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O NUIREF tem como objetivo 
o planejamento e a execução de 
ações referentes à regularização 
fundiária no âmbito de Minas 
Gerais.

O núcleo foi implantado pelo 
Acordo de Cooperação Técnica 
248/2021.

A atuação do TJMG se dá no 
sentido de assegurar a melhoria da 
prestação jurisdicional, por meio 
da utilização de mecanismo de 
soluções de controvérsias, além 
de auxiliar no gerenciamento dos 
procedimentos de regularização 
fundiária.

O NUIREF reuniu-se, pela 3ª vez, 
no último dia 01 de fevereiro.

Núcleo Interinstitucional 
de Regularização Fundiária

CONHECENDO A 3ª VICE 

Saiba mais Saiba mais

Em 2021, houve um aumento de 64,40% de agendamentos 
de sessões de conciliação e mediação nos CEJUSCs do estado 
de Minas Gerais, em relação ao ano de 2020. O número é ainda 
mais expressivo na realização das sessões, de 2020 para 2021 
o aumento foi de 102,08%. 

Saiba mais

O TJMG recebeu, em ceri-
mônia virtual, realizada no dia 
21/02/2022, o Prêmio Cultura 
da Paz 2021, concedido pela 
Comissão de Mediação e Méto-
dos Consensuais de Solução de 
Conflitos da OAB-RJ. 

O Tribunal foi premiado em 
três categorias, além de ter re-
cebido uma menção honrosa.

Os projetos são de respon-
sabilidade da 3ª Vice-Presidên-
cia, com auxílio da Assessoria 
de Gestão da Inovação (Agin), 
que supervisiona as propostas 
inovadoras para a pacificação 
social. FOTO: CECÍLIA PEDERZOLI

FOTO: MIRNA DE MOURA/TJMG

TJMG recebe Prêmio  
Cultura da Paz 2021

DESTAQUES

Agendamentos

PRODUTIVIDADE

TJMG se destaca no 
cumprimento das Metas 

Nacionais definidas pelo CNJ

O TJMG alcançou resultado ex-
pressivo no cumprimento das Metas 
Nacionais aplicáveis ao segmento da 
Justiça Estadual, estabelecidas em 
2021 pelo CNJ. No que concerne à 
conciliação e desjudicialização de lití-
gios, conforme dados do CNJ, na Meta 
3 — estimular a conciliação, o Tribu-
nal atingiu 94% de cumprimento. Em 
relação à Meta 9 — realizar ações de 
prevenção ou desjudicialização de lití-
gios voltadas aos objetivos de desen-
volvimento sustentável, da Agenda 
2030; o TJMG atingiu 100% de êxito.

Saiba mais

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/#.YObyCuhKhPY
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-bate-metas-nacionais-definidas-pelo-cnj.htm#.YiDikejMLIU
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-recebe-premio-cultura-da-paz-2021.htm#.YhOrVzjMKM8
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.YiDdbejMKUm
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/3-vice-presidencia-do-tjmg-promove-reuniao-do-nuiref-8A80BCE57EBC2A7C017EC154079755F3.htm#.YhO6TzjMKM8
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CEJUSCs VOCÊ SABIA?PROJETOS 3ª VICE
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Semana Mineira 
 da Justiça Restaurativa

Neste ano o TJMG promoverá, entre 
os dias 9 e 11 de março, a primeira Sema-
na Mineira da Justiça Restaurativa, com 
transmissão ao vivo pelo Sistema Siga.

O evento abordará, por meio de 
palestras, temas como “Noções Gerais 
sobre Justiça Restaurativa”, “Iniciativas 
e práticas restaurativas no âmbito do 
TJMG” e “Práticas restaurativas em casos 
de violência doméstica e familiar”.

As inscrições podem ser realizadas 
pelo Sistema Siga entre os dias 21 de fe-
vereiro e 7 de março.

Saiba mais

Saiba mais

O 3º Vice-Presidente do TJMG, 
Des. Newton Teixeira Carvalho, 
conduziu, no dia 14/02, a 1ª reu-
nião do ano do Comitê de Justiça 
Restaurativa (Comjur).

Durante o encontro tratou-se 
sobre o  Programa Nós, que geren-
cia os Núcleos para Orientação e 

Solução de Conflitos Escolares em 
Belo Horizonte.

Houve, também, entendimentos 
acerca da inauguração da Central 
de Apoio à Justiça Restaurativa 
(Ceajur) e sobre o uso de práticas 
restaurativas em casos de assédio 
moral.

