DIRCOM/TJMG

SETEMBRO | 2021

3ª VICE-PRESIDÊNCIA
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em foco

DESTAQUES

PRODUTIVIDADE

Informativo da XVI Semana
Nacional da Conciliação
(SNC)

I Congresso Internacional de
Políticas Autocompositivas

CONHECENDO A 3ª VICE

CEJUSC Social

Números de agendamentos nos CEJUSCs
A melhora nas estatísticas da COVID-19 e o avanço da vacinação têm
possibilitado aumento de agendamentos nos CEJUSCs, que permanecem,
ainda, com os atendimentos virtuais.

PROCESSOS AGENDADOS NO CEJUSC
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O movimento da conciliação
tem sido fundamental para a consolidação da cultura da paz.
O TJMG tem alcançado ótimos
resultados na SNC, o que não seria possível sem a participação e
empenho de todos.
Nesse sentido, pedimos aos
magistrados que informem à 3ª
Vice-Presidência o número de audiências agendadas, conforme a
pauta diária.
Justiça Comum: enviar para
agin02@tjmg.jus.br.
Juizados Especiais: enviar
para gejesp03@tjmg.jus.br
Havendo modificações, os dados deverão ser atualizados até o
dia 15/10.

O TJMG promoverá, entre 30/11
e 3/12, o I Congresso Internacional
de Políticas Autocompositivas.
Poderão submeter resumos aos
grupos de trabalho especialistas,
mestres e doutores. Graduados,
estudantes de graduação e de especialização poderão participar
como coautores, desde que em
conjunto com alguém que ostente
título de mestre ou doutor.
Os trabalhos deverão ser enviados até 10/10, para o e-mail
congressotjmg@tjmg.jus.br, e o
resultado será divulgado até 4/11.

Saiba mais
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O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
para Demandas Territoriais,
Urbanas e Rurais e de Grande
Repercussão Social (CEJUSC
Social) foi instalado pela Portaria Conjunta nº 420/PR/2015,
em 2015, no CEJUSC de Belo
Horizonte, com abrangência em
todo o estado.
Os atos de conciliação e
mediação que envolvem tais
demandas serão assumidos
pelo CEJUSC Social, todavia, as
sessões para composição poderão ser realizadas no fórum
da comarca onde estiver ocorrendo o conflito.
Saiba mais
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PROJETOS 3ª VICE

CEJUSCs
CEJUSC Virtual realiza
audiência do Programa
Destrava 853

Em agosto, foi realizada a segunda audiência de conciliação
do Programa Destrava Minas. A
questão envolve a paralisação da
execução da obra de construção
do Centro Integrado de Comando
e Controle, localizado no 5º Batalhão da Polícia Militar de Minas
Gerais. O Estado solicitou prazo
de 30 dias para apresentar uma
proposta de acordo. Os representantes da empresa manifestaram
interesse em dar continuação à
obra. A sessão foi presidida pela
Des. Ângela Rodrigues, Coordenadora do CEJUSC Social.

Saiba mais
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Processos Circulares para
Grupos do TJMG
No dia 26/8/21, foi realizado
o primeiro encontro virtual denominado “Processos Circulares
para Grupos do TJMG”, destinado a grupos de trabalhadores
do TJMG, com a participação de
magistrados(as) servidores(as),
colaboradores(as) e estagiários(as). A metodologia foi a dos
“Círculos de Construção de Paz”,
a mais utilizada pela Justiça
Restaurativa no Brasil. O tema
do círculo foi o “fortalecimento
de vínculos”, e o objetivo foi a
escuta dos trabalhadores, durante a pandemia.

Justiça Itinerante

Destrava Minas

A Prefeitura de Rio Acima e
a empresa Paineira Engenharia
Ltda. vão se reunir, no próximo
dia 21, por intermédio do CEJUSC Virtual, para discutirem
um acordo sobre a construção
de uma nova ponte sobre o Rio
das Velhas. Em primeira audiência, realizada no último dia 30, as
partes foram ouvidas pelo juiz
adjunto, Clayton Rosa de Resende. De acordo com ata, ambas
as partes concordam com a necessidade de conclusão da obra,
que se encontra paralisada desde o ano passado.

