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3ª VICE-PRESIDÊNCIA

CONCILIAÇÃO E INOVAÇÃO
em foco

DESTAQUES

PRODUTIVIDADE
2) TÓPICO PRODUTIVIDADE

Instituída a placa de
homenagem “Desembargador
Herbert Carneiro”

conhecendo a 3ª vice

· Título (pequeno): CEJUSC VIRTUAL

TJMG implanta projeto
O Centro
Mediação Empresarial
atividades

CEJUSC Virtual
Solução de Conflitos e Cidadania
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O 3º Vice-Presidente do TJMG
instituiu, por meio da Portaria
nº 3.924/2021, no âmbito de atuação da Terceira Vice-Presidência,
a placa “Desembargador Herbert
Carneiro”, destinada a reconhecer personalidades que tenham
prestado relevantes serviços à
promoção da política judiciária
nacional de tratamento adequado
de conflitos, no Poder Judiciário
mineiro. A homenagem será entregue, anualmente, na cerimônia
de abertura da Semana Nacional
da Conciliação

O presidente do TJMG, Desembargador Gilson Soares Lemes, e
o 3º vice-presidente, Desembargador Newton Teixeira Carvalho,
lançam o projeto-piloto que prevê o tratamento especializado de
demandas empresariais nos CEJUSCs. Além desse lançamento,
o presidente e o 3º vice-presidente assinaram convênios entre o
TJMG, a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais
do Brasil (CACB) e a Federação das
Associações Comerciais do Estado de Minas Gerais (Federaminas).

Saiba mais

Saiba mais
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ausências. Nesse período, foram
realizadas audiências da comarca
de Nova Lima.
• Gráficos, ilustração, dados:

Estatísticas do CEJUSC Virtual - abril/21

Prejudicada
Suspensão
Sem acordo
Acordo parcial
Acordo
Sem acordo convertida

concepção e acompanhamento
de projetos inovadores.
É atribuição da Agin também
promover a cultura da inovação
no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(TJMG) e monitorar as demandas do público interno e externo,
com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento de novas ações,
avaliar e propor a expansão de
projetos inovadores nas comarcas, bem como realizar estudos
técnicos sistemáticos dos projetos inovadores implantados,
para recomendar a adoção de
novas soluções e de parcerias,
de modo a aumentar a qualidade, a eficiência e a presteza do
atendimento às demandas da
sociedade.
Saiba mais
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Título: Desembargador Henrique Abi-Ackel é o Coordenador do

cejuscs
Execução de acordo
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No dia 29 de abril, representantes da Vale, Ministério
Público Estadual e Federal, Defensoria Pública de Minas Gerais
e da Advocacia-Geral do Estado
voltaram a se reunir no CEJUSC
de 2º grau. O objetivo da reunião
foi definir detalhes do cumprimento das obrigações firmadas
no histórico acordo realizado
em 04/02/21. A sessão foi conduzida pelo 3º vice-presidente,
Desembargador Newton Teixeira
Carvalho, a pedido do juiz da
2ª Vara da Fazenda Pública e
Autarquias, onde tramita a execução do acordo.

Saiba mais

Órgãos parceiros do
Judiciário participam de
reunião do Nupemec

projetos 3ª vice

Webinário - Práticas
Restaurativas em
Tribunais
A fim de implantar a justiça
restaurativa nos CEJUSCs e
atender a Resolução 225/16/
CNJ, mesmo durante a pandemia,
o TJMG está promovendo o Webinário - Práticas Restaurativas
em Tribunais.
O Dr. Alexandre Karazawa,
juiz do TJSC, e Mariana Pisacco,
servidora do TJPR, ministrarão
palestras sobre práticas na área,
e o Desembargador Newton
Teixeira Carvalho, 3º vice-presidente, será o mediador.
O público-alvo são juízes coordenadores dos 230 CEJUSCs
do estado e, depois da live, o
vídeo será disponibilizado no
Youtube.
Saiba mais

