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O Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solu-
ção de Conflitos (Nupemec) é um 
Órgão Colegiado coordenado 
pelo 3º vice-presidente do TJMG. 

Criado para atender a Re-
solução CNJ nº 125 de 2010, 
que instituiu a Política Judici-
ária Nacional de Tratamento 
dos Conflitos, foi regulamen-
tado pela Resolução do TJMG 
nº 873 de 2018.

O Núcleo tem o objetivo de 
desenvolver a política judiciária 
mineira de tratamento adequa-
do dos conflitos.

NUPEMEC

CoNhECENdo a 3ª viCE 

Saiba mais

As audiências e sessões de 
conciliação e mediação pré-pro-
cessuais e processuais continuam 
sendo realizadas nos centros ju-
diciários de solução de conflitos e 
cidadania do estado. No período 
de pandemia, é possível o agenda-

Saiba mais Saiba mais

O auxílio da neurociência na 
condução de negociações entre 
as partes em conflito foi assunto 
de debate on-line promovido pela 
3ª Vice-Presidência do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, em 18/5.

A live “Como as neurociências 
podem contribuir para o êxito da 
autocomposição” contou com a 
participação da professora, advo-
gada, especialista em Neurociên-
cias e Gestão das Emoções, Dra.
Adriana Marra de Paula.

Confira a live no canal do You-
Tube do TJMG.
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Uso da neurociência na 
promoção de acordos é 

tema de live

dESTaQUES

Realização de sessões crescentes em 2021

PRodUTividadE

Terceiro vice-presidente 
fala sobre os 10 meses 

de gestão

Responsável pela 3ª Vice-Pre-
sidência do TJMG, na gestão 
2020/2022, o Desembargador 
Newton Teixeira Carvalho foi a 
personalidade entrevistada, no 
novo episódio da série, produzida 
com integrantes da alta adminis-
tração do Tribunal.

Nessa entrevista, o desembar-
gador, além de destacar o traba-
lho da justiça autocompositiva, 
detalha projetos que estão sendo 
colocados em prática, na atual 
gestão. Entre eles, os da Justiça  
Restaurativa, CEJUSC Virtual, 
Mediação Empresarial e instala-
ção de novos Cejuscs.

mento de sessões por videoconfe-
rência ou mesmo presencialmente, 
naquelas comarcas onde o funcio-
namento presencial está permitido, 
observadas as condições epide-
miológicas locais.

SESSÕES REaLiZadaS NoS CEJUSCS 

JaNEiRo a Maio - 2021

Saiba mais
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https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/terceiro-vice-presidente-do-tjmg-destaca-acoes-dos-10-meses-de-gestao.htm#.YKVjs7dKjIU
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDBKnTc-xA2Y
https://www.youtube.com/watch?v=WL8qvOWOoPQ
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.YLU4NRpKiM-
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-inaugura-centros-de-mediacoes-empresariais-8A80BCE6786BAB700178A43E97383741.htm#.YIGALu5KjIX
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.YKVgMrdKjIU
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TJMg adota as 
“constelações sistêmicas”

O projeto Recomeçar, desen-
volvido no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidada-
nia (Cejusc) local, fez com que 
crianças e adolescentes de fa-
mílias carentes assegurassem 
direitos básicos.

O mutirão de audiências de 
conciliação, que teve sua edição 
inaugural realizada entre os dias 
10 e 14 de maio, permitiu fixar 
pensões alimentícias e regu-
lamentar guardas e visitações, 
com elevado percentual de com-
posições. Mais do que isso, ago-
ra muitos filhos têm a chance 
de restabelecer laços e ampliar 
seus horizontes.

Cejusc de ipanema 
promove mutirão de 
demandas de família

O Processo Judicial eletrô-
nico (PJe) passa a ser padrão 
de movimentação para as de-
mandas apresentadas pelos 
cidadãos aos setores pré-pro-
cessuais de todos os centros ju-
diciários de solução de conflitos 
instalados em Minas Gerais, a 
partir dessa quinta-feira (27/5). 
A partir de agora, também a fase 
pré-processual está na plata-
forma eletrônica. As unidades 
eliminam o trâmite em papel 
das demandas apresentadas 
pelo cidadão. A previsão é que 
até outubro de 2021 todas co-
marcas de Minas Gerais tenham 
Cejuscs com o PJe.

