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3ª VICE-PRESIDÊNCIA

CONCILIAÇÃO E INOVAÇÃO
em foco

DESTAQUES

PRODUTIVIDADE

Cejusc de 2º grau medeia
acordo entre a Vale e
Instituições Jurídicas

Orientação do
Nupemec Nº 01/2020
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A 3ª Vice-Presidência homologou acordo histórico entre a Vale e
instituições jurídicas, em audiência
de mediação realizada no dia 04 de
fevereiro. Pelo acordo celebrado,
a Vale S/A pagará o total estimado em R$ 37.726.363.136,47. As
sessões de mediação em 2º grau,
pela complexidade do caso, estenderam-se por 3 meses e meio,
totalizando mais de 200 horas de
mediação que permitiram a construção do maior acordo levado
à homologação judicial no Brasil.

Orientação recomenda comprovação de tentativa de conciliação para seguimento de ação:
“Nas ações em que for admissível
a autocomposição, a exigência de
prévia comprovação da tentativa
de negociação poderá ser considerada como condição para aferição
do interesse processual, cabendo
ao juiz suspender o feito, por prazo
razoável, para que a parte comprove tal tentativa, sob pena de indeferimento da inicial ou extinção do
feito sem resolução do mérito”.

Saiba mais

Saiba mais

O 3º Vice-Presidente

Agendamentos voltam a aumentar
nos Cejuscs do estado
Depois de queda acentuada
nos agendamentos de conciliação processual entre os meses
de abril e agosto, em função da
pandemia, o agendamento de audiências volta
a crescer a partir
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de setembro, com significante
aumento até dezembro, por causa
das audiências virtuais que estão
sendo realizadas pelos Centros
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania de todo o estado.

Cabe ao 3º vice-presidente
exercer a superintendência da
Assessoria de Gestão de Inovação (Agin), gerenciar e executar
projetos de conciliação e mediação em 1ª e 2ª instâncias,
além de coordenar o Núcleo
Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC. Também lhe
cabe presidir o processamento
dos recursos ordinário, especial
e extraordinário e dos agravos,
contra suas decisões, interpostos perante o STF e STJ. Para
o biênio 2020/2022, foi eleito o
Desembargador Newton Teixeira
Carvalho.
Saiba mais

Conciliação Processual
Fotógrafa: Cecília da ASCOM

Saiba mais

Título: O 3º VICE-PRESIDENTE.
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Título: AGENDAMENTOS VOLTAM A AUMENTAR NOS CEJUSCS Texto:
DO
Cabe ao 3º Vice-Presidente exercer a superintendência da Assessoria de
ESTADO
Gestão de Inovação (Agin), gerenciar e executar projetos de conciliação e
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mediação em 1ª e 2ª instâncias, além de coordenar o Núcleo Permanente de
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Métodos Consensuais de Solução de Conflitos – NUPEMEC. Também lhe cabe

CEJUSCS
Cejusc de 2º Grau
contribui para conciliação
entre partes
Uma audiência de conciliação de 2º grau, realizada em 11
de fevereiro, colocou fim a um
processo relacionado à compra de um imóvel. Um casal que
havia firmado contrato de compra e venda de imóvel com duas
construtoras e uma imobiliária e, depois do pagamento das
primeiras parcelas, ficou sem
condições de quitar o restante,
conseguiu um acordo para que
as empresas lhes devolvessem o
dinheiro investido.
Na audiência de conciliação
realizada por videoconferência
pelo Desembargador conciliador
Paulo Mendes, ficou acertado
que, a título de indenização pelos
danos reclamados, as empresas
pagarão ao casal R$ 13 mil, em
uma única parcela, por meio de
depósito bancário. O contrato
também foi rescindido.
O acordo foi homologado pelo
Desembargador Ronaldo Claret
de Moraes, coordenador adjunto
do Cejusc de 2º Grau.

