
DESTAQUES 

CONHECENDO A 3ª VICE Projeto Inclusão Verde 

Mundo ganha novas adesões 

de instituições públicas 

 No dia Nacional da Luta da Pessoa 
com Deficiência (21/09), realizou-se, 
na sede do TJMG, cerimônia de 
assinatura do termo de adesão de 
diversas instituições públicas ao 
Projeto “Inclusão Verde Mundo” – 
Rede em Proteção. 
 A iniciativa consiste na articulação 
entre instituições públicas e 
sociedade civil em prol da defesa e da 
efetivação dos direitos das pessoas 
com deficiência. 
 O Projeto “Inclusão Verde Mundo 
- Rede em Proteção” é uma iniciativa 
que conta com a participação do 
TJMG, por meio da Terceira Vice-
Presidência, em parceria com a 
Defensoria Pública de Minas Gerais. 

Dirigente da Cohab Minas 

visita o TJMG 

O presidente da Companhia de 
Habitação do Estado de MG (Cohab 
Minas), Weber Dias Oliveira visitou o 
TJMG no dia 22/9. O intuito do encontro 
foi estreitar a parceria entre as duas 
instituições.  

Desde 2017, a Terceira Vice 
Presidência do Tribunal, por intermédio 
dos CEJUSCs, realiza, em parceria com a 
Companhia, mutirões para regularização 
de habitações populares. Há previsão de 
realização de mutirões em diversas 
comarcas até o final de 2022.     

Participaram do encontro o 
Presidente do TJMG, o Des. José Arthur 
de Carvalho Pereira Filho, a 3ª vice-
presidente do TJMG, Desembargadora 
Ana Paula Nannetti Caixeta; o diretor 
jurídico da Cohab Minas, Carlos Eduardo 
Araújo de Carvalho; e o chefe de 
Gabinete da Presidência da Cohab Minas, 
Eduardo Badaró. 

A Assessoria de Gestão da 
Inovação (AGIN), subordinada à 3ª 
Vice-Presidência, promove a 
concepção e acompanhamento de 
projetos inovadores. É atribuição 
da AGIN também promover a 
cultura da inovação no âmbito do 
Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais (TJMG) e monitorar 
as demandas do público interno e 
externo, com o objetivo de 
subsidiar o desenvolvimento de 
novas ações, avaliar e propor a 
expansão de projetos inovadores 
nas comarcas, bem como realizar 
estudos técnicos sistemáticos dos 
projetos inovadores implantados, 
para recomendar a adoção de 
novas soluções e de parcerias, de 
modo a aumentar a qualidade, a 
eficiência e a presteza do 
atendimento às demandas da 
sociedade. 

Assessoria da Gestão 
de Inovação - AGIN 
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Alta Administração do TJMG 

aprova iniciativas prioritárias 

para o biênio 2022-2024 

 O Comitê de Governança e Gestão 
Estratégica do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais (TJMG) aprovou no dia 
29/09, por unanimidade, a atualização 
do planejamento estratégico 
institucional. 

A proposta, apresentada pelas 
equipes da Diretoria Executiva de 
Planejamento Orçamentário e Qualidade 
na Gestão Institucional (Deplag) e da 
Secretaria de Governança e Gestão 
Estratégica (Segove), foi aprovada pelo 
presidente José Arthur de Carvalho 
Pereira Filho, pelo 1º vice-presidente, 
desembargador Alberto Vilas Boas Vieira 
de Sousa, 2º vice-presidente, 
desembargador Renato Luís Dresch e 3ª 
vice-presidente, desembargadora Ana 
Paula Nannetti Caixeta, bem como pelo 
corregedor-geral de Justiça, 
desembargador Luiz Carlos de Azevedo 
Corrêa Junior. 
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TJMG expande programa de 

tratamento e prevenção ao 

superendividamento 

Foi formalizado o Termo de 
Cooperação Técnica nº 046/2022 entre 
o TJMG, por meio da 3ª Vice-
Presidência, o Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais, o Procon-MG, 
do Fundo Estadual de Proteção e Defesa 
do Consumidor –FEPDC, o Município de 
Belo Horizonte, a Procuradoria do 
Município, o Centro Educacional de 
Formação Superior Ltda (CEFOS) e a 
Defensoria Pública do Estado de Minas 
Gerais, para o desenvolvimento de ações 
que garantam a proteção e defesa do 
consumidor superendividado, em 
cumprimento à Lei 14.181/2021. 

