
DESTAQUES 

CONHECENDO A 3ª VICE TJMG é finalista do Prêmio Innovare 

2022 na categoria Tribunal 

 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) é um dos 12 finalistas da 19ª Edição 
do Prêmio Innovare 2022. O resultado foi 
divulgado na quarta-feira, 19/10, e o 
projeto "Meu Lar" foi selecionado na 
categoria Tribunal. As iniciativas premiadas 
e menções honrosas serão conhecidas no 
início de dezembro, em cerimônia no 
Supremo Tribunal Federal (STF), em data 
ainda a ser divulgada. 
 O Projeto “Meu Lar”, idealizado pela 3ª 
Vice-Presidência do TJMG, tem como 
objetivo promover a regularização dos 
contratos de financiamento de imóveis e a 
emissão de escrituras para população 
atendida pelo programa habitacional do 
Governo do Estado de Minas Gerais. As 
equipes do TJMG trabalham em parceria 
com a Cohab Minas, Defensoria Pública, 
Ministério Público e faculdades locais. 

 

TJMG realiza cerimônia de 

entrega do Selo Mulheres 

Libertas 

O Selo Mulheres Libertas foi idealizado 
pelo TJMG em 2021, por meio da 
Coordenadoria da Mulher em Situação de 
Violência Doméstica e Familiar (Comsiv), na 
gestão da Desembargadora Ana Paula 
Nannetti Caixeta, para reconhecer e 
valorizar projetos desenvolvidos que 
contribuem para prevenir e combater a 
violência contra mulher no âmbito das 
relações domésticas e familiares, alcançar a 
igualdade de gênero e empoderar 
mulheres e meninas. 

Os agraciados deste ano foram a 
ministra do Supremo Tribunal Federal, 
Cármen Lúcia; a 3ª Vice-Presidente do 
TJMG, Desembargadora Ana Paula 
Nannetti Caixeta, que foi Superintendente 
da Comsiv no biênio 2020-2022; a 
Coordenadora Estadual da Mulher em 
Situação de Violência Doméstica e Familiar 
(Coem) do TJ do Rio de Janeiro, 
Desembargadora Suely Lopes Magalhães; e 
a Diretora Executiva do Instituto Avon, 
Daniela Grelin. 

A Central de Apoio à Justiça 
Restaurativa (Ceajur) foi 
inaugurada em 22/06/2022, nas 
dependências do Centro Integrado 
de Atendimento ao Adolescente 
Autor de Ato Infracional (CIA-BH). 
 
O espaço é exclusivo e adequado 
para o gerenciamento e a 
execução das práticas de justiça 
restaurativa desenvolvidas pelo 
TJMG por meio do seu Comitê de 
Justiça Restaurativa (Comjur). 
 
No novo espaço, mantido pelo 
Judiciário, estão concentradas as 
iniciativas relacionadas à justiça 
restaurativa no âmbito da Comarca 
de Belo Horizonte, inclusive para 
os casos oriundos do próprio CIA-
BH. A Central, cuja instalação foi 
instituída pela Resolução 
971/2021, também auxilia na 
implantação e execução dos 
projetos de justiça restaurativa no 
interior do Estado. 

Central de Apoio à Justiça 
Restaurativa - CEAJUR 

SAIBA MAIS 

SAIBA MAIS 

Mutirão do Projeto "Meu Lar" 

entrega escrituras para 

moradores de Vespasiano 

 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 
por meio do projeto "Meu Lar" realizou 
mutirão no dia 27/10 para regularizar 
imóveis e entrega de escrituras em 
Vespasiano, Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH).  
 A iniciativa ocorreu no CEJUSC da 
comarca de Vespasiano que é Coordenado 
pela Juíza Sayonara Marques. 
 O juiz auxiliar da 3ª Vice-Presidência, 
Marcus Vinicius Mendes do Valle, 
representou a 3ª vice-presidente do 
Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), Desembargadora Ana Paula 
Nannetti Caixeta, no evento. 
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Papres chegam a novos 

municípios mineiros 

No desafio para vencer distâncias e 
estar disponível e acessível para o cidadão, 
o Judiciário mineiro conta com os Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejuscs), presentes em todas as 
comarcas. Mas, em cidades que não são 
sede de comarca, uma extensão dos 
Cejuscs vem se fortalecendo e 
beneficiando, sobretudo, a população de 
áreas rurais e distantes: são os Postos de 
Atendimento Pré-Processual (Papres). 

Os Papres estão sob a responsabilidade 
da 3ª Vice-Presidência do TJMG, que 
coordena as iniciativas voltadas para a 
resolução pacífica de conflitos.  

