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O Cejusc Virtual, sediado na 
capital, instalado pela Portaria 
Conjunta 1.055/PR/2020, tem 
competência em todo o estado, 
para a conciliação e a media-
ção pré-processual e proces-
sual, dirigidas por meios tele-
máticos, na justiça comum de 
1ª e 2ª instâncias.

A triagem das solicitações e 
o apoio às atividades do Cejusc 
Virtual são feitos pelo Serviço 
de Apoio ao Núcleo Permanen-
te de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos (Seanup). 

CEJUSC Virtual

ConhECEndo a 3ª ViCE 

O agendamento e a realização de sessões de conciliação nos CEJUSCs 
do estado de Minas Gerais seguem em constante crescimento. No com-
parativo apresentado em relação ao mesmo período de 2020, também é 
possível observar o aumento dos acordos obtidos nesses procedimentos.

Celebrado termo de coopera-
ção entre o TJMG, o MP, por meio 
da Coordenadoria Estadual das 
Promotorias de Justiça de Habi-
tação e Urbanismo; o Estado de 
Minas, pela Secretaria de Desen-
volvimento Econômico e da Agên-
cia de Desenvolvimento da Região 
Metropolitana de BH; a Defensoria 
Pública, o Colégio Registral Imobi-
liário e a Associação Mineira dos 
Municípios, para implementar um 
Núcleo Interinstitucional que irá 
planejar e executar ações relativas 
à regularização fundiária.
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TJMG celebra parceria 
interinstitucional em prol      
da regularização fundiária     

no estado
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Conciliações 2020 x 2021
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TJMG instituí Programa 
Justiça Restaurativa, no  

Estado de Minas 

Já está em vigor a Resolução 
971/2021, que instituiu o Progra-
ma Justiça Restaurativa (JR), no  
TJMG. 

O Programa consiste na imple-
mentação da metodologia restau-
rativa em Minas.

Para seu desenvolvimento, fo-
ram criados o Comitê de Justiça 
Restaurativa – COMJUR  – com 
intuito de aprimorar a implanta-
ção, a difusão e a expansão da JR 
no estado, e a Central de Apoio à 
Justiça Restaurativa – CEAJUR – 
que, além de auxiliar o COMJUR, 
será responsável pelas ações de 
execução da JR na capital.

Foto: divulgação/tjmg
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https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/#.YObyCuhKhPY
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/orgao-especial-aprova-minuta-para-criacao-do-programa-justica-restaurativa-8A80BCE67BD13701017BF0AD4F2247A2.htm#.YVSOj1VKjIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-lanca-nucleo-para-regulamentacao-fundiaria-em-minas-gerais.htm#.YVM5lFVKjIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.YTIqPo5KjIW
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/informes/cejusc-virtual.htm#.YV84Q9XMLIU
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TJMG inaugura Papre 
Empresarial em ouro Preto

O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) inaugurou, no dia 
24/9/2021, mais uma unidade do 
Posto de Atendimento Pré-Pro-
cessual (Papre) Empresarial, des-
sa vez, na comarca de Ouro Preto. 

A iniciativa é fruto de parceria 
do TJMG e a Federação das Asso-
ciações Comerciais e Empresariais 
do Estado de Minas Gerais (Fede-
raminas), a Associação Comercial 
e Empresarial de Ouro Preto (Ace-
op) e a Confederação das Associa-
ções Comerciais do Brasil (CACB).

O Serviço de Reconhecimento de 
Paternidade (SRP) oferece a pos-
sibilidade de solucionar, de forma 
célere e em ambiente humanizado, 
uma questão sensível a uma gran-
de parte das famílias brasileiras: o 
reconhecimento da paternidade, di-
reito garantido a todos pelo artigo 
226, § 7º, da Constituição Federal.

O Centro de Reconhecimento de 
Paternidade (CRP) é o local em Belo 
Horizonte onde  o serviço é ofereci-
do,  na Vara de Registros Públicos 
de Belo Horizonte, e é vinculado ao 
Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) da 
capital. Essa unidade recebe e ouve 
as mães e filhos maiores que de-
sejam obter o reconhecimento de 
paternidade, para dar início ao pro-
cedimento de averiguação.

Outra comarca que merece des-
taque é a de Santa Luzia, que vem 

ofertando esse tipo de serviço des-
de 7 de fevereiro de 2019 (Fórum de 
Santa Luzia, Av. das Indústrias, nº. 
210, 3º andar, Sala 318, Vila Olga).

O SRP de Santa Luzia funciona 
em moldes semelhantes ao CRP de 
Belo Horizonte. Ambos integram o 
projeto “Paternidade para Todos”, 
que, em fevereiro de 2020, recebeu 
o prêmio Conciliar é Legal, do Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ).