Módulo do PJe no 
Cejusc Pré-Processual é 
expandido nas comarcas

Constelação sistêmica é um 
método psicoterápico, voltado 
para a reconciliação, desenvolvido 
pelo psicoterapeuta alemão Bert 
Hellinger, que faz emergir as emo-
ções e energias que, consciente e 
inconscientemente, acumulamos.

A constelação sistêmica pode 
ser aliada à política do sistema 
multiportas, que oferece opções 
variadas para a resolução pacífica 
de conflitos.

A utilização das constelações 
sistêmicas no TJMG foi regula-
mentada com a publicação da 
Portaria nº 3.923/2021 e da Orien-
tação nº 03/2021 do NUPEMEC.

Saiba mais

O 3º vice-presidente do Tribu-
nal de Justiça de Minas Gerais, 
Desembargador Newton Teixeira 
Carvalho, conduziu, no último dia 
14/5, reunião virtual para tratar da 
expansão dos centros de media-
ção empresarial em Minas Gerais.

O projeto-piloto que instalou 
postos de atendimento pré-pro-
cessuais – PAPRES empresariais, 
nas comarcas de Belo Horizonte, 
Contagem e Betim, foi lançado em 
5 de abril.

Centros de Mediação Empresarial
Câmaras privadas de 

mediação também podem 
auxiliar nas demandas 

empresariais
As câmaras privadas cre-

denciadas pelo TJMG atuarão, a 
partir dos processos judiciais a 
elas distribuídos, na realização 
de mediações qualificadas, apli-
cando o ordenamento jurídico 
que rege o procedimento, bem 
como buscando tornar os pro-
cessos de recuperação judicial e 
falência das varas de sucessão, 
de falências e recuperações ju-
diciais e CEJUSCs mais dinâmi-
cos, eficazes e menos onerosos 
para as partes e para o próprio 
Tribunal.

Saiba mais

Saiba mais

Em parceria com os municí-
pios de Araçuaí, Itinga e Padre 
Paraíso, foi implantado na co-
marca o projeto Restaurar, vol-
tado para agressores na siste-
mática da violência doméstica, 
que contará com uma psicólo-
ga cedida pelas prefeituras de 
Araçuaí e Itinga. Homens que 
agridem mulheres, além de res-
ponder criminalmente, terão 
que passar por um programa de 
reabilitação.

Em Padre Paraíso, uma as-
sistente social ficará disponível 
no Posto de Atendimento Pré
-Processual.

Os agressores passarão por 
sessões semanais, nas quais  te-
rão a oportunidade de mudar nos 
novos relacionamentos e na vida.

Programa Restaurar é 
implantado em araçuaí

Saiba mais

Saiba mais

dia atividade
10/06  Aula síncrona: curso de Aperfeiçoamento de Conciliadores 
  e Mediadores Judiciais

10/06  Lançamento da Ação “Arbitragem Acadêmica”, às 14h.

17/06  Reunião NUPEMEC

21/06  Instalação CEJUSC Brazópolis

21/06  Instalação CEJUSC Senador Firmino

22/06  Instalação CEJUSC Alvinópolis

22/06  Instalação CEJUSC Cristina

22/06  Instalação CEJUSC Porteirinha

Saiba mais

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/constelacao-sistemica-e-tema-de-seminario-online.htm#.YKVu0rdKjIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/camaras-privadas-sao-aliadas-do-tjmg-na-resolucao-de-conflitos-empresariais.htm#.YL5TRNVKjIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/modulo-do-pje-no-cejusc-pre-processual-e-expandido-nas-comarcas-8A80BCE579A508770179AEE5D3C16882.htm#.YK_Y5xpKiM8
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/programa-restaurar-e-implantado-em-aracuai.htm#.YK5VpBpKiM8
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cejusc-de-ipanema-promove-mutirao-de-demandas-de-familia.htm#.YK5VuxpKiM8
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/magistrados-discutem-impulsionamento-de-centros-de-mediacao-empresarial-8A80BCE5793E3DEF01796C8578FE45C2.htm#.YKVcSLdKjIU

