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Câmaras Privadas de 
Conciliação e Mediação

CONHECENDO A 3ª VICE 

Saiba mais
Saiba mais

Para as audiências de Conciliação do Pré-Processual com dados en-
viados no Pje em fevereiro de 2022, foram coletadas informações de 139 
comarcas. Destacam-se as comarcas de Belo Horizonte, Governador Vala-
dares, Santa Luzia, Ituiutaba e Januária que possuem o saldo sumarizado 
de 204 audiências de conciliação realizadas com acordos, o que represen-
ta as 05 maiores comarcas do período analisado com 27,31% de todos os 
acordos realizados.

Saiba mais

Nos dias 29, 30 e 31 de março, 
os municípios de Divisópolis, Rio 
do Prado e Rubim, receberam, res-
pectivamente, mais uma edição 
do evento Justiça Itinerante, nas 
modalidades Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) Itinerante e Ministério 
Público (MP) Itinerante.

Em Divisópolis foram realiza-
das 13 audiências e celebrados 
13 acordos. Em Rio Prado foram 
realizadas 02 audiências e firma-
do 01 acordo. Em Rubim realiza-
das 11 audiências e celebrados 
10 acordos. 
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Justiça Itinerante chega a 
municípios integrantes da 

Comarca de Almenara

DESTAQUES

Conciliação pré-processual

PRODUTIVIDADE

TJMG promoveu 
 Semana Mineira da Justiça 

Restaurativa 

A iniciativa foi fruto de uma par-
ceria entre a 3ª Vice-Presidência 
do TJMG e a Escola Judicial De-
sembargador Edésio Fernandes 
(Ejef). 

Iniciada em 09/03 e encerrada 
em 11/03, a Semana Mineira da 
Justiça Restaurativa abordou te-
mas como Práticas restaurativas 
em casos de violência doméstica, 
em questões de gênero e nos ca-
sos de competência dos Juizados 
Especiais.

Trata-se de uma ação que es-
timula práticas restaurativas e cír-
culos de paz. Há também dinâmi-
cas pós-círculos.

Saiba mais

FONTE: SEANUP/TJMG

As Câmaras Privadas de 
Conciliação e Mediação são 
entidades públicas e privadas  
aptas a utilizar métodos consen- 
suais de solução de conflitos.

O TJMG mantém um Ca-
dastro de Câmaras Privadas 
de Mediação e Conciliação, re-
gulado pela Portaria Conjunta 
655/PR/2017, como mais uma 
ferramenta de autocomposição, 
vez que possibilita que acordos 
pré-processuais e processuais, 
realizados nas Câmaras, sejam 
homologados pelos Juízes dos 
CEJUSCs.

Câmaras 
privadas 

cadastradas

Período 
01/07/2020 a 15/03/2022 

27

Novos 
cadastros

Cadastros 
renovados

17 09
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Mutirão DPVAT realiza 
perícias médica em BH

O mutirão DPVAT (Seguro do 
Trânsito - Danos Pessoais Cau-
sados por Veículos Automotores 
de Via Terrestre), coordenado pela 
3ª Vice-Presidência do TJMG, 
por meio do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc), tem o apoio da Direção 
do Foro e deve durar, aproximada-
mente, quatro meses.

A expectativa é que sejam re-
alizadas mais de 2,5 mil perícias 
na Central de Perícias Médicas 
(Cemed) do Fórum.

Os processos se referem a 
sinistros ocorridos até dezembro 
de 2020.

Saiba maisSaiba mais

O Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais promoveu, no dia 
21/03/2022, o lançamento do pro-
jeto piloto para a implantação da 
Justiça Restaurativa nos estabele-
cimentos prisionais mineiros. 

A solenidade, em formato híbri-
do, foi realizada na sala de reuni-
ões do Gabinete da Presidência do 
TJMG e transmitida, via plataforma 
Cisco Webex, para magistrados da 
capital e das comarcas do interior.

A proposta cria um projeto de 
justiça restaurativa para os estabe-
lecimentos prisionais, prevendo, por 
exemplo, a utilização de círculos de 
construção de paz para transfor-
mação dos conflitos, por meio de 

reparação às vítimas e autorres-
ponsabilização do ofensor, com a 
participação dos familiares e da co-
munidade.

O programa será executado ini-
cialmente nas comarcas de Alfenas, 
Frutal, Igarapé e Patos de Minas.

Justiça Restaurativa nos Estabelecimentos Prisionais

Dia Atividade

01/04  Processos circulares para trabalhadores do TJMG

04/04  5ª Reunião do NUIREF

08/04  Instalação do CEJUSC de Cachoeira de Minas 15h30min

25/04  4ª Reunião do COMJUR

25/04  Etapa de supervisão das turmas 1 e 2 do curso virtual 
  do programa Nós

25/04  Reunião do NUPEMEC

26/04  Evento - Justiça Itinerante em Felizburgo/MG

27/04  Evento - Justiça Itinerante em Jequitinhonha /MG

27/04  2ª Reunião do Grupo de Trabalho sobre superendividamento

28/04  Evento - Justiça Itinerante em Monte Formoso /MG

29/04  Processos circulares para trabalhadores do TJMG

Mutirão para regularizar 
cem imóveis em Caeté

Mediação VALE S/A, 
Instituições Jurídicas 
e Município de Barão 

de Cocais

Cejusc de Ubá realiza 
audiência virtual

O Centro Judiciário de Solu-
ção de Conflitos e Cidadania – 
CEJUSC da Comarca de Caeté e 
o CEJUSC Virtual realizaram mu-
tirão para regularizar a situação 
de cerca de cem propriedades de 
imóveis construídos pela Com-
panhia de Habitação do Estado 
de Minas Gerais (Cohab Minas) 
na cidade, em parceria com a 
Cohab Minas, Defensoria Pública 
e Prefeitura do Município.

Foi realizada, no dia 24 de 
março, mais uma sessão de me-
diação entre a VALE S/A, Insti-
tuições Jurídicas e o Município 
de Barão de Cocais, envolvendo 
a remoção de famílias no entor-
no na Barragem Sul Superior, em 
Barão de Cocais, em virtude da 
elevação do risco de rompimen-
to da barragem. As tratativas 
vêm evoluindo com o empenho 
de todos os envolvidos, nova 
sessão será realizada em maio.

O Cejusc da Comarca de Ubá 
realizou uma audiência por vide-
oconferência, em um processo 
de averiguação de paternidade. 
O motivo do uso da tecnologia 
foi porque uma das partes da 
ação vive em Portugal. O supos-
to pai participou virtualmente da 
audiência e reconheceu volunta-
riamente a paternidade da filha. 
Na oportunidade, os pais delibe-
raram acerca das alterações a 
serem feitas no nome da bebê, 
e ficou decidido que os nomes 
do pai e dos avós paternos pas-
sarão a constar da certidão de 
nascimento da menina.

Saiba mais

Saiba mais

Saiba mais

O Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (Cejusc) 
de Muriaé, Zona da Mata mineira, 
comemora, neste mês de março, 
o sucesso do pacto assinado em 
dezembro de 2020 com a subse-
ção da OAB de Muriaé, em prol da 
desjudicialização com a adoção 
prioritária da resolução prévia 
dos conflitos de interesses.

Durante cerimônia realiza-
da na comarca, foram entregues 
certificados de advogado e advo-
gada pacificadores a dezenas de 
profissionais que se destacaram 
por incentivar e promover a ado-
ção dos métodos consensuais de 
resolução de conflitos na Comar-
ca de Muriaé.

Cejusc de Muriaé destaca 
advogados pela promoção 
de resoluções consensuais


