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O Centro Judiciário de So-
lução de Conflitos e Cidadania 
de 2º Grau (Cejusc de 2º Grau) 
foi instituído, em junho de 
2016, pelo Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, como órgão 
diretamente ligado ao Nú-
cleo Permanente de Métodos 
Consensuais de Solução de 
Conflitos (Nupemec). A atri-
buição do Cejusc de 2º Grau é 
a realização de audiências de 
conciliação e mediação na 2ª 
instância.

CEJUSC DE 2º GRAU

CONHECENDO A 3ª VICE 

Saiba mais Saiba mais

O CEJUSC Virtual vem realizando pautas concentradas, a pedido da Ad-
vocacia-Geral do Estado, em ações que versam sobre o pagamento pecu-
niário de férias-prêmio não gozadas de servidores aposentados do Esta-
do. Os resultados se mostram satisfatórios, conforme os dados obtidos no 
período de 26/10/2021 a 29/11/2021, quando o índice de acordo chegou a 
57,6%, totalizando quase 10 milhões de reais.

Saiba mais

Em um importante estímulo à 
cultura da conciliação, o TJMG 
inaugurou, no dia 18/11, um Pos-
to de Atendimento Pré-Proces-
sual (Papre), no Município de 
Monsenhor Paulo, pertencente à 
Comarca de Varginha. A soleni-
dade contou com a presença de 
desembargadores e autoridades.

Os Papres são espaços que 
promovem a conciliação de con-
flitos sem a necessidade do ajui-
zamento de ação judicial. Os 
acordos firmados são homologa-
dos pelo Judiciário e possibilitam 
uma solução rápida e econômica 
para as partes.
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Município de Monsenhor 
Paulo ganha unidade do Papre

DESTAQUES

CEJUSC Virtual promove pauta concentrada 
em ações do Estado

PRODUTIVIDADE

Balanço da Semana da 
Conciliação em Minas

Mais de R$ 6,788 bilhões foram 
homologados, em 7.350 acordos, 
de um total de 20.133 audiências 
realizadas em Minas Gerais, du-
rante a XVI Semana Nacional da 
Conciliação. É o maior valor total já 
registrado em 16 anos, desde que 
foi lançada a iniciativa, em 2006. 
Para o atendimento à população 
no período, estiveram envolvidos 
1.963 magistrados, 198 juízes lei-
gos, 4.189 conciliadores e 1.962 
colaboradores. Cerca de 43 mil 
pessoas foram atendidas, em 283 
comarcas de Minas Gerais.

Saiba mais

RESULTADO CONSOLIDADO

valor acordado desde 26/10/2021
R$ 9.268.467,03

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/#.YObyCuhKhPY
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-divulga-balanco-da-semana-da-conciliacao-em-minas-8A80BCE57D2EAF71017D3A4114AF1381.htm#.Ya-1xNDMJPb
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/municipio-de-monsenhor-paulo-ganha-unidade-do-papre.htm#.YapZ4tDMJPZ
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.YapcddDMJPb
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-cria-o-cejusc-de-2-grau.htm#.YZeo0FXMKM9
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Município de Felixlândia 
recebe edição inédita do 

CEJUSC Itinerante
O Judiciário, o Ministério Públi-

co de Minas Gerais, a Prefeitura de 
Felixlândia e a Ordem dos Advoga-
dos de Minas Gerais, entre outros 
parceiros, participaram de um mu-
tirão, no dia 11/11. O evento teve 
como objetivo fortalecer o diálo-
go com a população, promovendo 
justiça e cidadania. Foram mais de 
200 atendimentos, dentre eles en-
caminhamentos aos órgãos com-
petentes, retificação de registros 
públicos, realização de 17 audiên-
cias e 17 acordos celebrados.

Saiba mais

Saiba mais

Foi assinado, durante a abertura 
da XVI Semana Nacional da Conci-
liação, o termo de cooperação que 
representa iniciativa do Núcleo In-
terinstitucional de Regularização 
Fundiária (Nuiref/TJMG), no Balne-
ário de Água Limpa, Município de 
Nova Lima.

O projeto prevê o desenvolvi-
mento de ações conjuntas para 
promover o reordenamento territo-
rial, a regularização fundiária, o sa-

neamento ambiental e o tratamento 
adequado dos conflitos fundiários 
que envolvem a área.

O termo de cooperação em Água 
Limpa envolve o TJMG, o Ministério 
Público de Minas, a Prefeitura de 
Nova Lima, a Fundação Dom Ca-
bral, a Associação Proprietários do 
Balneário Água Limpa e a Associa-
ção Comunitária do Balneário Água 
Limpa.