A parceria institui o Programa de 
Atendimento ao Superendividado (PAS), 
que dará ao consumidor 
superendividado, a possibilidade de 
repactuar suas dívidas, por meio de um 
procedimento pré-processual. 
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TJMG sedia I Congresso Internacional sobre Justiça Restaurativa 

 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio da 3ª Vice-
Presidência, em parceria com a Escola Judicial Desembargador Edésio 
Fernandes (Ejef), promoveu nos dias 12 e 13 de setembro, o I Congresso 
Internacional sobre Justiça Restaurativa, com tema “A Justiça Restaurativa e o 
Poder Judiciário: possibilidades e desafios para a sua institucionalização”. 

Compuseram a mesa de honra na abertura do evento o 2º Vice-Presidente e 
superintendente da Ejef, Desembargador Renato Luís Dresch, que representou 
o Presidente do TJMG, José Arthur de Carvalho Pereira Filho; a 3ª Vice-
Presidente, Desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta; a Vice-Corregedora 
Geral de Justiça, Desembargadora Yeda Monteiro Athias; a coordenadora do 
Comitê de Justiça Restaurativa - COMJUR, Desembargadora Hilda Teixeira da 
Costa; a coordenadora-geral do Programa de Atenção Integral ao Paciente 
Judiciário (PAI-PJ), Desembargadora Márcia Milanez; o coordenador do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc Virtual), Desembargador 
Luiz Carlos Gomes da Mata; a coordenadora do Cejusc Ambiental, 
Desembargadora Maria Inês Rodrigues de Souza; a coordenadora do Cejusc 
Família, Desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto; a Desembargadora 
Kárin Liliane de Lima Emmerich e Mendonça; a juíza Flávia Birchal de Moura, 
que representou o Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros 
(Amagis), juiz Luiz Carlos Resende e Santos; o Vice-Presidente do Fórum 
Nacional de Mediação e Conciliação, juiz Juliano Carneiro Veiga; o professor da 
Universidade de Leuven, na Bélgica, Ivo Aertsen; o professor da Escola Justiça 
Restaurativa Crítica, Daniel Achutti; o chefe de gabinete da presidência do 
TJMG, Adriano da Silva Ribeiro; e a Presidente da Comissão de Justiça 
Restaurativa da OAB-MG, Rita Diniz. 
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TJMG fortalece cooperação entre magistrados para ampliar eficiência 

Com a meta, “Ampliar a eficiência, a transparência e a governança do Judiciário mineiro, acelerando a tramitação 
dos processos e promovendo um melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos da Corte estadual” o 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais vai expandir os Núcleos de Justiça 4.0 e transformar o projeto Pontualidade em um 
programa. 

As Portarias Conjuntas 1.386/2022, 1.387/2022 e 1.388/2022, com as mudanças, foram assinadas dia 09/09 pelo 
presidente do TJMG, desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho, pelo 1º vice-presidente, desembargador 
Alberto Vilas Boas Vieira de Sousa, pela 3º vice-presidente, desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta, e pelo 
corregedor-geral de Justiça, desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior.  

PROJETOS 3ª VICE 

Programa Paternidade Para Todos promove mutirão de reconhecimento de paternidade  

O mutirão, que viabilizou o reconhecimento de paternidade, foi realizado no dia 30/09, na PUC-São Gabriel, região 
Nordeste de Belo Horizonte. 

