experiências em Justiça Restaurativa. Pelo TJMG participaram
a Des. Hilda Teixeira da Costa,
Coordenadora do Núcleo de JR/
TJMG, e Clarissa Pires e Jade
Ribeiro, representando o SEANUP/3ª Vice-Presidência. Pelo
TJSP, participaram os juízes(as)
Dra. Eliane Cinto, Dr. Marcelo
Bergo e Dr. Marcelo Salmaso,
que integram o GGJR, e Andrea
Svicero, supervisora do Serviço
de JR/TJSP.

Justiça Restaurativa
Reunião com equipe do TJBA
sobre ações educacionais
e gestão sobre o tema
No dia 5/7/2021, foi realizada
reunião virtual com a equipe do
Núcleo de JR/TJBA, representada pela Des. Joanice Maria
Guimarães de Jesus, presidente
do Comitê Gestor do Núcleo de
Justiça Restaurativa do 2º Grau
– TJBA, e pela coordenadora
Miriam Santana. Representando o TJMG, participaram a Des.
Hilda Teixeira da Costa, Coordenadora do Núcleo de JR/TJMG,
e Clarissa Pires, servidora do
SEANUP/3ª Vice-Presidência.
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você sabia?
Oficina de Constelação
abordou o tema “Meu lugar
no conflito”

Inclusão Verde Mundo – Rede em Proteção
O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG), por meio de sua 3ª
Vice-Presidência, e a Defensoria
Pública de Minas Gerais (DPMG)
firmaram termo de cooperação técnica, visando ações conjuntas na
efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo a realização de seminários e congressos, no intuito de viabilizar políticas
públicas de inclusão eficazes.
A princípio, serão adotadas medidas como criação e fomento do
Fórum Permanente dos Direitos
das Pessoas com Deficiência, composto pelos integrantes do presente termo, e demais instituições do
sistema de justiça e sistema público, em atuação no estado de Minas
Gerais; a formação de um Grupo de
Trabalho Interinstitucional (GTI),
composto por representantes de
todos os partícipes do referido termo, para fins de coordenação da
rede de proteção e criação, desen-
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volvimento, lançamento, divulgação, avaliação, monitoramento e
alterações do projeto e das ações
por ele desencadeadas; oferta,
na medida da disponibilidade dos
parceiros, de capacitação inicial e
continuada dos profissionais que
atuam nas instituições parceiras,
voltadas ao conhecimento do direito e ao adequado atendimento de
deficientes.
Haverá, ainda, a elaboração, a
divulgação e a distribuição de material publicitário relativo ao tema, para
informação ao público em geral.

Oficina de constelação virtual,
organizada pelo Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) de Belo horizonte e
conduzida pelo juiz coordenador
do CEJUSC, Dr. Clayton Rosa de
Resende, abordou o tema “Meu lugar no conflito”.
O evento demonstrou a importância de cada um lidar com o seu
papel dentro dos conflitos e da
necessidade de se compreender
os diversos sistemas em que as
partes estão inseridas, para que
seja possível solucionar adequadamente qualquer contenda.
Saiba mais
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agenda
Dia
2 e 3/8

Atividade
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Aulas síncronas do Módulo Virtual de Capacitação de Facilitadores de
Processos Circulares Virtuais – Turma 2
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II Encontro Instrutores de Conciliação/Mediação Judiciais do TJMG
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Início etapa teórica – Conciliação – Turma 12
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Instalação CEJUSC de Iguatama
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Instalação CEJUSC de Jacutinga
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Inscrições – Live “Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes”
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Inscrições – Curso Noções Introdutórias sobre Justiça Restaurativa
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Live “Cenários Turbulentos, Mudanças Velozes”, com o Professor Cortella – 19h
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Instalação CEJUSC de Dores do Indaiá
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