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Oficinas de Parentalidade 
e Divórcio

CONHECENDO A 3ª VICE 

Saiba mais

Com o propósito de melho-
rar a experiência do usuário, os 
CEJUSC’s disponibilizam o formu-
lário de avaliação do usuário. Para 
os relatórios respondidos eletro-
nicamente pelo Google Forms por 
todas as comarcas do Estado, foi 
identificado no 1º Trimestre de 
2022 o total geral de 262 avalia-
ções respondidas (usuários que 

Saiba mais

De 10 a 13 de maio, aconte-
cerá o II Congresso Internacional 
de Políticas Autocompositivas, 
oferecendo um espaço para o in-
tercâmbio de conhecimento entre 
profissionais do direito e pesqui-
sadores de instituições de ensino 
superior nacional e internacional.

O evento é uma realização da 
3ª Vice-Presidência em parceria 
com a EJEF, com apoio da Escola 
Superior Dom Helder, da Universi-
dade Complutense de Madrid e da 
Universidade das Ilhas Baleares – 
UIB, e será transmitido pelo canal 
do Tribunal no Youtube. 
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II Congresso Internacional de 
Políticas Autocompositivas 

do TJMG

DESTAQUES

Satisfação do Usuário

PRODUTIVIDADE

“Conciliação em Domicílio” 
avança para todas as 

comarcas de MG

Instituído durante a “XV Se-
mana Nacional da Conciliação”, 
por meio da Portaria Conjunta 
nº 1.092/PR/2020, o Projeto “Con-
ciliação em Domicílio” foi execu-
tado como piloto em Governador 
Valadares. 

A expansão, para todas as co-
marcas mineiras, teve início no 
dia 06/04/2022, com a publica-
ção da Portaria Conjunta nº 1.346/
PR/2022. 

A coordenação da iniciativa é da 
Terceira Vice-Presidência do Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), com auxílio da Assessoria 
de Gestão da Inovação – AGIN.

Saiba mais
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As oficinas de parentalida-
de e divórcio buscam ajudar 
famílias que enfrentam proces-
sos de separação a lidar com 
a situação de forma saudável 
e madura, mantendo os víncu-
los dos genitores com os filhos 
sem interferências que os pre-
judiquem, evitando práticas de 
alienação parental e fornecen-
do aos pais, mães, crianças e 
adolescentes mecanismos para 
lidar com os desentendimentos 
e os próprios sentimentos.

Além das oficinas promovi-
das pelo TJMG, o CNJ oferece 
um Curso para Pais e Mães 
Online.

responderam sim ou não), ques-
tionando se a conciliação/media-
ção trouxe ou não benefícios ao 
usuário. Do total de pessoas que 
responderam “Sim” em relação 
ao total geral, registrou-se que 20 
pessoas ou 7,63% foram em janei-
ro-22, 75 pessoas ou 26,63% foram 
em fevereiro-2022 e 107 pessoas 
ou 40,84% foram em março-2022.

20 75 107 262

Fonte: Google Forms

janeiro/22 fevereiro/22 março/22

Participar da conciliação/mediação 
trouxe benefícios para você? 

Total Geral

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/#.YObyCuhKhPY
http://ejef.tjmg.jus.br/ii-congresso-internacional-de-politicas-autocompositivas-do-tjmg-inscricoes-para-espectadores-do-congresso/
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.YnFChNrMKUm
https://www.youtube.com/c/TJMGOficial
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.Ymg9V2jMJPF
https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/oficina-de-pais-e-maes-online-2/
https://www.cnj.jus.br/formacao-e-capacitacao/oficina-de-pais-e-maes-online-2/
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CEJUSCs VOCÊ SABIA?PROJETOS 3ª VICE

25/05         2ª Reunião sobre regularização fundiária no município
                          de Jaíba/MG

26/05         Justiça Itinerante em Penha de França (distrito)/MG

26 a 27/05      Encontro de Juizes Coordenadores – Juiz de Fora

30/05          Processos circulares para trabalhadores do TJMG

31/05          Reunião NUPEMEC

01 e 02/06      37º edição do Congresso Mineiro de Municípios
                          – Participação do NUIREF

AGENDA

MAIO / 2022
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Iniciativa inédita auxilia 
consumidores superendivi-

dados em BH

Fruto de uma parceria entre Tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais, 
Procon-MG, órgão do Ministério 
Público de Minas Gerais, Prefei-
tura de Belo Horizonte, Defensoria 
Pública de Minas Gerais e Facul-
dade Milton Campos, foi lançado, 
em 19/04/2022, o Programa de 
Atendimento ao Superendividado 
(PAS).

O intuito do Programa é dar 
efetividade às inovações trazidas 
pela Lei 14.181/2021, também co-
nhecida como “Lei do Superendivi-
damento”, em vigor desde julho do 
ano passado.

Saiba mais

Saiba mais

JUNHO/2022

O Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 
de Jequitinhonha, no Nordeste de 
Minas, participou, entre os dias 26 
e 28 de abril, de mais uma edição 
do projeto Justiça Itinerante, moda-
lidades CEJUSC Itinerante e Minis-
tério Público Itinerante, nos municí-
pios de Felisburgo, Jequitinhonha e 
Monte Formoso, respectivamente.