Comarca de João
Monlevade lança projeto
de constelação sistêmica
O projeto Laços de Família vai
atender crianças e adolescentes
em situação de risco e vulnerabilidade emocional e envolvidos
em ato infracional, oriundos do
juízo da infância e da juventude.
O projeto será desenvolvido no
CEJUSC. A iniciativa vai utilizar
o método da constelação sistêmica e familiar como mais uma
ferramenta para auxiliar na solução dos conflitos.

Saiba mais
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VOCÊ SABIA?

No estado de Minas Gerais, a
Justiça Itinerante é regulamentada pela Resolução 632/2010 e tem
como finalidade precípua facilitar o
acesso à Justiça aos que residem
em localidades distantes da sede
da comarca, realizando diversos
serviços ofertados pelo Judiciário.
Objetivando a ampliação desse
projeto, a 3ª Vice-Presidência tem
incentivado os CEJUSCs do estado
a firmar e renovar convênios com
os municípios que compõem as
comarcas, sempre buscando novas
parcerias.
O resultado tem sido positivo.
Em agosto deste ano, foram firmados os convênios 199/2021 e
249/2021, que, respectivamente, têm como escopo o estabelecimento de cooperação entre os

partícipes, visando à instalação da
Justiça Itinerante no Município de
Cordisburgo/MG, vinculada à Comarca de Paraobepa/MG, e no Município de Volta Grande/MG, vinculada à Comarca de Além-Paraíba/
MG.
Ainda sobre o tema, o TJMG e
o Ministério Público Estadual estudam uma parceria para o aprimoramento dos projetos CEJUSC
Itinerante e Ministério Público Itinerante, a fim de possibilitar ao jurisdicionado, em uma mesma oportunidade, o acesso aos serviços
prestados pelos dois órgãos.
Em Minas, os trabalhos da Justiça Itinerante são acompanhados
pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal, por intermédio da Assessoria
de Gestão da Inovação (AGIN).

Estão abertas as inscrições
para o curso “Política de
Autocomposição no TJMG:
Identificação de Casos de
Mediação, Conciliação e
Justiça Restaurativa”
Estão abertas, até o dia 10 de
novembro de 2021, as inscrições
para o curso “Política de Autocomposição no TJMG: identificação de
casos de mediação, conciliação e
justiça restaurativa”.
Podem se inscrever os magistrados, servidores, estagiários e
colaboradores terceirizados do
TJMG, além do público externo.
A carga horária é de 15 horas, e
o curso é a distância. Foram disponibilizadas vagas ilimitadas.
O ambiente virtual do curso estará disponível até o dia 6 de dezembro de 2021.
Saiba mais

AGENDA
Dia

Atividade

09/09		
Instalação do CEJUSC de São João do Paraíso - 11h
09/09		
Instalação do CEJUSC de Ouro Branco - 14h
09/09		
Instalação do CEJUSC de Bonfim - 15h
09/09		
Instalação do CEJUSC de Buritis - 16h
09/09		
Encontro “Processos Circulares para Grupos do TJMG”
13 e 15/09
Aulas síncronas: Aperfeiçoamento em Conciliação e Mediação
		Judiciais
21/09		
Instalação do CEJUSC de Entre Rios de Minas – 14h
21/09		
Instalação do CEJUSC de Guapé – 15h
21/09		
Instalação do CEJUSC de Jacuí – 16h
22/09		
Live “A experiência australiana sobre a mediação”
23/09		
Instalação do CEJUSC de Paraisópolis – 14h
23/09		
Instalação do CEJUSC de Andrelândia – 14h40
23/09		
Instalação do CEJUSC de Luz – 15h20
23/09		
Instalação do CEJUSC de Palma – 16h
27/09		
Webinário: Aplicações da Justiça Restaurativa – Casos práticos e
		
experiências em Minas Gerais
27/09		
Reunião dos membros do Nupemec
30/09		
Instalação do CEJUSC de Ouro Fino – 14h30
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