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Os CEJUSCs são unidades 
do Poder Judiciário às quais 
compete, preferencialmente, a 
realização das sessões e au-
diências de conciliação e de 
mediação, bem como o aten-
dimento e a orientação aos ci-
dadãos que possuem dúvidas 
e questões jurídicas (artigo 8º 
da Resolução nº 125/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça).

Os CEJUSCs abrangem três 
setores: pré-processual, pro-
cessual e de cidadania.

CEJUSCS

ConhECEndo a 3ª viCE 

Saiba mais

O agendamento e a realização de 
sessões de conciliação e mediação 
nos centros judiciários de solução 
de conflitos e cidadania do estado 
de Minas Gerais, presencialmente 
e por videoconferência, voltam a 
apresentar números expressivos. 

Saiba mais Saiba mais

A audiência de mediação reali-
zada no dia 31/5, no Cejusc Social 
do TJMG, resultou na suspensão, 
por 60 dias, dos processos sobre 
pedido de reintegração de posse 
de um terreno da Prefeitura Muni-
cipal de Sete Lagoas, que, há um 
ano, abriga cerca de 95 famílias, 
na ocupação denominada “Cidade 
de Deus”.

O 3º vice-presidente do TJMG, 
Desembargador Newton Teixeira 
Carvalho, sugeriu a realização de 
sessões de mediação para que o 
caso seja resolvido de forma pa-
cífica.
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Sessão de mediação busca 
resolver conflito sobre posse 

da “Cidade de deus”

dESTaQUES

Estatística de produtividade – mês de maio

PRodUTividadE

Papres mantêm atendimento 
durante a pandemia

Os Papres são unidades que 
possibilitam a solução de conflitos 
sem a necessidade de um processo 
judicial. Em geral, elas funcionam 
em instituições de ensino ou en-
tidades públicas, que atuam em 
parceria com os centros judiciários 
de solução de conflitos e cidada-
nia (Cejuscs).

Durante o período de pandemia, 
os Papres fizeram as adequações 
necessárias para garantir o aten-
dimento ao cidadão.

As estatísticas são extraídas dos 
relatórios de produtividade do PJe 
e dos formulários estatísticos dos 
CEJUSCs e enviados mensalmente 
ao NUPEMEC, pelo sistema SEI.

Saiba mais
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MEDIAÇÃO CONCILIAÇÃO

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/#.YObyCuhKhPY
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/papres-mantem-atendimento-durante-a-pandemia.htm#.YOMWYphKjIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/mediacao-busca-resolver-reintegracao-de-posse-em-sete-lagoas.htm#.YMj6FeBKjIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.YN4Z_-hKjIW
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/servicos/encontre-um-centro-de-solucao-de-conflitos-e-cidadania.htm#.YOWyi-hKhPb
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TJMg estuda a implantação 
da justiça restaurativa em 

estabelecimentos prisionais
Grupo de trabalho criado pela 

3ª Vice-Presidência e pelo Grupo 
de Monitoramento e Fiscalização 
do Sistema Carcerário (GMF) do 
Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais,  implementado pela Portaria 
nº 5.103/PR/2021 e composto por 
magistrados e servidores do Judi-
ciário está desenvolvendo estudos 
para promover a cultura da justiça 
restaurativa nos estabelecimentos 
prisionais mineiros. 

Os estudos apontarão uma 
proposta de projeto-piloto a ser 
implementado nas comarcas de 
Alfenas, Frutal, Igarapé e Patos de 
Minas.

Saiba mais

No dia 10/6, mediante assina-
tura de Termo de Cooperação Téc-
nica, foi lançada a ação “Arbitra-
gem-Acadêmica” pelo Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais e a Brasil 
Educação S.A., mantenedora do 
Centro Universitário UNA.

Um dos objetivos principais da 
ação é proporcionar aos univer-
sitários a prática da arbitragem, 
considerado um método adequado 
de solução de conflitos.

A ação experimental será desen- 
volvida, inicialmente, na 33ª Vara 
Cível e na 5ª Unidade Jurisdicional 
do Juizado Especial Cível da Co-
marca de Belo Horizonte. 

A oferta desse modelo de solu-
ção de conflitos será feita às partes 
do processo, no momento da audi-
ência de conciliação ou mediação, 
sempre com a presença dos advo-
gados. Se as partes concordarem, 
os processos selecionados serão 
encaminhados ao Centro Univer-

sitário UNA, para a realização do 
procedimento arbitral, que contará 
com a participação de alunos su-
pervisionados por um professor 
especialista em arbitragem.

