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Encontro reúne juízes
coordenadores de Cejuscs

Projeto Jaíba é tema de
reunião no TJMG

Mutirões CEJUSCs
Os CEJUSCs realizaram mutirões
no 1º Quadrimestre de 2022 que
beneficiaram 559 pessoas com
acordos realizados. Do total de
acordos, registrou-se que 10 acordos ou 1,79% foram em jan/22, 14
acordos ou 2,50% foram em fev/22,
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O 1º Encontro presencial da 4ª
turma do Curso de Aperfeiçoamento Jurídico e Gerencial para magistrados que atuam em Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania (Cejuscs) aconteceu em
Juiz de Fora, nos dias 26 e 27/05.
O curso tem como objetivo
capacitar magistrados para que
atuem de forma efetiva no gerenciamento da escolha do método
autocompositivo adequado ao caso
e no seu exercício de coordenador
do Cejusc.
O mesmo módulo será apresentado nos dias 9 e 10/06, em Montes
Claros.

A reunião, realizada no dia
25/05, na sede do TJMG, teve como
objetivo retomar os procedimentos
de regularização dos terrenos, urbanos e rurais, em Jaíba/MG.
Idealizado na década de 50, por
meio de uma parceria entre Governo Federal e de Minas, o Projeto
Jaíba tem como objetivo colonizar e
desenvolver a região.
No entanto, vários imóveis ainda
encontram-se sem escritura definitiva de propriedade, fato que dificulta a obtenção de investimentos e
créditos rurais pelos pequenos produtores.
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Instituições formadoras
de mediadores judiciais

129 acordos ou 23,08% foram em
mar/22 e 406 ou 72,63 % foram em
abril/22. Destacam-se as comarcas
de Januária, Vespasiano, Caeté, Jaboticatubas, Governador Valadares
e Muriaé.

Mutirões Concluídos com Acordo
no 1º Quadrimestre de 2022

O NUPEMEC, por meio do
SEANUP, é responsável pelo
procedimento de reconhecimento de escolas ou instituições interessadas em oferecer
cursos de formação de mediadores judiciais que atuarão
no âmbito do TJMG. O requerimento deve ser direcionado
ao Coordenador do NUPEMEC, conforme Resolução
Enfam n.º 6/2016 e PortariaConjunta n.º 651/PR/2017. É
possível acessar no Portal
TJMG e no site da Enfam a
lista das escolas e instituições
reconhecidas pelo TJMG.
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101 novos Cejuscs
são instalados em
comarcas mineiras
Os Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (Cejuscs) são unidades judiciárias do
Poder Judiciário, responsáveis
pela realização ou gestão das
sessões e audiências de conciliação e mediação, bem como pelo
atendimento e orientação ao cidadão (art. 8, Res. 125/2010,
CNJ).
Até o momento, a gestão atual
instalou 101 (cento e um) Cejuscs,
totalizando 296 (duzentos e noventa e seis) Cejuscs instalados
em Minas Gerais.

2º Grau em foco
No mês de maio, o CEJUSC da
2ª Instância realizou diversos
acordos, entre eles, destaca-se
uma composição feita entre o
Estado de Minas Gerais e um servidor público estadual. O acordo,
em torno de R$39.000,00 mil,
possibilitou o pagamento de férias-prêmio indenizáveis de períodos adquiridos até 29/02/2004.
A conciliação permitiu a pacificação do conflito e a extinção do
processo.
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Cejusc de BH abrirá
inscrições para oficina
O Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania (Cejusc)
de Belo Horizonte promoverá
oficina do projeto de Composição
Sistêmica no 24/06 com o tema
APRENDENDO A LIDAR COM OS
CONFLITOS. A oficina é virtual,
totalmente gratuita. O link de
inscrição será divulgado no site e
redes sociais do TJMG.
Os interessados podem entrar
em contato com o setor de mediação do CEJUSC - BH através do email cejuscbh.mediacao@tjmg.jus.br.