Atualmente, Minas Gerais dispõe de 
126 Postos de Atendimento Pré-
Processual. 

SAIBA MAIS 

Representantes do TJMG, Cohab e Defensoria 
Pública uniram-se para a realização de mais um 

mutirão do projeto "Meu Lar" (Crédito: Cecília 
Pederzoli / TJMG) 



Centro de Reconhecimento de 

Paternidade (CRP) participa de nova 

edição do evento Rua de Direitos 

 O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, por meio do Centro de 
Reconhecimento de Paternidade (CRP), 
Núcleo de Voluntariado, Coordenadoria 
da Mulher em Situação de Violência 
(Comsiv) e Ouvidoria, participou no dia 
08/11 de mais uma edição do evento 
Rua de Direitos. A ação ocorreu no 
Centro de Referência da População de 
Rua (Centro Pop Leste), no bairro 
Floresta, região Leste da capital mineira. 
 A atividade teve como objetivo dar 
efetividade às políticas públicas e às 
ações sociais voltadas à população em 
situação de rua, propiciando o acesso 
deste público ao direito à saúde, 
documentação, moradia e trabalho. 
 Além do TJMG, participaram da ação 
a Prefeitura de Belo Horizonte, 
Ministério Público de Minas Gerais; 
Defensoria Pública da União; Defensoria 
Pública do Estado; Tribunal Regional 
Federal (TRF-6); Tribunal Regional 
Eleitoral; Instituto Nacional do Seguro 
Social; Sindicato dos Oficiais de Registro 
Civil das Pessoas Naturais do Estado de 
Minas Gerais; Instituto de Apoio e 
Orientação a Pessoas em Situação de 
Rua; Movimento Nacional da População 
de Rua; Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC Minas); Faculdade 
Ciências Médicas, Faculdades Milton 
Campos e a Cáritas. 
 

Acordo para mutirão de conciliação 

de processos sobre honorários de 

advogados dativos é assinado 

O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, em parceria com o Estado de 
Minas Gerais e com a Ordem dos 
Advogados do Brasil, formalizou, no dia 
09/11, o Acordo de Cooperação Técnica 
que institui o “mutirão de conciliação 
de processos que versem sobre o 
pagamento de honorários de 
advogados dativos”.  

 
Assinaram o acordo o presidente do 

TJMG, desembargador José Arthur de 
Carvalho Pereira Filho, a 3ª vice-
presidente, desembargadora Ana Paula 
Nannetti Caixeta, o advogado-geral do 
Estado, Sérgio Pessoa de Paula Castro, 
e o presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção Minas 
Gerais, Sérgio Rodrigues Leonardo. 

SAIBA MAIS 

SAIBA MAIS 

TJMG inaugura unidade do Papre 

no Ibmec de Belo Horizonte 

 O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG) inaugurou na última 
quinta-feira (10/11), mais uma 
unidade do Posto de Atendimento 
Pré-Processual (Papre), que integra o 
Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc). O 
espaço foi instalado no Campus do 
IBMEC, em Belo Horizonte, e contará 
com atendimento feito na Avenida 
Carandaí, nº 863, no Bairro 
Funcionários, região Centro-Sul da 
Capital. 

SAIBA MAIS 

Além do Desembargador Moacyr Lobato de 

Campos Filho e do Juiz Clayton Rosa de Resende, 

também estiveram presentes o gerente acadêmico 

do IBMEC, Eduardo Coutinho, e o Coordenador do 

curso de direito da instituição, Rodrigo Octavio de 

Sousa Capanema  

crédito/TJMG 

Mutirão de reconhecimento de 

paternidade é realizado em 

Contagem 

O Centro de Reconhecimento de 
Paternidade (CRP) do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais realizou, no 
dia 10/11, o primeiro mutirão no 
Fórum de Contagem, na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte.  

 
A iniciativa foi conduzida pela 3ª 

Vice-Presidência do TJMG.  
 
Foram realizadas 27 audiências de 

um total de 60 previstas visando a 
identificar a paternidade de crianças 
que têm apenas o nome da mãe na 
certidão de nascimento. O objetivo é 
reduzir o número de processos sobre 
o tema nas três Varas de Registros 
Públicos da cidade. 

