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Saiba mais em:
Portaria nº4854/PR/2020

Portaria nº 3905/2020/3ª Vice-Presidência

O cargo de juiz auxiliar da 
3ª Vice-Presidência é ocupado 
por magistrado convocado “ad 
referendum” pelo Órgão Espe-
cial do Tribunal, para coordenar, 
organizar, supervisionar, orien-
tar e acompanhar as funções 
administrativas e institucionais, 
cumprindo e fazendo cumprir 
as determinações da 3ª Vice
-Presidência.

Atualmente, a função é exer-
cida pelo juiz de Direito José 
Ricardo dos Santos de Freitas 
Véras.

Conhecendo o 
juiz auxiliar da 

3ª vice-presidência

ConheCendo a 3ª viCe 

Saiba mais

Apesar das dificuldades encontradas no período de pandemia, 
as oficinas de parentalidade e divórcio continuaram a ser oferecidas 
também na modalidade virtual, com atenção às medidas de segurança. 
Nas oficinas realizadas nesse período, participaram 155 pais e 34 crianças 
e adolescentes.

Saiba mais Saiba mais

O Núcleo Permanente de Mé-
todos Consensuais de Solução de 
Conflitos (NUPEMEC) reconheceu 
a constelação sistêmica como fer-
ramenta auxiliar dos métodos au-
tocompositivos, que pode ser apli-
cada nas sessões de conciliação, 
mediação e práticas restaurativas.

Ademais, reconheceu que, não 
havendo acordo nas sessões de 
conciliação ou mediação pré-pro-
cessuais, é possível que se consig-
ne em ata a formulação de negócio 
jurídico processual, dispensando-
se nova audiência de conciliação/
mediação em eventual ação.

FOTO: TJMgFOTO: Riva MOReiRa/TJMg

nUPeMeC aprova novas 
orientações em 2021

deSTaQUeS

oficinas Pais e Filhos

PRodUTividade

3º vice-presidente do TJMG 
é homenageado pela aGe

O presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, Desem-
bargador Gilson Soares Lemes, e 
o 3º vice-presidente, Desembar-
gador Newton Teixeira Carvalho, 
serão homenageados com a Me-
dalha do Mérito da AGE/MG, pelo 
trabalho desempenhado no acor-
do selado em fevereiro entre a Vale 
S.A., o Estado de Minas Gerais e 
instituições públicas. Eles foram 
escolhidos por aclamação pelos 
procuradores mineiros. Por causa 
da pandemia, a cerimônia de ho-
menagem ainda não foi agendada.

 

Pais Filhos

FOTO: CeCiLia peDeRZOLi/TJMg

http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/po48542020.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pr39052020.pdf
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/presidente-e-3-vice-presidente-do-tjmg-serao-homenageados.htm#.YFistlVKjIW
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/orientacao-as-partes-quando-nao-houver-acordo-na-conciliacao-e-firmada.htm#.YFtiLFVKjIV
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.YF5GLa9KjIW
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CeJUSCS voCê Sabia?

aGenda

PRoJeToS 3ª viCe
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FOTO: DivULgaÇÃO

Saiba mais

TJMG possui iniciativa 
quanto ao reconhecimento 

de paternidade

O Centro de Reconhecimento 
de Paternidade (CRP), sediado em 
Belo Horizonte, é setor vinculado 
ao CEJUSC da capital e local onde 
o serviço de reconhecimento de 
paternidade é oferecido à popula-
ção. O atendimento e os exames de 
DNA são gratuitos. Outra comarca 
mineira que também vem ofertan-
do esse serviço é Santa Luzia.

O Serviço de Reconhecimento 
de Paternidade – SRP, de Santa 
Luzia, e o CRP de BH integram o 
projeto “Paternidade para Todos”, 
coordenado pela 3ª Vice-Presi-
dência do TJMG.

Para 2021, o NUPEMEC pla-
nejou cronograma de cursos e 
eventos voltados para aperfei-
çoar a política de tratamento 
adequado dos conflitos execu-
tada no TJMG. Estão previstas 
cerca de 50 atividades, distribu-
ídas ao longo do ano, incluindo 
a formação de facilitadores em 
mediação, conciliação e justiça 
restaurativa. 