Nas edições anteriores, o programa atendeu à população no Aglomerado da Serra (1x), bairro Betânia, na região do 
Barreiro (2x) e uma edição virtual durante a pandemia. 

O Projeto Paternidade para Todos, gerido pela 3ª Vice-Presidência do TJMG, tem por objetivo garantir o nome do 
pai no registro de nascimento, desde que a questão possa ser resolvida extraprocessualmente, baseando-se no 
princípio de que o registro civil é um dos documentos de maior valor para uma pessoa, ao estabelecer o nascimento 
dela para a vida civil e remeter Às suas origens familiares. 

O projeto inova na medida em que implementa uma sistemática do procedimento pré-processual de 
reconhecimento de paternidade capaz de ser executada pelos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) do Estado de Minas Gerais e de forma gratuita para o jurisdicionado hipossuficiente, já que os exames são 
custeados pelo TJMG. A sistemática impõe celeridade na resolução de conflitos dessa natureza, inclusive em relação 
aos procedimentos de averiguação oficiosa de paternidade prevista na Lei nº 8.560/92. 

Desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta, juízes Marcus Vinícius Mendes do Valle, Sérgio 
Henrique Cordeiro Caldas Fernandes e Maria Luiza Rangel Pires e equipe do CRP (Divulgação/TJMG). 
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CEJUSCs 

Cejusc e OAB realizam mesa 

redonda na Comarca de 

Cataguases 

 O Cejusc da Comarca de 
Cataguases, e a subseção local da 
Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) realizaram, em 14/9, uma 
mesa redonda com o objetivo de 
debater a importância da atuação 
dos advogados no funcionamento 
dos Cejuscs. O propósito é motivar e 
conscientizar advogados quanto à 
importância das políticas públicas 
que tratam dos métodos adequados 
de solução de conflitos, na forma da 
Resolução 125/2010 do CNJ. 

Participaram da mesa redonda o 
juiz diretor do Foro e coordenador 
do Cejusc, Dr. João Carneiro Duarte 
Neto; a juíza titular da 1ªVara Cível 
da Comarca de Cataguases, Dra. 
Danielle Rodrigues da Silva; a 
presidente da OAB de Cataguases, 
Dra. Muriel Duarte Gouvêa; a 
supervisora do Cejusc, Rúbia Mara 
Receputi; e o advogado Rodrigo 
Monteiro Martins. Também 
estiveram presentes alunos de 
direito da Faculdade Sudamérica e 
da Faculdade FIC, além de 
representantes das duas 
instituições, gerentes de secretaria, 
equipe do Cejusc e advogados 
atuantes na comarca. 
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Terceira Vice-Presidência se 

reúne com magistrados dos 

Cejuscs Especializados 

 A 3ª Vice-Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais, 
Desembargadora Ana Paula Nannetti 
Caixeta, conduziu no dia 19/09 a 
primeira reunião, na atual gestão, de 
magistrados coordenadores e 
adjuntos de Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejuscs) Especializados. 

Estiveram presentes a 
Desembargadora Ângela de Lourdes 
Rodrigues, coordenadora do Cejusc 
Social; a Desembargadora Maria Inês 
Rodrigues de Souza, coordenadora do 
Cejusc Ambiental; o Desembargador 
Luiz Carlos Gomes da Mata, 
coordenador do Cejusc Virtual; o 
Desembargador Marco Aurélio 
Ferrara Marcolino, adjunto do Cejusc 
2º Grau; os Desembargadores José 
Washington Ferreira da Silva e Paulo 
Mendes Álvares, mediadores 
voluntários do Cejusc 2ª grau; os 
Juízes Dra. Maria Luíza de Andrade 
Rangel Pires e Dr. Clayton Rosa de 
Resende, adjuntos do Cejusc Virtual; e 
o Juiz Auxiliar da 3ª Vice-Presidência, 
Dr. Marcus Vinícius Mendes do Valle, 
adjunto do Cejusc 2º Grau, do Cejusc 
Social, do Cejusc Ambiental e do 
Cejusc Família. 
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Cejusc Social homologa 

