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CEJUSC 2º Grau 

Instituído pela Resolução 
nº 971/2021, o Comitê de 
Justiça Restaurativa – 
COMJUR – é o órgão central 
de macrogestão e coordena-
ção que tem como finalidade 
desenvolver a implantação, a 
difusão e a expansão da justi-
ça restaurativa, no âmbito do 
Poder Judiciário de Minas 
Gerais, sob a supervisão do 
Núcleo Permanente de Méto-
dos Consensuais de Solução 
de Conflitos – NUPEMEC – e 
auxílio da Assessoria da Ges-
tão da Inovação - AGIN. 

A quinta reunião do 
COMJUR ocorreu no dia 
13/06. 

Comitê de Justiça 
Restaurativa – COMJUR 

SAIBA MAIS 

SAIBA MAIS 

TJMG inaugura Central 
de Apoio à Justiça 

Restaurativa 
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SAIBA MAIS 

O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais inaugurou, no dia 22/6, nas 
dependências do Centro Integrado 
de Atendimento ao Adolescente 
Autor de Ato Infracional (CIA-BH), 
as salas da Central de Apoio à Justi-
ça Restaurativa (Ceajur). O espaço é 
exclusivo e adequado para o geren-
ciamento e a execução das práticas 
de justiça restaurativa desenvolvi-
das pelo TJMG por meio do Comitê 
de Justiça Restaurativa (Comjur). 

Cejusc Itinerante atende 
população de Sarzedo e 

Mário Campos 
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SAIBA MAIS 

O Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) 
de Ibirité, na Zona Metalúrgica de 
Minas, promoveu, entre os dias 14 
e 15 de junho, mais uma edição do 
projeto Justiça Itinerante, modali-
dade CEJUSC Itinerante, nos muni-
cípios de Sarzedo e Mario Campos, 
respectivamente. 

Durante os dois dias do CEJUSC 
Itinerante foram realizadas 36 audi-
ências pré-processuais, com a ho-
mologação de 34 acordos. Os servi-
ços de cidadania totalizaram 1001 
atendimentos. 

O CEJUSC de 2º Grau finalizou os 
meses de abril e maio de 2022 com 
o total de 184 casos concluídos para 
audiências de conciliação processu-
al (cível e família). Dos 14 casos 

finalizados com acordo, foi possível 
obter o valor acordado total de R$ 
1.662.593,61 para as audiências 
cíveis concluídas. 

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/tjmg-inaugura-central-de-apoio-a-justica-restaurativa.htm
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cejusc-itinerante-atende-populacao-de-sarzedo-e-mario-campos.htm


 

 

 

01/07/2022 Posse da nova direção biênio 2022/2024 

26/07/2022 Cejusc Itinerante em Riacho dos Machados 

27/07/2022 Cejusc Itinerante em Serranópolis de Minas 

28/07/2022 Cejusc Itinerante em Montezuma 

No mês de junho, o CEJUSC de 
2ª Grau realizou 200 audiências 
de conciliação. Este número re-
presenta um recorde para o setor 
que, incentivado pela atual ges-
tão, expandiu a capacidade de 
atendimento. A tendência, com o 
aumento de audiências realiza-
das, é a melhora da prestação 
jurisdicional às partes, advogados 
e interessados, além de efetivo 
atendimento ao público, por to-
dos os meios disponíveis. 

Recorde de audiências 
marcadas no CEJUSC 

de 2º Grau 
Lançada pela 3ª Vice-

Presidência, por meio do seu Ser-
viço de Apoio ao NUPEMEC 
(SEANUP) a “Cartilha de Práticas 
de CEJUSCs” contando, além das 
práticas administrativas de Cen-
tros Judiciários, com resumo da 
Política de Autocomposição, bem 
como fundamentos das principais 
metodologias aplicadas no âmbi-
to dos CEJUSCs e informações 
sobre Postos de Atendimento 
pré-processual - PAPRES, Câmaras 
Privadas e cursos ofertados pela 
EJEF/3ª Vice-Presidência. 