Os candidatos podem pro-
curar, a qualquer momento, os 
coordenadores de CEJUSCs e 
juizados especiais – JESPs, que 
são responsáveis pela pré-sele-
ção dos alunos dessas capaci-
tações, para manifestar interes-
se em participar.

nUPeMeC planeja 
cursos de 2021

Foi publicada no DJe 
de 26/3/2021 a Portaria nº 
3.923/2021 da 3ª Vice-Presi-
dência, que regulamenta a apli-
cação das constelações nos 
centros judiciários de solução 
de conflitos e cidadania (Cejus-
cs) do estado e também nas ini-
ciativas que envolvam a justiça 
restaurativa. A Portaria traz ins-
truções para a utilização dessa 
ferramenta nos casos de conci-
liação e mediação, que já vinha 
sendo aplicada por alguns juízes 
em comarcas mineiras, porém, 
de forma isolada.

nUPeMeC regulamenta 
uso das constelações 

sistêmicas nos Cejuscs

O CEJUSC de 2º grau iniciou 
as tratativas no caso que en-
volve a remoção de famílias no 
entorno da Barragem Sul Su-
perior, em Barão de Cocais, que 
está sob risco de rompimento 
iminente — nível 3 de risco. Na 
primeira audiência realizada, 
ficou acordado que a Vale fará 
o pagamento de até três salá-
rios mínimos para cerca de 200 
pessoas que ainda não foram 
indenizadas, a título de transfe-
rência de renda. As negociações 
continuarão na segunda sessão 
de mediação.

Mediação em 
segunda instância

Reunião dos integrantes 
do nUPeMeC

Uma das decisões tomadas 
durante a reunião foi o convite 
a representantes da Defensoria 
Pública, Ordem dos Advogados 
do Brasil e Ministério Público 
para também participaram de 
reuniões do NUPEMEC.

“Se queremos que eles se-
jam parceiros em nossos traba-
lhos de política autocompositiva, 
nada mais justo que convidá-los 
para que possam apresentar 
sugestões para evitar a judicia-
lização das demandas”, disse o 
Desembargador Newton Teixeira 
Carvalho.

Saiba mais:

O Programa Núcleos de Orien-
tação e Solução de Conflitos Esco-
lares (Nós) é um projeto que busca 
implementar as práticas restau-
rativas no tratamento de conflitos 
escolares. A iniciativa acontece 
nas escolas municipais e estadu-
ais da rede pública de ensino de 
Belo Horizonte e prevê, dentre ou-
tras ações, a capacitação de pro-
fissionais da educação em téc-
nicas restaurativas. O Programa 

teve sua construção iniciada em 
2016 e, atualmente, é coordenado 
por um Comitê gestor interistitu-
cional. O TJMG, por intermédio da 
3ª Vice-Presidência, integra o refe-
rido Comitê.

O Programa também envolve os 
centros socioeducativos de inter-
nação e semiliberdade da capital e 
as entidades que integram a rede 
de acolhimento institucional.

Programa nÓS

Saiba mais Saiba mais

Saiba mais Saiba mais

dia atividade
05/04      Início da etapa teórica do curso de mediação (EAD)

08/04      Instalação CEJUSC Nova Era – 11h

08/04      Instalação CEJUSC Rio Preto– 14h

08/04      Instalação CEJUSC Jequeri– 15h

08/04      Instalação CEJUSC Bonfinópolis de Minas – 16h

15/04      Reunião membros NUPEMEC

20/04      Instalação CEJUSC Coração de Jesus – 14h

22/04      Instalação CEJUSC Carlos Chagas – 14h

27/04      Webinário Jr - Práticas Restaurativas em Tribunais

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/reconhecimento-de-paternidade-nos-cejusc.htm#.YFUKuVVKjIU%29
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/praticas-restaurativas-na-educacao-sao-tema-de-webnario.htm#.YFi0MlVKjIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/3-vice-presidencia-realiza-reuniao-com-integrantes-do-nupemec.htm#.YFiggp1KjIV
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-promove-acordo-com-a-vale-em-barao-de-cocais.htm#.YFiYrq9KhPY
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/nupemec-planeja-cursos-e-eventos-para-impulsionar-conciliacao-8A80BCE577D0E4A60177F44ED0B32DA6.htm#.YFTqw51KjIV
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-regulamenta-uso-das-constelacoes-sistemicas-nos-cejuscs-8A80BCE5786BAF6F01786FF364C31D82.htm#.YF42J69KjIU