acordo histórico para 

retomada de obras paralisadas 

em hospital 

 Foi homologado no dia 23/9, no 
âmbito do Cejusc Social do TJMG, 
um acordo entre o Ministério 
Público do Estado de Minas Gerais 
(MPMG), o Governo de Minas Gerais 
e a Prefeitura de Conselheiro 
Lafaiete. 

O acordo encerra uma ação civil 
pública que tramita na Comarca de 
Conselheiro Lafaiete desde 2017 
referente à construção e à 
destinação do hospital regional da 
cidade, inicialmente previsto como 
Pronto Socorro Municipal. 
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Cejusc de Cataguases 

promove ações sociais com 

alunos de escola municipal 

 O Cejusc e o setor psicossocial da 
comarca de Cataguases promoveram, 
entre os dias 21 a 23 e 27 de setembro, 
ações do Projeto Social “Eu promovo a 
paz nas escolas”, com alunos da Escola 
Municipal Darcília Guimarães. 

O projeto tem como objetivo 
desenvolver trabalhos sobre cidadania, 
pacificação social, execução e 
desenvolvimento de atividades voltadas 
para o meio ambiente. 

SAIBA MAIS 
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Cejusc de Passos promove o I 

Simpósio de Conciliação e 

Mediação 

 O Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc) da 
Comarca de Passos, promoveu, em 
parceria com a Seccional da Ordem dos 
Advogados do Brasil na cidade 
(OAB/Passos), em 28/9, o I Simpósio de 
Conciliação e Mediação.  

O evento abordou a "Conciliação e 
mediação na advocacia moderna", tema 
que encontra significativa relevância no 
âmbito das políticas autocompositivas 
do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais (TJMG).  

Participaram do simpósio, além da 
juíza coordenadora do Cejusc, Aline 
Martins Stoianov, as advogadas 
Christiana Beyrodt e Paula Freitas. 
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PRODUTIVIDADE 

Atendimentos pré-processuais nos CEJUSCs 

Das audiências de conciliação realizadas no pré-processual até agosto de 2022, 
foram considerados os dois melhores resultados de números de acordos por 
entrância.  

Destacaram-se as comarcadas de Belo Horizonte, Poços de Caldas, Januária, 
Nanuque, Jequitinhonha e Itamarandiba. 

VOCÊ SABIA? 

Participam da Semana as varas judiciais, os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania (CEJUSCs), os Postos de Atendimento Pré-Processual (PAPREs), e as Unidades 
Jurisdicionais do Juizado Especial (JESP) de todas as comarcas do Estado de Minas Gerais. 

Aqueles que tiverem interesse em agendar uma audiência de conciliação, 
independentemente da fase em que se encontra o processo, poderão solicitar o agendamento 
através do canal “Quero Conciliar”, no período de 20/09 a 14/10/2022. 

A XVII Semana Nacional da Conciliação será realizada  

de 07 a 11 de novembro de 2022.  
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AGENDA 

DATA ATIVIDADE 

03/10/2022 Reunião dos membros do NUPEMEC 

06/10/2022 Círculo para trabalhadores do TJMG 

06 a 13/10/2022 
Início do curso Perspectiva de gênero, conflitos familiares e Justiça 

Restaurativa 

14/10/2022 
Final do Prazo para inscrição do público externo no canal Quero Conciliar  
XVII Semana Nacional da Conciliação 

17/10/2022  Inicio da Capacitação em Conciliação - Turma 17 

17 a 20/10/2022 Círculo para trabalhadores do TJMG 

24 a 27/10/2022 Curso de Formação de Agentes de Justiça Restaurativa.  