Lançada cartilha de 
práticas de CEJUSCs 

O Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania de Belo 
Horizonte – CEJUSC BH, promo-
veu na última sexta-feira (24/06) 
oficina, conduzida pelo seu juiz 
coordenador Dr. Clayton Resende 
e profissionais do setor, que pro-
pôs reflexões sobre como os con-
flitos afetam as relações huma-
nas, e sobre como as pessoas 
podem lidar com os desentendi-
mentos. No encontro foram apre-
sentados mecanismos para lidar 
com os desentendimentos e os 
próprios sentimentos. 

CEJUSC de BH promoveu 
oficina sobre como lidar 

com conflitos entre pessoas 

SAIBA MAIS 

Realizada reunião sobre o Programa Estadual de Conversão 
de Multas Ambientais - Decreto Nº 47.772/2019 

 

Foi realizada na sede do TJMG, 
no último dia 25/06, reunião, con-
duzida pela Terceira Vice-
Presidência, a respeito do início da 
execução do Programa Estadual de 
Conversão de Multas Ambientais 
(Pecma), criado pelo Decreto nº 
47.772 em dezembro de 2019, mas 
pendente de regulamentação. 

Um dos objetivos do Programa é 
promover celeridade na tramitação 
dos processos de infrações ambien-
tais possibilitando que os aspectos 
administrativo, cível e criminal des-
sas penalidades sejam tratados con-
juntamente.  Ao mesmo tempo, a 
iniciativa prevê descontos no valor 
da multa para o autuado que aderir 
ao programa e destinação de parte 
da arrecadação para ações de recu-
peração do meio ambiente. 

Atualmente, quem é flagrado 
pela fiscalização responde a proces-
so administrativo instaurado pelo 
órgão ambiental e civilmente pela 
reparação do dano, além da possibi-
lidade de ser responsabilizado cri-
minalmente, caso a infração seja 
caracterizada como crime ambien-
tal. Ademais, o valor integral das 
multas é recolhido para o caixa úni-
co do Estado. 

Como o início do Projeto depen-
de de regulamentação específica, a 
Secretaria de Estado de Meio Ambi-
ente e Desenvolvimento Sustentá-
vel (SEMAD) se comprometeu a 
apresentar, em julho deste ano, 
nova proposta para o início da exe-
cução do Programa no Estado. 

Foi inaugurado no último dia 
23/06 um Posto de Atendimento 
Pré-Processual – PAPRE na co-
marca de Diamantina 

A iniciativa é uma parceria en-
tre o TJMG, o município e a Fa-
culdade de Ciências Jurídicas da 
Universidade do Estado de Minas 
Gerais (UEMG) que, através de 
espaço cedido pela prefeitura 
local e a atuação de estudantes, 
orientados por docentes da 
UEMG, levará aos diamantinenses 
assistência jurídica e mecanismos 
adequados para solução de con-
flitosa. 

 
 

UEMG, TJMG e Prefeitura 
de Diamantina ampliam 
atendimento jurídico na 

comarca 

Dia Atividade 
Aconteceu na última terça-

feira (28/06) o I Encontro de Co-
laboradores de Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidada-
nia - CEJUSCs, que contou com a 
mediação do Juiz Auxiliar da 3ª 
Vice-Presidência Dr. José Ricardo 
dos Santos Freitas Véras e com a 
exposição dos colaboradores do 
Serviço de Apoio ao NUPEMEC - 
SEANUP Emerson Carneiro e Sa-
muel Duarte. No encontro foram 
apresentadas informações impor-
tantes sobre a Política de Auto-
composição e a prática de 
CEJUSC. 

 

Realizado I Encontro de 
Colaboradores de CEJUSCs 

SAIBA MAIS 

 

SAIBA MAIS 

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cejusc-de-bh-abre-inscricoes-para-oficina-sobre-como-lidar-com-conflitos-entre-pessoas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=dnMhL49i0bs
https://rede.tjmg.jus.br/rede-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao.htm

