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DESTAQUES PRODUTIVIDADE CONHECENDO A 3ª VICE 

AGOSTO 2022    |    GESTÃO BIÊNIO 2022-2024

Terceira Vice-Presidente 
do TJMG

A 3ª Vice-Presidente do TJMG, 
Desembargadora Ana Paula Nan-
netti Caixeta, recebeu homena-
gem, em forma de dedicatória, no 
livro “Da Governança à Esperan-
ça”, escrito pelo Ministro do Tri-
bunal de Contas da União, Augus-
to Nardes, oportunidade em que 
escreveu: “Governança é servir a 
sociedade com diálogo e transpa-
rência”.

A 3º Vice-Presidente do Tri-
bunal de Justiça de Minas Ge-
rais, Desembargadora Ana Paula 
Nannetti Caixeta, recebeu, no dia 
15/07, visita da Defensora Pú-
blica-Geral do Estado, Raquel da 
Costa Dias, e da chefe de Gabi-
nete da Defensoria Pública-Geral, 
Caroline Loureiro Goulart Teixeira, 
para tratar de assuntos institucio-
nais.
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Terceira Vice-Presidente do 
TJMG recebe homenagem de 

Ministro do TCU

Reunião de trabalho na 
Terceira Vice-Presidência

Saiba mais
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A Desembargadora Ana 
Paula Nannetti Caixeta tomou 
posse no cargo de Terceira 
Vice-Presidente do TJMG, em 
evento no dia 01 de julho de 
2022, no Palácio das Artes. Nas 
palavras da Desembargadora: 
“A gestão que desejo imple-
mentar será conjunta, cons-
truída e exercida por muitas 
mãos. A 3ª Vice-Presidência do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais será espaço garantidor 
de acesso à justiça, da não dis-
criminação, da inclusão e do 
princípio constitucional da dig-
nidade da pessoa humana, com 
o fomento e a expansão das 
políticas de autocomposição”.

O CEJUSC de Governador Vala-
dares, coordenado pelo Juiz Ana-
cleto Falci, por meio dos convênios 
PAPREs - Postos de Atendimento 
Pré-Processual, homologou 438 
acordos no segundo trimestre de 
2022. Os PAPRES representam 

PAPRES de Governador Valadares

Atendimento dos Papres
de Governador Valadares

(abril a junho 2022)

acordadas
438

realizadas
508

agendadas
627

mais uma alternativa de auxílio 
para o cidadão na solução de seus 
conflitos, de forma rápida e infor-
mal, por atuarem como uma exten-
são do setor pré-processual dos 
CEJUSCs.

https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/#.YObyCuhKhPY
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/acoes-e-programas/conciliacao-mediacao-e-cidadania.htm#.YvERtXbMKUn
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/institucional/3-vice-presidencia/#.YulyhHbMKUl


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS |  3ª  VICE-PRESIDÊNCIA PÁGINA  2

CEJUSCs VOCÊ SABIA?

PROJETOS 3ª VICE

AGENDA

Articular serviços jurídicos 
de excelência é uma das metas 

da 3ª Vice-Presidência
Competência jurisdicional da 3ª Vice-Presidência 

A 3ª Vice-Presidência do TJMG 
pretende, neste biênio, conciliar a 
cultura da paz, da conciliação, da 
mediação e da consensualidade 
no Judiciário estadual com pa-
drões de excelência.

Os principais objetivos cen-
tram-se em quatro aspectos, quais 
sejam: a) reestruturar e integrar 
os serviços públicos geridos pela 
3ª Vice-Presidência; b) otimizar o 
funcionamento dos CEJUSC’s; c) 
aprimorar a extração, tratamento e 
explicitação de dados; d) estrutu-
rar políticas públicas autocompo-
sitivas.

A Terceira Vice-Presidência realiza 
o processamento dos recursos in-
terpostos perante o Supremo Tri-
bunal Federal e o Superior Tribunal 
de Justiça, conforme previsão re-
gimental.
Novidade: o Congresso Nacional 
aprovou, na data de 14 de julho de 
2022, a Emenda Constitucional de 
nº 125/2022, que alterou o artigo 
105 da Constituição Federal, para 
instituir no Recurso Especial o re-
quisito da relevância das questões 
de direito federal infraconstitucional.

Saiba mais

Itaobim, Medina e Comercinho, 
no Vale do Jequitinhonha, foram 
os municípios selecionados para 
sediar mais uma edição do evento 
Cejusc Itinerante. 

A ação foi uma iniciativa do 
Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc) da 
Comarca de Medina, coordenado 
pelo Juiz Arnon Argolo Matos Ro-
cha, com apoio do Ministério Pú-
blico de Minas Gerais (MPMG), por 
meio da Coordenadoria de Inclusão 
e Mobilização Sociais (Cimos), e do 
Centro Mineiro de Alianças Interse-
toriais (CeMais).

As atividades, que ocorreram 
entre os dias 27 de junho e 1º de 
julho, resultaram em 35 sessões 
de conciliação pré-processual e 26 
acordos. Os serviços de cidadania 
totalizaram 80 atendimentos.

A Justiça Itinerante surgiu como 
um novo paradigma de realização 
da prestação jurisdicional no qual 
os Juízes, juntamente com sua 
equipe e os parceiros, vão ao en-
contro de cidadãos, principalmente 
os mais necessitados.  Trata-se de 
um programa vanguardista, práti-
co e acessível principalmente em 
relação às pessoas que possuem 
maior dificuldade de acesso aos 
serviços públicos.