Curso de Aperfeiçoamento
em Conciliação
e Mediação Judiciais

A segunda reunião colegiada
dos membros do NUPEMEC em
2021, ocorrida em 15/04, de
forma virtual, contou com a participação de representantes de
órgãos parceiros do Judiciário. O
convite à Ordem dos Advogados
do Brasil, seção Minas Gerais
(OAB/MG), ao Ministério Público
do Estado de Minas Gerais
(MPMG) e à Defensoria Pública
de Minas Gerais (DPMG) teve a
finalidade de dar transparência à
gestão e permitir que as discussões sejam mais abrangentes.

Em mais uma parceria entre
NUPEMEC e EJEF, foi desenvolvido o Curso de Aperfeiçoamento
em Conciliação e Mediação Judiciais – modalidade a distância,
em conformidade com a Resolução nº 125/2010 do CNJ. Todo o
conteúdo será ministrado on-line, e foi produzido por servidores do TJMG, instrutores certificados pelo CNJ.
A formação é voltada para
conciliadores e mediadores já
capacitados que atuam regularmente nos CEJUSCs. A primeira
turma ocorrerá de 11/05 a
10/06/2021

Saiba mais

Saiba mais
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Postos de Atendimento Pré-Processual
(PAPREs)

O CEJUSC Virtual, sediado na capital e vinculado à 3ª Vice-Presidê
suas atividades coordenadas pelo Desembargador Henrique A
magistrado diz ter percebido grande satisfação das comarcas
participantes. “Essas você
formas sabia?
de solução de conflitos têm se
eficientes para prevenir litígios. O benefício atinge todos os atores
procuradores, o próprio Judiciário e, com isso, a sociedade”, afirma.

Desembargador Henrique
Saiba mais: https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/magist
Abi-Ackel é o coordenador
ackel-torres-8A80BCE6724D36AA0172E82565E50408.htm
do CEJUSC Virtual
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Os postos de atendimento pré
-processual (PAPREs) são unidades vinculadas aos centros judiciários de solução de conflitos e
cidadania (CEJUSCs). Seu objetivo é a realização de sessões de
conciliação e mediação prévias
ao ajuizamento de ações judiciais,
por meio de convênios celebrados

O CEJUSC Virtual, sediado na
capital e vinculado à 3ª Vice-Presidência do TJMG, tem suas ativida7) TÓPICO “AGENDA”:
des coordenadas pelo DesembarDATA
ATIVIDADE
gador Henrique Abi-Ackel
Torres.
O magistrado diz ter percebido
com entes públicos (municípios,
grande satisfação das comarcas e
câmara municipal etc.) e privados
dos advogados participantes. “Es(instituições de ensino), para atuasas formas de solução de conflitos
rem de forma colaborativa com os
têm se provado bastante eficientes
CEJUSCs, em conformidade com o
para prevenir litígios. O benefício
que dispõem a Resolução do CNJ
atinge todos os atores presentes:
nº 125/2010 e a Resolução do
partes, procuradores, o próprio JuTJMG nº 873/2018.
diciário e, com isso, a sociedade”,
afirma.
Saiba mais

Saiba mais

agenda
Dia

Atividade

10 e 11/05
Módulo virtual de capacitação de facilitadores de processos
		circulares virtuais
10/05		
Implantação do PJe Pré-Processual em todos os CEJUSCs
		do estado
12 e 13/05
Seminário Constelação Sistêmica
13/05		
Instalação CEJUSC em Estrela do Sul
13/05		
Instalação CEJUSC em Jabuticatubas
13/05		
Instalação CEJUSC em Miraí
13/05		
Instalação CEJUSC em Prata
13/05		
Instalação CEJUSC em Rio Pardo de Minas
18/05		
Neurociência e autocomposição
20/05		
Reunião Nupemec
24/05		
Evento de Lançamento do PJe Pré-Processual
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