Equipes do CRP e do CEJUSC de Contagem que  

atuaram no mutirão, que também teve participação 

do laboratório Hermes Pardini  

Crédito: divulgação/TJMG 
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Pacto pela Cultura da Paz 

 Ocorreu no dia 07/11/2022, durante a 
abertura da Semana Nacional da 
Conciliação, a assinatura do Termo de 
Cooperação Técnica para o Pacto 
Interinstitucional pela Cultura da Paz e 
Resolução Consensual dos Conflitos.  
 O Pacto pela Paz tem por objetivo 
estimular e fomentar a utilização dos 
métodos consensuais de resolução de 
conflitos, em especial a negociação, a 
conciliação, a mediação e as práticas 
restaurativas, com a implementação de 
ações, projetos e estratégias contribuindo 
efetivamente para a consolidação e o 
fortalecimento da Política de Tratamento 
Adequado dos Conflitos. 
 O compromisso envolve o TJMG, 
Ministério Público de Minas Gerais 
(MPMG), Defensoria Pública de Minas 
Gerais (DPMG), Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e a 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do 
Estado de Minas Gerais (OAB-MG). 
 Assinaram o termo o presidente do 
Tribunal de Justiça de MG, desembargador 
José Arthur de Carvalho Pereira Filho; a 3ª 
vice-presidente do TJMG, desembargadora 
Ana Paula Nannetti Caixeta; o procurador-
geral de Justiça adjunto institucional de 
Minas Gerais, Carlos Mariani Bittencourt; 
defensora pública-geral do Estado de Minas 
Gerais, Raquel Gomes de Sousa da Costa 
Dias; secretário de Estado de Justiça e 
Segurança Pública de Minas Gerais, Rogério 
Greco e a advogada Suzana Santi Cremasco, 
como representante da Ordem dos 
Advogados do Brasil – Seção do Estado de 
Minas Gerais (OAB-MG). 

SAIBA MAIS 

Corregedor-geral Luiz Carlos de Azevedo Corrêa 
Junior, desembargadora Maria Luíza de Marilac 

(E), representantes da Defensoria Pública, 
Cejusc e da Terceira Vice-Presidência, 
responsável pelo CRP (Crédito: Cecília 

Pederzoli/TJMG) 

Corregedor-geral Luiz Carlos de Azevedo 
Corrêa Junior, desembargadora Maria Luíza 

de Marilac (E), representantes da Defensoria 
Pública, Cejusc e da Terceira Vice-

Presidência, responsável pelo CRP (Crédito: 
Cecília Pederzoli/TJMG) 

Um dos destaques do evento foi a assinatura do 
pacto pela Cultura da Paz (Crédito : Cecília Pederzoli 

/ TJMG) 



17ª Semana Nacional da Conciliação 

 A 17ª Semana da Conciliação foi aberta no dia 07/11, no Plenário do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG),  
 A Semana Nacional da Conciliação é uma campanha realizada anualmente pelo Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) e envolve todos os tribunais do país em prol da conciliação. O tema deste ano é “- Conflitos + 
Recomeços”. A ação busca promover a cultura da paz, com foco em privilegiar o diálogo e a mediação para 
resolução de conflitos, além de propiciar maior rapidez na solução das demandas. O TJMG participa da 
iniciativa ativamente todos os anos e concentra esforços para divulgação e disseminação da política 
autocompositiva. 
 Durante a solenidade de abertura, foram entregues as placas “Desembargador Herbert Carneiro” a 
magistrados e autoridades que prestaram relevantes serviços à promoção da política judiciária nacional de 
tratamento adequado de conflitos no estado de Minas Gerais. 
 Os homenageados de 2022 foram: a defensora pública-geral, Raquel Gomes de Sousa da Costa Dias; o 
desembargador Saulo Versiani Penna por meio de sua filha, a advogada Fernanda Versiani Penna; a 
coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) da comarca de Santa Luzia, 
juíza Edna Márcia Lopes Caetano; a advogada Suzana Santi Cremasco; além do desembargador Newton 
Teixeira Carvalho e o procurador-geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, que não puderam comparecer ao 
evento. As placas foram entregues pela esposa e filho do desembargador Herbert Carneiro, Denise e Tiago 
Carneiro; pelo presidente José Arthur de Carvalho Pereira Filho e pela 3ª vice-presidente Ana Paula Nannetti 
Caixeta. 
 Para fechar a cerimônia de abertura, foi feita a entrega das chaves de duas vans à 3ª Vice-Presidência pelas 
mãos do presidente do TJMG, na porta do edifício sede do Tribunal, para que os novos carros sejam usados no 
projeto Cejusc itinerante e em outras ações. 