Outra finalidade do projeto é 
ampliar o atendimento pré-pro-
cessual, a realização de audiências 
de conciliação e mediação pré-
-processual e processual, propor-
cionando a redução do acervo de 
ações e maior celeridade ao anda-
mento dos feitos.

CEJUSC Itinerante promove serviços e cidadania 
a Comercinho, Itaobim e Medina

Comarca de Itapecerica 
realiza casamento coletivo
No dia 2/7, a Comarca de Ita-

pecerica realizou o casamen-
to de 18 casais que viviam em 
união estável, que receberam 
as certidões de casamento civil. 
Para o Juiz Altair Rezende de Al-
varenga, o evento buscou garan-
tir aos envolvidos oportunidades 
nos âmbitos do direito previden-
ciário e do direito civil e cuidou 
da instituição mais importante, 
que é a família. O casamento 
coletivo, que foi realizado pelo 
CEJUSC local, teve apoio dos 
Poderes Legislativo e Executivo, 
da OAB/Subseção Itapecerica e 
da iniciativa privada.

Saiba mais

Divórcios batem 
recorde no Brasil

Levantamento do Colégio 
Notarial apontou que foram re-
gistrados 80.573 divórcios em 
2021, ano com o maior número 
de divórcios, desde o início da 
série histórica, em 2007. Em en-
trevista para o canal da AMAGIS, 
no Youtube, o juiz Clayton Rosa 
de Resende, coordenador do CE-
JUSC de Belo Horizonte, comen-
tou sobre o tema. O Cejusc BH 
funciona na Av. Francisco Sá, de 
segunda a sexta-feira, de 08h às 
18h, e oferece o serviço gratuito 
de divórcio consensual, por meio 
do setor pré-processual.

Saiba mais

Comarca de Igarapé realiza 
oficinas de parentalidade

Com o objetivo de pacificar 
conflitos entre pais e mães sepa-
rados ou em processo de sepa-
ração, em benefício dos filhos, o 
CEJUSC da Comarca de Igarapé, 
coordenado pela Juíza Tatiane 
Turlalia Mota Franco Saliba, rea-
lizou, nos dias 20 e 21/7, 2 ofici-
nas de parentalidade. Durante as 
oficinas, os pais e as mães são 
provocados a refletir sobre os 
impactos negativos que os con-
flitos estão causando nos filhos.

Saiba mais

Cejusc de Muriaé realiza o 
reconhecimento da união estável

Uma cerimônia ecumênica 
realizada em 7/7 pelo juiz coor-
denador do CEJUSC de Muriaé, 
Juliano Carneiro Veiga, cele-
brou o reconhecimento judicial 
da união estável de 180 casais 
da região. O evento foi resulta-
do da parceria entre o Cejusc da 
comarca, o Cartório de Registro 
Civil de Pessoas Naturais e o 
Centro Universitário Faminas de 
Muriaé, com apoio da OAB – 36ª 
Subseção Muriaé.

Saiba mais

CEJUSC Família 
na Segunda Instância

O CEJUSC Família, coordena-
do pela Desembargadora Teresa 
Cristina da Cunha Peixoto, ini-
ciará as suas atividades a par-
tir do dia 16/08/2022 e contará 
com a colaboração do Desem-
bargador Elias Camilo Sobrinho 
e do Desembargador José Wa-
shington Ferreira da Silva. Saiba mais

O CEJUSC Social, coordenado 
pela Desembargadora Ângela de 
Lourdes Rodrigues, homologou 
negociação para possibilitar a 
regularização de repasses supe-
riores a R$ 85,3 milhões relativos 
ao Piso Mineiro de Assistência 
Social Fixo.

3ª Vice-Presidência e 
CEJUSC Social do TJMG 

homologam acordo

Dia Atividade

1º a 4/8

8/8

9 a 12/8

23/8

24/8

25/8

26/8

Visita de apoio às comarcas 
de Divinópolis e Passa-tempo

Início da etapa teórica do 
curso de capacitação em 
conciliação

Visita de apoio às comarcas 
de Varginha e Poços de 
Caldas

Cejusc Itinerante em São 
Geraldo da Piedade

Cejusc Itinerante em Santa 
Efigênia de Minas

Cejusc Itinerante em Coluna

Reunião do FONAMEC

Conforme previsão constitucional, 
no Recurso Especial, o recorren-
te deverá demonstrar a relevância 
das questões de direito federal dis-
cutidas no caso, nos termos da lei, 
a fim de que a admissão do recurso 
seja examinada pelo Tribunal.
A matéria será objeto de debate, 
mas, a princípio, diante da neces-
sidade de regulamentação legal 
infraconstitucional, deve ser reco-
nhecida a eficácia contida da refe-
rida norma.

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/articular-servicos-juridicos-de-excelencia-e-uma-das-metas-da-3-vice-presidencia.htm#.Yup3cXbMKUl
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comarca-de-itapecerica-realiza-casamento-coletivo-8A80BCE681B0EA3B0181D06027B40D2F.htm#.Yu1_Db3MKUk
https://youtu.be/4S9OjuytpTQ
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/comarca-de-igarape-realiza-oficinas-de-parentalidade.htm#.Yt6W4XbMKUk
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/cejusc-de-muriae-realiza-o-reconhecimento-da-uniao-estavel-de-180-casais-8A80BCE681B0EA3B0181F41940D21664.htm#.Yt6gGHbMKUk
https://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/noticias/3-vice-presidencia-e-cejusc-social-do-tjmg-homologam-acordo.htm#.Yulb1HbMKUl

