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3ª VICE-PRESIDÊNCIA

CONCILIAÇÃO E INOVAÇÃO
em foco

DESTAQUES

PRODUTIVIDADE

3º vice anuncia implementação
do CEJUSC Social Itinerante
em Água Limpa

Metodologia Restaurativa
será aplicada em casos
envolvendo assédio moral
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O 3º vice-presidente do TJMG
participou, no dia 14/12, do evento
que marcou a 1ª etapa de regularização fundiária do Balneário Água
Limpa, em Nova Lima e Itabirito.
Durante o evento, o desembargador também anunciou a implantação do CEJUSC (Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania) Social Itinerante no local, para
auxiliar nas ações sobre REURB e,
com isso, possibilitar a solução de
conflitos existentes ou que surgirem durante o a reurbanização, que
se inicia em 2022.

Foi aprovada, em reunião realizada no dia 06/12, proposta apresentada pelo Comitê de
Justiça Restaurativa (Comjur),
por meio da juíza Maria Isabel
Fleck, para aplicação da Justiça Restaurativa nas demandas
encaminhadas à Comissão de
Assédio Moral do TJMG.
O objetivo é promover o tratamento adequado dos casos
de assédio moral e criar um ambiente de prevenção a esse tipo
de ocorrência.

Saiba mais

Saiba mais
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CONHECENDO A 3ª VICE

Conciliação 2021

SEANUP

Em 2021 foram agendadas mais de 160 mil audiências de
conciliação nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania de todo o estado. Das 129 mil audiências realizadas,
foram realizadas 46.356 homologações, atingindo um percentual de 35,93% de acordo. O número é expressivamente superior
ao de 2020, conforme análise comparativa:

O Serviço de Apoio ao Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - SEANUP presta suporte ao
NUPEMEC e tem como alguns de
seus objetivos: auxiliar os CEJUSCs das comarcas mineiras;
interagir com a EJEF para promover capacitação em matérias
relacionadas à política judiciária
de solução de conflitos; e auxiliar na organização e gerenciamento do Cadastro de Câmaras
Privadas de Conciliação e Mediação e de reconhecimento de
Instituições de Ensino para oferta de capacitações em mediação
e conciliação.

Acordos homologados 2020

30.755

Acordos homologados 2021

46.356

Saiba mais
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PROJETOS 3ª VICE

CEJUSCs
Congonhas realiza
mutirão para emissão
de documentos

Curso de capacitação
em conciliação.

Para atender especialmente à
população mais fortemente atingida pelas fortes chuvas que deixaram um rastro de destruição em
diversos municípios mineiros no
início do ano, o Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da comarca de Congonhas, em parceria com a Polícia
Civil e a Prefeitura do município
realizou mutirão para emissão de
carteiras de identidade.
Ainda, foi fornecido certidão
de hipossuficiência para que as
pessoas consigam obter gratuitamente suas certidões de nascimento e casamento, por meio
de parceria com cartórios locais.

Está aberto o processo de pré-seleção de participantes para a
Turma 14 do Curso de Capacitação em Conciliação - com módulo teórico em formato EaD.
A etapa teórica do curso terá
início em 14/03/2022 e, após finalizada, será realizado estágio
supervisionado de 60h no CEJUSC da comarca que selecionou o aluno, sob a supervisão
dos próprios tutores do curso,
via relatórios. Os CEJUSCs têm
até dia 10/02/2022 para enviar
a planilha com os dados dos
pré selecionados.
Saiba mais
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Aperfeiçoamento em
Conciliação e Mediação
Judiciais
Em 22/02 terá início a 3ª turma do Curso de Aperfeiçoamento em Conciliação e Mediação
Judiciais (modalidade EaD), que
objetiva habilitar facilitadores
para conduzirem atendimentos
autocompositivos com excelência técnica, em conformidade com a política de tratamento
adequado dos conflitos desenvolvida pelo TJMG.
Conciliadores e mediadores
judiciais já certificados podem
se candidatar, preferencialmente
atuantes em CEJUSCs e JESPs.

Saiba mais

Encontro Virtual de
Instrutores em Conciliação e Mediação Judiciais
do TJMG
Em 21/02 será realizado pelo
SEANUP o 3º Encontro Virtual
de Instrutores em Conciliação
e Mediação Judiciais do TJMG,
com o objetivo de alinhar a atuação dos docentes com o CNJ
e o NUPEMEC, trocar experiências e discutir estratégias de
tutoria e supervisão.
As duas primeiras edições,
em 2021, obtiveram um feedback muito positivo dos
participantes, apontando que
a ação contribui para o aprimoramento das capacitações
ligadas à política pública de
tratamento adequado dos conflitos de interesse.
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VOCÊ SABIA?

TJMG promove 2º encontro do
Núcleo Interinstitucional de Regularização Fundiária

FOTO: TJMG

No dia 25/11, o TJMG promoveu, juntamente com os parceiros
do projeto de regularização fundiária (REURB), a 2ª reunião do Núcleo Interinstitucional de Regularização Fundiária (NUIREF), com
intuito dar seguimento aos trabalhos iniciados em outubro.
Na oportunidade, foi apresentada e aprovada a identidade visual do NUIREF, desenvolvida pela
Coordenação de Publicidade do
TJMG (COPUB), o e-book sobre re-

gularização fundiária e a cartilha
do Colégio Registral Imobiliário de
Minas Gerais (CORI/MG) que está
disponível para consulta na biblioteca digital do TJMG.
Na reunião também foram debatidas algumas ações pertinentes à REURB na região do Balneário Água Limpa e no Município de
Sabinópolis/MG

Círculo restaurativo propõe
construção coletiva da paz
No dia 09/12, realizou-se mais
um encontro virtual de processos circulares, o 9º desde o início da ação
“Processos Circulares para Grupos
do TJMG”, em agosto de 2021.
A iniciativa é uma realização do
TJMG, por meio de seu Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos (Nupemec).
O tema de 2021, discutido coletivamente em etapas e através de
perguntas norteadoras, foi o fortalecimento de vínculos diante dos impactos da pandemia e do retorno ao
trabalho presencial.

Saiba mais
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AGENDA
Dia

Atividade

01/02/22
10/02/22
11/02/22
11/02/22
14/02/22

3ª Reunião do NUIREF – 14h
Turma 14 Conciliação – Envio da planilha “Pré-selecionados
Processos circulares para trabalhadores do TJMG
Instalação do CEJUSC de RIO VERMELHO – 14h
3º Encontro virtual de instrutores em Conciliação e
Mediação Judiciais do TJMG
3ª Reunião do COMJUR – 10h
Reunião do NUPEMEC
1ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre Superendividamento
Turma 14 Conciliação – Envio dos documentos
3º Encontro virtual de instrutores em Conciliação e Mediação
Judiciais do TJMG
Instalação do CEJUSC de MUZAMBINHO – 14h
Instalação do CEJUSC de PERDIZES – 14h40min
Início do Curso de Aperfeiçoamento em Conciliação e
Mediação Judiciais - turma 3
Processos circulares para trabalhadores do TJMG

14/02/22
14/02/22
17/02/22
17/02/22
21/02/22
22/02/22
22/02/22
22/02/22
24/0222
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