SAIBA MAIS 

Entrega das vans para o projeto Cejusc itinerante da 3ª Vice-Presidência do 
TJMG (Crédito: Cecília Pederzoli / TJMG) 

Gestão do TJMG no biênio 2022-2024 completa 100 dias  

 A gestão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) para o biênio 2022-2024 completa 100 dias 
com uma série de realizações, resultados e metas. E, como destaque para o período, 03 (três) marcos 
históricos foram anunciados: a criação do TJMG Cultural; a entrada em operação de uma das mais 
modernas centrais de produção, gravação edição e transmissão de vídeo do Poder Judiciário nacional; 
e o lançamento do canal TV TJ Minas no Youtube. 
 No âmbito da Terceira Vice-Presidência, destacam-se resultados como a instalação de 01 novo 
PAPRE (CVnº) 212/2022 celebrado com o IBMEC, bem como a realização de 117 sessões de conciliação 
e celebração de 61 acordos, indicando um percentual de acordos de 52,14%. 
 Em relação ao projeto Justiça Itinerante, foram realizadas 59 audiências com a obtenção de 15 
acordos. 
 O Projeto CEJUSC Itinerante foi executado em 05 comarcas, abrangendo 06 Municípios: 1) 
Porteirinha – Riacho dos Machados e Serranópolis de Minas; 2) Rio Pardo de Minas – Montezuma 3) 
Governador Valadares; 5) Virginópolis – Santa Efigênia de Minas; 5) São João Evangelista – Coluna. 
 Em relação ao projeto Paternidade para Todos foram realizados 125 exames de reconhecimento 
de paternidade, 99 realizados pelo Centro de Reconhecimento de Paternidade (CRP), 19 deles por 
meio do Serviço de Reconhecimento de Paternidade de Santa Luzia (SRP/SLU) e outros 07 pelos 
CEJUSCs de Ouro Preto (4), Januária (2) e Governador Valadares (1).  Registra-se, ainda, que no 
SRP/SLU foram instaurados 48 procedimentos envolvendo essa temática e realizados 19 exames de 
DNA e 16 reconhecimentos de paternidade já concluídos. 
 Dentro do projeto Meu Lar foram realizados mutirões COHAB em 09 Comarcas (Vespasiano, 
Contagem, Santa Luzia, Belo Horizonte, Uberlândia, Governador Valadares, Brumadinho, Conselheiro 
Lafaiete e Araguari), com 798 sessões realizadas e 703 acordos totalizando R$ 10.703,36. 
 Sobre o projeto Conciliação em Domicílio foram homologados 08 acordos, 06 em processos do 
Juizado Especial e 02 em processos da Justiça Comum. 

SAIBA MAIS 

A 3ª Vice-Presidente, Ana Paula Nannetti Caixeta, chamou a atenção 
para a valorização do ser humano (Crédito: Juarez Rodrigues/ 

TJMG)) 

DESTAQUES 

SAIBA MAIS 

SAIBA MAIS 
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SAIBA MAIS 

CEJUSC Montes Claros realiza Mutirão durante a XVII Semana 
Nacional da Conciliação 

 No período de 7 a 11 de novembro, aconteceu a XVII Semana Nacional da Conciliação. 
Trata-se de uma iniciativa inserida na campanha em prol da conciliação, realizada 
anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com os Tribunais de 
Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais.   
 A Coordenação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 
Montes Claros (CEJUSC), em parceria com a Unimontes e com a 11ª Subseção da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), promoveu, dentro desta campanha, no último dia 10, um 
Mutirão de atendimento ao público. A ação encerrou a Semana Nacional da Conciliação na 
comarca. 
 O objetivo foi oferecer atendimento jurídico à população de Montes Claros e região, 
esclarecendo dúvidas e realizando encaminhamentos de demandas por meio do SAJ-
Unimontes e dos Postos de Atendimento Pré-Processual (PAPRE) do CEJUSC. 
 A juíza coordenadora do CEJUSC Montes Claros, Dra. Rozana Silqueira Paixão, que 
também é mediadora, participou ativamente do Mutirão e, em entrevista concedida à 
rádio POP 95,1 FM, falou a respeito dos serviços ofertados, bem como sobre os benefícios 
da celebração de acordo, tanto na fase pré-processual quanto processual. 
 A magistrada ainda relembrou, durante a conversa, a importância do novo Código de 
Processo Civil privilegiar os métodos autocompositivos, estimulando a ruptura com a 
cultura demandista e incentivando a implantação da cultura da paz que aproxima as 
pessoas ao promover o diálogo. 

SAIBA MAIS 

Entrevista concedida pela juíza coordenadora do CEJUSC Montes Claros, Rozana Silqueira Paixão, à rádio 
POP 95,1 FM. 