PROJETOS 3ª VICE

Saiba mais

Oficinas virtuais
pais e filhos

Juízes coordenadores dos
CEJUSCs farão jus a compensação, nos termos do art. 8º, V,
“b” da Resolução 945, de 2020,
que dispõe sobre os critérios de
compensação por magistrados
de Primeira e Segunda Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. Os termos para
anotação passam a valer a partir
do dia 02/09/2020.

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
de Belo Horizonte (Cejusc) está
realizando oficinas de pais e
filhos, com temas relacionados
à melhoria da comunicação e à
coparentalidade. As oficinas estão sendo feitas mensalmente e
de forma virtual para os adultos,
apenas, e atendem tanto casos
processuais quanto pré-processuais.
O objetivo das oficinas é
orientar os pais para desafios
da coparentalidade nos casos
de divórcios e promover reflexão
sobre as consequências para
os filhos quando a separação é
conflituosa.

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

Compensação
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NUPEMEC

Conciliação em domicílio

Cejusc Virtual
Conciliadores e mediadores voluntários que atuarão no
Centro Judiciário de Solução
de Conflitos e Cidadania Virtual
(Cejusc Virtual) participaram,
nessa terça-feira (23/2), de uma
reunião, por meio de videoconferência, com integrantes do
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos (Nupemec).
Durante o encontro, foram
apresentadas informações sobre o funcionamento do Cejusc
Virtual, como os equipamentos
que serão utilizados para as videoconferências e os procedimentos adequados para a realização das sessões.

VOCÊ SABIA?
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O Projeto “Conciliação em Domicílio” consiste em incentivar a
atuação do oficial de justiça como
parceiro da mediação e da conciliação quando do cumprimento
dos mandados judiciais, permitindo às partes firmarem acordo sem
a necessidade de se deslocarem
até o fórum.
A inciativa surge como mais
uma ação incentivada pela Terceira Vice-Presidência a integrar
o PROJEF, nos termos do art. 2º ,
XV da Portaria Conjunta nº 1.024/
PR/2020 do TJMG.

O objetivo do projeto é ampliar
as ferramentas de composição de
conflitos e expandir o acesso à
justiça aos cidadãos.
A intenção é que o projeto seja
executado nas varas cíveis, nos
juizados especiais e nos setores
pré-processual e processual dos
CEJUSCs.
Atualmente, a iniciativa está
em execução, como projeto-piloto,
na Comarca de Governador Valadares, em observância à Portaria
Conjunta nº 1092/PR/2020.

O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de
Conflitos (Nupemec) é um orgão
colegiado, coordenado pelo 3º vice-presidente do TJMG, Desembargador Newton Teixeira Carvalho. O Núcleo tem objetivo de
desenvolver, planejar, implementar,
manter e aperfeiçoar, no âmbito do
TJMG, ações voltadas ao cumprimento da política judiciária de tratamento adequado dos conflitos
de interesses e suas metas, entre
outros.
Saiba mais
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Título: NUPEMEC

Saiba mais

AGENDA
Dia

Atividade

01/03

Início – curso “Noções Introdutórias sobre Justiça Restaurativa” (EAD)

04/03

Reunião dos Membros do NUPEMEC

18/03

Instalação CEJUSC Monte Santo de Minas, às 10h

18/03

Instalação CEJUSC Nova Resende, às 10h40

18/03

Instalação CEJUSC Rio Casca, às 11h30

18/03

Instalação CEJUSC Silvianópolis, às 14h30

18/03

Instalação CEJUSC Teixeiras, às 15h30

18/03

Instalação CEJUSC Carandaí, às 16h

24/03

Início – curso “Introdução à Formação de Facilitadores do Programa
NÓS” (EAD)

Texto:
O Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos
(Nupemec) é um Órgão Colegiado, coordenado pelo 3º vice-presidente do
TJMG, desembargador Newton Teixeira Carvalho. O Núcleo tem objetivo de
desenvolver, planejar, implementar, manter e aperfeiçoar, no âmbito do TJMG,
ações voltadas ao cumprimento da Política Judiciária de tratamento adequado
dos conflitos de interesses e suas metas, entre outras funções.
Saiba mais acessando:
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https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-ecidadania.htm#.YDZSyhpKiM-
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