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3ª VICE-PRESIDÊNCIA

CONCILIAÇÃO E INOVAÇÃO
em foco

DESTAQUES

PRODUTIVIDADE

TJMG instituí Programa
Justiça Restaurativa, no
Estado de Minas

TJMG celebra parceria
interinstitucional em prol
da regularização fundiária
no estado
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Já está em vigor a Resolução
971/2021, que instituiu o Programa Justiça Restaurativa (JR), no
TJMG.
O Programa consiste na implementação da metodologia restaurativa em Minas.
Para seu desenvolvimento, foram criados o Comitê de Justiça
Restaurativa – COMJUR – com
intuito de aprimorar a implantação, a difusão e a expansão da JR
no estado, e a Central de Apoio à
Justiça Restaurativa – CEAJUR –
que, além de auxiliar o COMJUR,
será responsável pelas ações de
execução da JR na capital.

Celebrado termo de cooperação entre o TJMG, o MP, por meio
da Coordenadoria Estadual das
Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo; o Estado de
Minas, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de BH; a Defensoria
Pública, o Colégio Registral Imobiliário e a Associação Mineira dos
Municípios, para implementar um
Núcleo Interinstitucional que irá
planejar e executar ações relativas
à regularização fundiária.

conhecendo a 3ª vice

CEJUSC Virtual

Conciliações 2020 x 2021
O agendamento e a realização de sessões de conciliação nos CEJUSCs
do estado de Minas Gerais seguem em constante crescimento. No comparativo apresentado em relação ao mesmo período de 2020, também é
possível observar o aumento dos acordos obtidos nesses procedimentos.

O Cejusc Virtual, sediado na
capital, instalado pela Portaria
Conjunta 1.055/PR/2020, tem
competência em todo o estado,
para a conciliação e a mediação pré-processual e processual, dirigidas por meios telemáticos, na justiça comum de
1ª e 2ª instâncias.
A triagem das solicitações e
o apoio às atividades do Cejusc
Virtual são feitos pelo Serviço
de Apoio ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos (Seanup).
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projetos 3ª vice

cejuscs
Destrava Minas

Transporte Público
Coletivo

O CEJUSC Social realizou
mais uma audiência do Projeto Destrava Minas. O caso envolve o Estado de Minas Gerais,
os municípios de Confins, São
José da Lapa e Pedro Leopoldo,
e a suspensão da Concorrência
Internacional nº 03/2018, que
trata da outorga da concessão
da Rodovia MG 424. No prazo de
90 dias, as partes se sentarão à
mesa de negociações e buscarão um consenso, com apoio das
áreas técnicas. Em caso positivo, nova sessão será designada.

A 3ª Vice-Presidência conduziu sessão de conciliação cuja
pauta foi a redução na frota de
veículos que fazem o transporte
público coletivo em Belo Horizonte e na região metropolitana. Estiveram presentes representantes
da Abrasel, do Município de Belo
Horizonte e do Estado de Minas
Gerais. A próxima audiência será
realizada no dia 7/10.
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Cejusc Virtual inicia
mutirão para destravar
obras no Córrego do
Ferrugem

Seminário apresenta
êxitos da justiça
restaurativa em MG

O CEJUSC Virtual realizou 10
audiências de conciliação, no
mês de setembro, que resultaram
em 4 acordos para Minas Gerais.
Os processos foram incluídos na
lista de ações do Programa Destrava Minas, criado pelo TJMG
para desembaraçar obras públicas paralisadas. Os casos exitosos estavam em trâmite há anos
e se referema impasses surgidos
na desapropriação de terrenos,
na área do Córrego do Ferrugem,
em Contagem, região onde diversas áreas foram declaradas
de utilidade pública, a partir de
2010.

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.
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você sabia?

Paternidade para todos
O Serviço de Reconhecimento de
Paternidade (SRP) oferece a possibilidade de solucionar, de forma
célere e em ambiente humanizado,
uma questão sensível a uma grande parte das famílias brasileiras: o
reconhecimento da paternidade, direito garantido a todos pelo artigo
226, § 7º, da Constituição Federal.
O Centro de Reconhecimento de
Paternidade (CRP) é o local em Belo
Horizonte onde o serviço é oferecido, na Vara de Registros Públicos
de Belo Horizonte, e é vinculado ao
Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) da
capital. Essa unidade recebe e ouve
as mães e filhos maiores que desejam obter o reconhecimento de
paternidade, para dar início ao procedimento de averiguação.
Outra comarca que merece destaque é a de Santa Luzia, que vem

agenda

ofertando esse tipo de serviço desde 7 de fevereiro de 2019 (Fórum de
Santa Luzia, Av. das Indústrias, nº.
210, 3º andar, Sala 318, Vila Olga).
O SRP de Santa Luzia funciona
em moldes semelhantes ao CRP de
Belo Horizonte. Ambos integram o
projeto “Paternidade para Todos”,
que, em fevereiro de 2020, recebeu
o prêmio Conciliar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Atualmente o TJMG estuda a
expansão do projeto para as demais comarcas do estado.

TJMG inaugura Papre
Empresarial em Ouro Preto
O Tribunal de Justiça de Minas
Gerais (TJMG) inaugurou, no dia
24/9/2021, mais uma unidade do
Posto de Atendimento Pré-Processual (Papre) Empresarial, dessa vez, na comarca de Ouro Preto.
A iniciativa é fruto de parceria
do TJMG e a Federação das Associações Comerciais e Empresariais
do Estado de Minas Gerais (Federaminas), a Associação Comercial
e Empresarial de Ouro Preto (Aceop) e a Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB).
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Dia

Atividade

01/10/2021

Encontro de Supervisão do Grupo de Facilitadores dos Processos
Circulares para grupos do TJMG
Prazo final para inclusão de processo na XVI Semana Nacional
da Conciliação
Fim do prazo para submissão de resumos expandidos I Congresso Internacional de Políticas Autocompositivas do TJMG
Processos Circulares para grupos do TJMG
1ª Reunião do NUIREF
Instalação do CEJUSC de Natércia - 11h
Instalação do CEJUSC de Itaguara - 14h
Instalação do CEJUSC de Bambuí - 15h
Início do Curso de Formação – “Nós” Virtual (turma 2)
Instalação do CEJUSC de Carmo de Minas - 14h
Instalação do CEJUSC de São Roque de Minas – 15h
Início do curso de Justiça Restaurativa: Noções Básicas e
processos Circulares – on-line - turma 2
Início do curso de Capacitação em Conciliação – Etapa teórica
Reunião dos membros do NUPEMEC
1ª Reunião dos membros do COMJUR
Processos Circulares para grupos do TJMG

08/10/2021
10/10/2021
15/10/2021
18/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
19/10/2021
20/10/2021
21/10/2021
22/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
25/10/2021
27/10/2021
28/10/2021
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