Podem ser objeto da “Arbitra-
gem-Acadêmica” processos já em 
trâmite, de baixa complexidade, 
sem ou com pouca necessidade 
de dilação probatória, relativos a 
questões de direito do consumidor, 
posse, propriedade, revisão de con-
tratos, entre outros de natureza cível.

arbitragem acadêmica

dia atividade
21/07  Instalação CEJUSC de Areado

21/07  Instalação CEJUSC de Cambuquira

21/07  Instalação CEJUSC de Ferros

21/07  Instalação CEJUSC de Itamarandiba

21/07  Instalação CEJUSC de Mercês

27/07  2ª turma do Curso de Aperfeiçoamento em Conciliação 

  e Mediação Judiciais

Saiba mais
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Mediação em Macacos

No dia 11 de junho, a 3ª Vice
-Presidência, por intermédio do 
CEJUSC do 2º Grau, iniciou pro-
cedimento de mediação na ação 
civil pública ajuizada pelo MPMG 
e a Defensoria Pública contra a 
Vale, a qual discute danos ma-
teriais e morais devidos ao risco 
de rompimento de barragens de 
rejeitos de minério situadas no 
distrito de São Sebastião das 
Águas Claras, conhecido como 
Macacos, em Nova Lima/MG. 
Os autores, no prazo de 30 dias, 
apresentarão proposta de acor-
do, que será analisada pela Vale.

Saiba mais

Saiba mais

A 3ª Vice-Presidência, com 
o apoio da Escola Judicial De-
sembargador Édesio Fernandes, 
promoveu a 1ª turma do Curso 
de Aperfeiçoamento em Media-
ção Judicial, que teve início no 
dia 29 junho. O objetivo da ação 
é aprimorar e desenvolver o co-
nhecimento de mediadores judi-
ciais certificados em técnicas e 
conhecimentos teóricos especí-
ficos que favoreçam a condução 
de sessões de mediação e conci-
liação, com ênfase em conflitos 
na área de direito empresarial.

1º Turma de 
aperfeiçoamento em 

Mediação empresarial

Finalizou-se, no mês de junho, 
mais um curso para 150 conci-
liadores e mediadores. O curso 
teve o objetivo de capacitar os 
participantes para conduzirem 
atendimentos autocompositivos 
com excelência na aplicação 
de ferramentas e princípios da 
mediação e da conciliação. O 
conteúdo foi elaborado conforme 
a Resolução nº 125/2010 do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), a Lei nº 13.140/2015, o 
Código de Processo Civil e a po-
lítica de tratamento adequado 
dos conflitos desenvolvida pelo 
TJMG.

1ª turma do Curso de 
aperfeiçoamento em 

Conciliação e Mediação 
Judiciais

Saiba mais

Está disponível no portal 
do TJMG a lista com as câma-
ras privadas de conciliação e 
mediação credenciadas pelo 
Tribunal, por meio da Portaria 
Conjunta nº 655/PR/217. As câ-
maras privadas de conciliação e 
mediação possuem conciliado-
res e mediadores judiciais ca-
pacitados e estão autorizadas a 
realizar sessões por videoconfe-
rência em todas as comarcas do 
estado, além daquelas em que 
possuem sede presencial. O ci-
dadão pode ter acesso à referi-
da listagem e optar por realizar 
a autocomposição nas câmara 
privadas

Câmaras Privadas de 
Conciliação e Mediação

Saiba mais

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/#.YObyCuhKhPY
https://rede.tjmg.jus.br/rede-tjmg/
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-estuda-a-implantacao-da-justica-restaurativa-em-presidios.htm#.YMkFq-BKjIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/projeto-inedito-no-pais-e-lancado-pelo-tjmg-e-o-centro-universitario-una.htm#.YMjT-uBKjIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-busca-acordo-em-acoes-sobre-risco-de-rompimento-de-barragens-em-macacos.htm#.YNn1k69KiM8
http://ejef.tjmg.jus.br/curso-de-aperfeicoamento-em-mediacao-empresarial-ead-turma-1-modalidade-a-distancia-autoinstrucional/
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/ejef-encerra-mais-um-curso-de-mediacao-de-conflitos.htm#.YNn1l69KiM8
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/servicos/camaras-privadas-de-conciliacao-e-mediacao.htm#.YOMtIK9KiM9