As ações do projeto Justiça Iti-
nerante visam aproximar o cidadão 
do Judiciário, principalmente as 
pessoas de baixa renda, residentes 
em zonas rurais distantes da sede 
da comarca ou de difícil acesso. 
Outra finalidade do projeto é am-
pliar o atendimento pré-processual, 

a realização de audiências de con-
ciliação e mediação pré-processual 
e processual, proporcionando a di-
minuição da entrada de ações na 
Justiça, além de maior celeridade 
na tramitação dos feitos.

Ao todo, esta edição realizou 
168 atendimentos, 98 conversões 
de união estável em casamento, 11 
audiências pré-processuais, resul-
tando em 11 acordos, e; 07 audiên-
cias processuais, resultando em 05 
acordos.

O projeto Justiça Itinerante é 
coordenado pela Terceira Vice-Pre-
sidente do TJMG, com auxílio da 
Assessoria de Gestão da Inovação 
– AGIN.

Dia

Dia

Atividade

Atividade

09/05         Início do Curso de capacitação em mediação EAD

09/05         6ª Reunião do NUIREF
10 a 13/05      II Congresso Internacional de Políticas Autocomposi-
         tivas do TJMG

12/05         Processos circulares para trabalhadores do TJMG

17/05         Instalação do CEJUSC de Bocaiúva – 14h

17/05         Instalação do CEJUSC de Campanha – 14h40min

17/05         Instalação do CEJUSC de Espinosa – 15h20min

19/05         Instalação do CEJUSC de Lajinha – 14h

19/05         Instalação do CEJUSC de São Domingos do Prata
         – 14h40min

19/05         Instalação do CEJUSC de Mutum – 15h20min

23/05         Reunião sobre o programa estadual de conversão
         de multas ambientais

24/05         Live “As Experiências da Mediação Empresarial nos
                         CEJUSCS do Estado de Minas Gerais”

24/05        Justiça Itinerante em Aricanduva/MG

25/05        Justiça Itinerante em Carbonita/MG

Mediação VALE S/A, 
Ministério Público e  

Defensoria Pública de 
Minas Gerais 

Processos circulares para 
trabalhadores do TJMG

3ª Vice-Presidência inicia 
visitas presenciais nos 

CEJUSCs

Foi realizada, no dia 11 de 
abril, mais uma sessão de me-
diação entre a VALE S/A, Minis-
tério Público do Estado de Minas 
Gerais e Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais, envol-
vendo o amparo emergencial 
dos moradores do distrito de 
São Sebastião das Águas Claras 
– Macacos, em virtude adoção 
de medidas para a proteção dos 
indivíduos evacuados da Zona 
de Auto Salvamento da barra-
gem B3/B4. As tratativas vêm 
evoluindo com o empenho de to-
dos os envolvidos, nova sessão 
será realizada em maio.

No mês de maio, acontece-
rão dois encontros da iniciativa 
“Processos circulares para tra-
balhadores do TJMG”, nos dias 
12/05 e 30/05, das 09 às 11hs. 
Os horários foram modificados 
para melhor se adequarem ao 
trabalho presencial dos traba-
lhadores. No primeiro semestre 
ainda está sendo trabalhado o 
tema “Fortalecimento de Vín-
culos”, no intuito de comparti-
lhamento de necessidades dos 
trabalhadores e estímulo ao per-
tencimento, diante do retorno ao 
trabalho presencial e dos im-
pactos gerados pela pandemia. 
Inscrições 12/05.

Considerando a iminente fi-
nalização das instalações dos 
Centros Judiciários de Solução 
de Conflitos e Cidadania nas 
comarcas do Estado de Minas 
Gerais, a 3ª Vice-Presidência 
iniciou a realização de visitas 
presenciais para conhecimen-
to, uniformização, acompanha-
mento, orientações e eventual 
reestruturação dos CEJUSCs, a 
partir da publicação da Portaria 
nº 3940/2022. Até o fim junho, 
final da atual gestão, 10 comar-
cas receberão a equipe especia-
lizada na gestão e organização 
dos CEJUSCs.

Saiba mais

Saiba mais

O juiz Clayton Rosa de Resen-
de, coordenador do CEJUSC BH, 
compartilhou suas percepções 
sobre o Projeto Convivência no I 
Simpósio Internacional de Práti-
cas e Pesquisas em Psicologia, 
promovido pela Faculdade de 
Ciências Médicas. No eixo Psi-
cologia na Interface com a Jus-
tiça, magistrado apresentou os 
“desafios da atuação com famí-
lias em contexto de violência” e 
abordou a atuação dos alunos de 
Psicologia participantes do Pro-
jeto Convivência. Ele destacou 
as contribuições proporcionadas 
por eles aos conflitos familiares 
em processos judiciais nos quais 
há intervenção do Cejusc.

Coordenador do CEJUSC 
BH participa de simpósio 

internacional

CEJUSC itinerante promove justiça e cidadania 
na comarca de Jequitinhonha

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-coordena-discussao-sobre-superendividamento.htm#.YnLAkdrMKUl
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cejusc-itinerante-promove-cidadania-na-comarca-de-jequitinhonha.htm
https://docs.google.com/forms/d/1fErFhQf_N6AgXOYdb4XnWcglugq_DHfyiqduVTAM_Wg/viewform?edit_requested=true
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/coordenador-do-cejusc-de-bh-participa-de-simposio-internacional-8A80BCE58005EAF30180669486FC25FB.htm#.YmmCKdrMKUk