Atualmente o TJMG estuda a 
expansão do projeto para as de-
mais comarcas do estado.

Paternidade para todos

dia atividade
01/10/2021 Encontro de Supervisão do Grupo de Facilitadores dos Processos           
                             Circulares para grupos do TJMG
08/10/2021 Prazo final para inclusão de processo na XVI Semana Nacional              
                             da Conciliação
10/10/2021 Fim do prazo para submissão de resumos expandidos -                         
                             I Congresso Internacional de Políticas Autocompositivas do TJMG
15/10/2021 Processos Circulares para grupos do TJMG 
18/10/2021 1ª Reunião do NUIREF
19/10/2021 Instalação do CEJUSC de Natércia - 11h
19/10/2021 Instalação do CEJUSC de Itaguara - 14h
19/10/2021 Instalação do CEJUSC de Bambuí - 15h
20/10/2021 Início do Curso de Formação – “Nós” Virtual (turma 2)
21/10/2021 Instalação do CEJUSC de Carmo de Minas - 14h
22/10/2021 Instalação do CEJUSC de São Roque de Minas – 15h
25/10/2021 Início do curso de Justiça Restaurativa: Noções Básicas e                   
                             processos Circulares – on-line - turma 2
25/10/2021 Início do curso de Capacitação em Conciliação – Etapa teórica
25/10/2021 Reunião dos membros do NUPEMEC
27/10/2021 1ª Reunião dos membros do COMJUR
28/10/2021 Processos Circulares para grupos do TJMG 
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destrava Minas

O CEJUSC Social realizou 
mais uma audiência do Proje-
to Destrava Minas. O caso en-
volve o Estado de Minas Gerais, 
os municípios de Confins, São 
José da Lapa e Pedro Leopoldo, 
e a suspensão da Concorrência 
Internacional nº 03/2018, que 
trata da outorga da concessão 
da Rodovia MG 424. No prazo de 
90 dias, as partes se sentarão à 
mesa de negociações e busca-
rão um consenso, com apoio das 
áreas técnicas. Em caso positi-
vo, nova sessão será designada.

A 3ª Vice-Presidência condu-
ziu sessão de conciliação cuja 
pauta foi a redução na frota de 
veículos que fazem o transporte 
público coletivo em Belo Horizon-
te e na região metropolitana. Esti-
veram presentes representantes 
da Abrasel, do Município de Belo 
Horizonte e do Estado de Minas 
Gerais. A próxima audiência será 
realizada no dia 7/10.

Transporte Público         
Coletivo

O CEJUSC Virtual realizou 10 
audiências de conciliação, no 
mês de setembro, que resultaram 
em 4 acordos para Minas Gerais. 
Os processos foram incluídos na 
lista de ações do Programa Des-
trava Minas, criado pelo TJMG 
para desembaraçar obras públi-
cas paralisadas. Os casos exito-
sos estavam em trâmite há anos 
e se referema impasses surgidos 
na desapropriação de terrenos, 
na área do Córrego do Ferrugem, 
em Contagem, região onde di-
versas áreas foram declaradas 
de utilidade pública, a partir de 
2010.

Cejusc Virtual inicia 
mutirão para destravar 

obras no Córrego do 
Ferrugem

O projeto Laços de Família vai 
atender crianças e adolescentes 
em situação de risco e vulnera-
bilidade emocional e envolvidos 
em ato infracional, oriundos do 
juízo da infância e da juventude. 
O projeto será desenvolvido no 
CEJUSC. A iniciativa vai utilizar 
o método da constelação sistê-
mica e familiar como mais uma 
ferramenta para auxiliar na so-
lução dos conflitos.

Seminário apresenta     
êxitos da justiça 

restaurativa em MG

Foto: renata caldeira/tjmg
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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/cejusc-social-promove-audiencia-do-projeto-destrava-minas.htm#.YVsOeprMKUk
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-conduz-negociacao-entre-abrasel-e-poder-publico-8A80BCE67BD13701017BF61AA1425EDA.htm#.YVsOaJrMKUk
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cejusc-virtual-inicia-mutirao-para-destravar-obras-no-corrego-do-ferrugem-8A80BCE57C3313BC017C3954602849CB.htm#.YV2h8LhKjIV
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/seminario-apresenta-exitos-da-justica-restaurativa-em-mg-8A80BCE57C12C870017C2941193128B6.htm#.YV2ikbhKjIV
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/crp-inaugura-mutirao-virtual-de-reconhecimento-de-paternidade-8A80BCE57C3313BC017C5B8E83FF40C2.htm#.YV8xC9XMLIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-inaugura-papre-empresarial-em-ouro-preto.htm#.YU4saFVKiM8