REURB no Balneário de Água Limpa

Dia Atividade
01/12/21 Instalação do CEJUSC de Rio Piracicaba – 9h30

01/12/21 Instalação do CEJUSC de Buenópolis – 10h30

01/12/21 Instalação do CEJUSC de Caldas  – 11h30

01/12/21 Instalação do CEJUSC de Belo Vale – 15h

09/12/21 Círculo para grupos do TJMG

13 e 14/12/21 Módulo Virtual de Capacitação de Facilitadores de

  Processos Circulares Virtuais - Turma 3

15/12/21 Instalação do CEJUSC de São João da Ponte – 14h30

25/01/22 Instalação do CEJUSC de Baependi – 10h

25/01/22 Instalação do CEJUSC de Itamoji – 11h

25/01/22 Instalação do CEJUSC de Pedralva – 14h

25/01/22 Instalação do CEJUSC de Santa Rita de Caldas – 14h40

Repasses para a saúde

Cejusc de Carangola 
realiza casamento 

comunitário

Cejusc de Araçuaí 
realiza mutirão para 

converter união estável 
em casamento

Na abertura da XVI Sema- 
na Nacional da Conciliação, o 
CEJUSC Social homologou acor- 
do celebrado entre o Estado 
de Minas Gerais, o Ministério 
Público Estadual, o Tribunal de 
Contas do Estado de Minas, a 
Associação Mineira dos Municí-
pios e o Conselho de Secretarias 
Municipais de Saúde de Minas 
Gerais. O ajuste envolve o pa-
gamento de recursos da ordem 
de R$ 6,76 bilhões, devidos aos 
municípios mineiros e prestado-
res de serviços e relativos aos 
repasses obrigatórios e voluntá-
rios para a saúde.

O Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cidadania (Ce-
jusc) da Comarca de Carangola 
realizou um mutirão de audiên-
cias para converter uniões em 
casamento — evento conhecido 
como casamento comunitário. 
De 3 a 5 de novembro, 20 casais 
puderam ter sua união oficiali-
zada. As audiências foram con-
duzidas pela juíza do Juizado 
Especial Cível da Comarca de 
Carangola e coordenadora do 
Cejusc, Fabiana Cristina Cunha 
de Lima Brum.

O Centro Judiciário de So-
lução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) da Comarca de Araçuaí 
concretizou o sonho do casa-
mento para casais que já vivem 
juntos, mas não regularizaram 
sua situação cível, por falta de 
recursos financeiros. O setor 
realizou, no período de 29/11 a 
3/12, um mutirão de conversão 
de união estável em casamento, 
sem custo algum para os noi-
vos. Para formalizar o pedido, é 
necessário que o casal conviva 
há mais de um ano, em união 
estável, e que ambos tenham 
mais de 18 anos de idade.

Saiba mais

Saiba mais Saiba mais

Saiba mais

Os consumidores de Muriaé 
impossibilitados de pagar a tota-
lidade de suas dívidas, sem com-
prometimento da subsistência, 
têm uma nova oportunidade para 
quitar os compromissos. A ini-
ciativa é do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) de Muriaé , do Programa 
de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon), da Prefeitura 
Municipal, da Ordem dos Advo-
gados do Brasil e da unidade lo-
cal do Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micros e Pequenas Empresas 
(Sebrae).

Iniciativa de Muriaé 
permite renegociação 

de dívidas

jan/2022

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-retoma-o-cejusc-itinerante-em-felixlandia.htm#.YZeiqFXMKM8
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/xvi-semana-nacional-da-conciliacao-e-aberta-no-tjmg-8A80BCE67CEC6EC5017D011C1CC602EF.htm#.YapjrdDMJPZ
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/xvi-semana-nacional-da-conciliacao-e-aberta-no-tjmg-8A80BCE67CEC6EC5017D011C1CC602EF.htm#.YZ6Aa9DMKUk
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cejusc-de-carangola-realiza-casamento-comunitario-8A80BCE67D2EB06B017D2FE57EE91796.htm#.YZ56c9DMKUk
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/aracuai-abre-inscricoes-para-casamento-gratuito-8A80BCE67D0ADCC7017D0B9ECE0625A1.htm#.YZ57MNDMKUk
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/iniciativa-de-muriae-permite-renegociacao-de-dividas-8A80BCE57D48ABEC017D531FC27E4022.htm#.YaEdk9DMKUl

