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Instituído pela Resolução 
nº 971/2021, o Comitê de Jus-
tiça Restaurativa – COMJUR 
– é o órgão central de macro-
gestão e coordenação que tem 
como finalidade desenvolver a 
implantação, a difusão e a ex-
pansão da justiça restaurativa, 
no âmbito do Poder Judiciário 
de Minas Gerais, sob a super-
visão do Núcleo Permanente 
de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos – NUPE-
MEC – e auxílio da Assessoria 
da Gestão da Inovação - AGIN. 
A primeira reunião do COMJUR 
ocorreu no dia 27/10.

Comitê de Justiça 
Restaurativa – COMJUR

CONHECENDO A 3ª VICE 

Saiba mais Saiba mais

Em análise comparativa das conciliações dos CEJUSCs, com base nos 
meses de janeiro a setembro dos anos de 2020 e 2021, observamos au-
mento de 57% nas conciliações agendadas, 48% nas conciliações realiza-
das e 61% nas conciliações acordadas.

Saiba mais

No dia 18/10, o TJMG sediou a 
1ª reunião do Núcleo Interinstitu-
cional de Regularização Fundiária 
(NUIREF), com intuito de iniciar o 
alinhamento, juntamente com os 
parceiros, do projeto de regulariza- 
ção fundiária (REURB), no âmbito 
estadual, conforme Acordo de  
Cooperação 248/2021, celebrado 
dia 27/9.

Na reunião, foi apresentada 
sugestão de plano de ação, dis-
pondo sobre a implementação 
do CEJUSC Social Itinerante, 
para auxiliar no procedimento de 
REURB, no balneário Água Limpa, 
em Nova Lima. 

FOTO: MIRNA DE MOURA/TJMGFOTO: DIVULGAÇÃO

TJMG promove a 1ª reunião 
do Núcleo Interinstitucional 

de Regularização Fundiária – 
NUIREF

DESTAQUES

Comparativo das conciliações dos CEJUSCs

PRODUTIVIDADE

TJMG se destaca 
nacionalmente em conciliação

O relatório Justiça em Números, 
do CNJ, indicou que, em 2020, o 
TJMG ficou em 1º lugar no Índice 
de Conciliação Total, incluindo o 
pré-processual.

O TJMG também foi o líder, 
junto com o TJRJ, no quesito Ín-
dice de Conciliação por Grau de 
Instrução.

Esse desempenho se deve, 
principalmente, à atuação dos 
Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos (CEJUSCs).

Atualmente, Minas Gerais con-
ta com 267 CEJUSCs instalados, 
e a previsão é de que, em 2022, 
todas as comarcas do estado se-
diem um CEJUSC.

Saiba mais
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COMPARATIVO

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/#.YObyCuhKhPY
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-promove-encontro-do-nucleo-interinstitucional-de-regularizacao-fundiaria-8A80BCE57CA3E4C3017CA8ED1A45440E.htm#.YZO8WmDMJPa
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.YZO-CmDMJPb
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comite-de-justica-restaurativa-realiza-sua-primeira-reuniao.htm#.YZO-P2DMJPZ
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Retomada de mutirões 
habitacionais

O 3º vice-presidente do TJMG, 
des. Newton Carvalho, reuniu-se, 
no dia 28/10, com o presidente da 
Companhia de Habitação do Esta-
do de Minas Gerais (Cohab Minas), 
Weber Oliveira. 

Na reunião, foi discutida a rea-
tivação de projeto de regularização 
de escrituras públicas de imóveis 
financiados pela instituição e a re-
tomada dos mutirões habitacionais.

A respeito dos mutirões, o 
TJMG firmou termo de cooperação 
técnica com a Cohab em 2017. O 
acordo funcionou até ser interrom-
pido pela pandemia em 2020.

Saiba mais

Saiba mais

Fruto do Acordo de Cooperação 
Técnica nº 104/2021, firmado entre 
o TJMG e a Fundação Educacional 
Lucas Machado, mantenedora da 
Faculdade de Ciências Médicas de 
Minas Gerais, o “Projeto Experimen-
tal Convivência” visa atender de-
mandas relacionadas à convivência 
assistida, oriundas de processos 
em curso nas varas de família da 
Comarca de Belo Horizonte.

O Projeto será desenvolvido sob 
a coordenação do juiz auxiliar da 
Corregedoria e diretor do foro da 
Capital, Christyano Lucas Genero-
so, e do juiz coordenador do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania de Belo Horizonte – CE-
JUSC/BH, Clayton Rosa de Resende.  

A 3ª Vice-Presidência, por meio 
da Assessoria da Gestão da Inova-
ção – AGIN, prestará o auxílio ne-
cessário à condução dos trabalhos, 
atuando na gestão dos dados esta-
tísticos e na mensuração de indica-
dores de sucesso da iniciativa.

Na prática, o juiz que preside o 
processo designará a sessão de 
conciliação e encaminhará o pro-
cesso ao CEJUSC/BH, que será o 
responsável por avaliar a pertinên-
cia da inclusão do feito no Projeto 
Experimental Convivência e, por 
consequência, seu encaminha-
mento para a equipe técnica de 
Psicologia da Faculdade Ciências 
Médicas de Minas Gerais, para iní-
cio do acompanhamento psicológi-
co e orientação do grupo familiar.