Palestras sobre
autocomposição na esfera
pública encerram
congresso
A justiça restaurativa no meio
ambiente, a experiência do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Social
do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais e a evolução das modalidades de resolução de conflitos
foram os temas de palestras do
último dia do II Congresso Internacional de Políticas Autocompositivas, realizado pelo Tribunal de
Justiça de Minas Gerais. Os trabalhos foram mediados pelo professor Sérgio Henriques Zandona
Freitas, da Universidade Fumec.
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Cejusc Itinerante atende moradores de Presidente Juscelino
O Cejusc Itinerante surgiu como
um novo paradigma de realização
da prestação jurisdicional no qual os
juízes, juntamente com suas equipes e os parceiros, vão ao encontro
de cidadãos, principalmente os mais
necessitados.
A Comarca de Curvelo, região
central de Minas Gerais, promoveu
edição do projeto Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania
Itinerante (Cejusc Itinerante) na
cidade de Presidente Juscelino. A
ideia partiu da juíza coordenadora
do Cejusc da Comarca de Curvelo,
Andreia Márcia Marinho de Oliveira, e levou aos moradores de Presidente Juscelino os serviços dos setores pré-processual, processual e
de cidadania do CEJUSC da referida
comarca.

Dia

Em Presidente Juscelino, foram
realizadas 21 audiências préprocessuais, o que resultou em 15
acordos homologados; duas conversões de união estável em casamento e 30 nomeações de defensores
dativos. O setor de cidadania atendeu 447 pessoas, com a confecção
de 200 carteiras de identidade,
emissão de 84 certidões de nascimento e 171 títulos de eleitor. Além
disso, foi feita a impressão de 69
folhas de resumo do Cadastro Único
emitidas pelo Centro de Referência
de Assistência Social - CRAS, destinadas à isenção da carteira de identidade para pessoas hipossuficientes, e a emissão de três declarações
de hipossuficiência.

Proferida primeira sentença
dentro do Projeto
Arbitragem Acadêmica
A controvérsia em questão foi
objeto de ação revisional de contrato e distribuída originalmente
perante a 33ª Vara Cível de Belo
Horizonte.
No caso, foi oferecida às partes a possibilidade de dirimir a
lide por meio do Programa Arbitragem Acadêmica.
Aceita a oferta, foi celebrado,
em audiência especial, realizada
virtualmente em 04/11/2021, um
Compromisso Arbitral Judicial.
Ao final, o Tribunal Arbitral,
por unanimidade, decidiu pela
improcedência de todos os pedidos da parte autora.
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Atividade

01 e 02/06/2022

37º Congresso Mineiro de Municípios – Participação do NUIREF

03/06/2022

Reunião de supervisão dos círculos para trabalhadores do TJMG

06/06/2022

Reunião com a Comissão de Regularização Fundiária da OAB/MG

07/06/2022

7ª Reunião do NUIREF

09 e 10/06/2022

CJUR - Encontro de Coordenadores de CEJUSCs - Montes Claros

13/06/2022

5ª Reunião do COMJUR

13/06/2022

Reunião sobre o Programa Estadual de Conversão das Multas Ambientais

14/06/2022

Cejusc Itinerante – Município de Sarzedo

14/06/2022

Reunião do NUPEMEC

15/06/2022

Cejusc Itinerante – Município de Mário Campos

22/06/2022

Inauguração das instalações da CEAJUR

23/06/2022

Encontro da Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas (AMAV) – Participação do NUIREF

28/06/2022

Reunião do Comitê Gestor do Programa Nós

28/06/2022

Cejusc Itinerante – Município de Comercinho

29/06/2022

Cejusc Itinerante – Município de Itaobim

30/06/2022

Cejusc Itinerante – Município de Tuparecê

30/06/2022

Círculos para trabalhadores do TJMG