Comitê de Justiça Restaurativa realiza
 primeira reunião de 2022

08/03/2022  4ª Reunião do NUIREF – 14h

09 a 11/03/2022  Semana Mineira de Justiça Restaurativa

14/03/2022  Reunião do NUPEMEC

15/03/2022  Reunião de supervisão dos facilitadores de círculos  

   virtuais

18/03/2022  Círculo da iniciativa “processos circulares para   

   grupos do TJMG”

24/03/2022  Reunião do Programa NÓS – 10h

Círculos virtuais com tra-
balhadores do TJMG

Projeto Composição 
Sistêmica 

Programa de Tratamento 
e Prevenção do Superen-

dividamento – CEJUSC 
Muriaé

Em 2022, já foram realizados 3 cír-
culos virtuais com trabalhadores do 
TJMG, contando com 14 participan-
tes. A presença é voluntária e a ação 
tem sido avaliada positivamente. 
Alguns trechos de comentários dos 
participantes: “A dinâmica introdu-
zida dentro do processo circular me 
permitiu conhecer novos colegas e 
compartilhar experiências profissio-
nais e pessoais.”; “Achei a iniciativa 
muito válida, e parabéns por essa 
preocupação com o servidor.” O pró-
ximo círculo está agendado para o 
dia 18/03/2022.

As oficinas do projeto Composi-
ção Sistêmica, do CEJUSC BH, estão 
acontecendo na segunda semana 
de cada mês, sempre às sextas-fei-
ras, com um tema relevante rela-
cionado à solução de conflitos. As 
Oficinas são virtuais e abertas ao 
público em geral e são direciona-
das não só às partes envolvidas em 
conflitos, mas também aos procura-
dores, servidores e todas as pessoas 
que se propõe a trabalhar com so-
lução de conflitos. A próxima ofici-
na virtual acontecerá no dia 11/03. 
As inscrições são feitas no setor de 
Mediação do CEJUSC-BH.

 Após preencher uma ficha 
socioeconômica, o consumidor 
participa de uma capacitação em 
gestão financeira para possibilitar 
uma restruturação de suas finan-
ças e a apresentação do plano de 
pagamento na audiência marca-
da. No mês de fevereiro foram re-
alizadas as primeiras audiências, 
com acordos celebrados e grande 
adesão dos credores. Novas audi-
ências já estão marcadas para o 
mês de março, com previsão de 
divulgação e palestras específicas 
para os idosos, escolhidos como 
público prioritário do programa.

Saiba mais

O TJMG promoverá estudos 
quanto à viabilidade de criar um 
Programa de combate ao Superen-
dividamento, de âmbito estadual, 
visando estratégias de prevenção e 
enfrentamento ao superendivida-
mento do consumidor.

O grupo de trabalho, presidido 
pelo Des. Newton Teixeira Carvalho, 
realizou sua primeira reunião no dia 
17/02, ocasião em que foram discuti-
dos aspectos práticos da Lei Federal 
nº 14.181/21 que regulamentou o 
instituto do superendividamento.

A próxima reunião está agenda-
da para 18/04.

TJMG institui Grupo de 
Trabalho para tratar do 

tema Superendivida-
mento do Consumidor

mar/2022

Dia Atividade

Saiba mais

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/#.YObyCuhKhPY
https://rede.tjmg.jus.br/rede-tjmg/
http://ejef.tjmg.jus.br/semana-mineira-da-justica-restaurativa/#:~:text=10h25%20%C3%A0s%2011h10%20%E2%80%93%20Tema%202%3A%20Pr%C3%A1tica%20restaurativa%20com%20quest%C3%B5es%20de,g%C3%AAnero%20e%20viol%C3%AAncia%20em%20CEJUSC.&text=7%20%E2%80%93%20DATA%20DE%20REALIZA%C3%87%C3%83O%3A%209,REALIZA%C3%87%C3%83O%3A%20das%209h30%20%C3%A0s%2011h30.
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comite-de-justica-restaurativa-realiza-primeira-reuniao-de-2022-8A80BCE67EF86237017EF9C510D35C8E.htm#.YhOyiDjMKM8
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/iniciativa-de-muriae-permite-renegociacao-de-dividas-8A80BCE57D48ABEC017D531FC27E4022.htm#.YjB793rMKUl
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-participa-da-regularizacao-fundiaria-do-balneario-agua-limpa-8A80BCE57DB9BF02017DBB1803350677.htm#.YeGhrtXMLIV
https://www.gov.br/planalto/pt-br/acompanhe-o-planalto/noticias/2021/07/lei-cria-regras-para-prevenir-o-superendividamento