Convivência

Dia Atividade
04/11  Instalação do CEJUSC de Pedro Leopoldo – 15h
08/11 a 12/11 XVI Semana Nacional da Conciliação
09/11  Módulo de Complementação dos Cursos de Introdução à Formação
  de Facilitadores do Programa NÓS – EAD – início do grupo 1
10/11  Curso Virtual do Programa Nós – Turma 2
11/11 e 25/11 Processos circulares para grupos do TJMG (inscrições abertas)
11/11  1º Fórum de Governança do Poder Judiciário
12/11  Módulo de Complementação dos Cursos de Introdução à Formação
  de Facilitadores do Programa NÓS – EAD – início do grupo 2
18/11  Inauguração PAPRE Empresarial – Monsenhor Paulo
23/11  Instalação do CEJUSC de Boa Esperança – 14h
23/11  Instalação do CEJUSC de Monte Alegre de Minas – 14h40min
23/11  Instalação do CEJUSC de Manhumirim – 15h30min
23/11  Instalação do CEJUSC de Eugenópolis – 16h15min.
25/11  2ª Reunião do Núcleo Interinstitucional de Regularização Fundiária
  (NUIREF)
26/11  Instalação do CEJUSC de Itanhandu – 15h
29/11  Instalação do CEJUSC de Conceição do Rio Verde – 14h
29/11  Instalação do CEJUSC de Aiuruoca – 15h
30/11 a 3/12 1º Congresso Internacional de Políticas Autocompositivas do TJMG

3ª Vice-Presidência 
concilia conflito entre 
BHTrans e consórcios 

de ônibus

CEJUSC de Araçuaí 
promove palestra sobre 

a Lei Maria da Penha

Nova turma de curso sobre 
justiça restaurativa

No dia 20/10, o 3º vice-presi-
dente do TJMG, desembargador 
Newton Teixeira Carvalho, con-
duziu audiência entre os con-
sórcios de ônibus que prestam 
serviços de transporte em BH e a 
Empresa de Transportes e Trân-
sito de BH (BHTrans). 

Depois da conciliação, pror-
rogou-se a idade máxima da fro-
ta de transporte coletivo da ca-
pital dos atuais 10 anos para 12 
anos. Já os concessionários se 
comprometeram a devolver às 
ruas os veículos parados, em até 
24 horas, a partir da liberação da 
BHTrans.

Quarenta homens, autores de 
agressão contra mulheres, resi-
dentes nos municípios que com-
põem a comarca, assistiram, em 
28 de outubro, à palestra “A Lei 
Maria da Penha e o Cotidiano”. 
Promovido pelo Centro Judiciá-
rio de Solução de Conflitos e Ci-
dadania (CEJUSC), o evento in-
tegra o programa Restaurar, que 
visa à recuperação dos autores e 
à diminuição da reincidência dos 
casos desse tipo de violência. O 
evento integra o programa Res-
taurar, voltado a autores de vio-
lência doméstica.

Teve início a segunda turma 
do curso Justiça Restaurativa: 
Noções Básicas e Processos 
Circulares, destinada a magis-
trados, servidores, colabora-
dores e voluntários que farão 
atendimento a conflitos penais e 
processos de construção de di-
álogos, e que foram previamente 
selecionados. O curso tem por 
objetivo criar competências para 
que os alunos possam atuar na 
condução de práticas restaura-
tivas dentro da metodologia dos 
processos circulares – círculos 
restaurativos e de construção 
de paz.

Saiba mais

Saiba mais Saiba mais

Saiba mais

A solenidade de abertura da 
XVI Semana Nacional da Conci-
liação, realizada no auditório do 
Tribunal Pleno, na sede do TJMG, 
foi marcada pela homologação 
de acordo, pela assinatura de ter-
mos de cooperação, pela entrega 
da “Placa “Desembargador Her-
bert Carneiro” e pela realização 
de palestra sobre sistemas de 
disputas. Em 2021, foram agen-
dadas para ocorrer, no período, 
nas diversas comarcas minei-
ras, mais de 21 mil audiências de 
conciliação.

XVI Semana Nacional 
da Conciliação é aberta 

no TJMG

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/terceira-vice-presidencia-anuncia-retomada-de-mutiroes-habitacionais.htm#.YZOqcmDMJPZ
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc12792021.pdf
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/3-vice-presidencia-concilia-conflito-entre-bhtrans-e-consorcios-de-onibus-8A80BCE57C9ED49A017C9F9B89D22512.htm#.YZO7K2DMJPZ
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comarca-de-aracuai-promove-palestra-sobre-a-lei-maria-da-penha-8A80BCE67CEC6EC5017CEC72D20C5F07.htm#.YY6wtWDMJPZ
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-inicia-nova-turma-de-curso-sobre-justica-restaurativa-8A80BCE67CA90D8B017CB808896C6A2F.htm#.YZO7g2DMJPZ
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/xvi-semana-nacional-da-conciliacao-e-aberta-no-tjmg-8A80BCE67CEC6EC5017D011C1CC602EF.htm#.YY6vQ2DMJPa