DESTAQUES 
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Terceira Vice-Presidência do TJMG lança painéis estatísticos dos 
Cejuscs 

 Foram disponibilizados na Rede TJMG, por meio da ferramenta Qlik Sense, os painéis 
estratégicos dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs), que 
apresentam os dados de conciliação e mediação e atendimentos dessas unidades.  
 O projeto está em fase inicial e contempla as informações enviadas a partir da implementação 
dos novos formulários, realizada em setembro de 2022. 
 O trabalho é fruto de parceria desenvolvida pela 3ª Vice-Presidência, o Centro de Informação 
Institucional (Ceinfo) e a Coordenadoria do Sistema de Informações e de Processos de Trabalho 
(Cosip). 
 Os painéis disponibilizados permitirão ainda aos usuários visualizarem e analisarem os 
seguintes assuntos: encaminhamentos realizados através do atendimento inicial do cidadão pelos 
centros judiciários; os dados das audiências de conciliação e mediação (por comarca ou período); 
os mutirões realizados (por matéria); as informações de justiça restaurativa; oficinas de 
parentalidade e divórcio e constelação familiar; a produtividade dos magistrados; a avaliação dos 
usuários; e a criação de tabelas personalizadas para análise de acordo com a demanda necessária. 
 

SAIBA MAIS 

FOTO: DIVULGAÇÃO/TJMG 



CEJUSCs 

Oficina sobre Composição 

Sistêmica aborda mediação de 

conflito 

 Realizou-se no dia 21/10/2022, 
com apoio do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos de Belo 
Horizonte e do seu coordenador, 
Juiz Clayton Rosa de Rezende, a 
oficina virtual de Composição 
Sistêmica, que tratou do tema 
“Construindo a Solução do Conflito”. 
  
 O encontro também abordou o 
papel dos atores do sistema de 
Justiça (advogados, juízes, 
defensores públicos, promotores, 
psicólogos, assistentes sociais) na 
construção da solução. 

SAIBA MAIS 

Cejusc da Comarca de Minas 

Novas promove casamento 

comunitário 

 Na sexta-feira, dia 21/10, com o 
apoio do Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) da Comarca de Minas Novas 
(Alto Jequitinhonha), e do seu 
coordenador, juiz Otávio Scaloppe, 
foram oficializadas 166 (cento e 
sessenta e seis) uniões estáveis. 
 
 O evento ocorreu no município 
de Minas Novas, sede da Comarca, e 
mobilizou centenas de pessoas das 
cidades de Berilo, Francisco Badaró e 
Jenipapo de Minas, que integram a 
comarca.  

SAIBA MAIS 

Cejusc da Comarca de 

Pirapora promove 

casamento comunitário 

 O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais, por meio do Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc) da Comarca de Pirapora, no 
Norte de Minas, coordenado pela 
juíza Ana Carolina Rauen, promoveu 
casamento comunitário para nove 
casais da Associação de Proteção e 
Assistência aos Condenados (Apac) do 
município. A celebração ecumênica 
contou com a presença de familiares, 
amigos e voluntários. 
 
 O evento fez parte da 2ª edição do 
Mutirão de Conversão de União 
Estável em Casamento Comunitário e 
foi finalizado com um almoço.  

SAIBA MAIS 

Comarcas de Caratinga e 

Carmo do Paranaíba realizam 

casamentos comunitários 

 A comarca de Caratinga mobilizou-se 
para oferecer toda a estrutura necessária 
à realização dos casamentos agendados 
pelo Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc). 
 O sonho de 40 casais só foi possível 
graças a essa iniciativa da comarca, 
situada na Região do Vale do Rio Doce. 
Todos se casaram oficialmente no último 
dia 27, em cerimônia promovida pelo juiz 
Anderson Fábio Nogueira Alves, titular da 
3ª Vara Civil da Comarca de Caratinga e 
coordenador do Cejusc. 
 Na comarca de Carmo do Paranaíba, 
Região do Triângulo Mineiro, 30 casais 
que viviam em união estável realizaram o 
sonho do casamento no último dia 1º. 
Com a ajuda de entidades públicas como a 
Prefeitura e Câmara Municipal, e de 
entidades privadas, o juiz coordenador do 
Cejusc, Denes Marcos Vieira, conseguiu 
divulgar o projeto em rádios, jornais e nas 
redes sociais da cidade. 
 Ao todo, 30 casais se habilitaram para 
os casamentos que foram realizados por 
meio de audiências no Cejusc. A 
solenidade do casamento coletivo ocorreu 
no salão nobre do principal clube social da 
cidade, com vestidos para as noivas, 
maquiagem, serviço de fotografia e 
filmagem, decoração do local, 
espumantes para os casais e doces para 
os convidados. 

SAIBA MAIS 

Visitas de apoio técnico aos 

CEJUSCs 

 Os Centros Judiciários de Solução de 
Conflitos e Cidadania (CEJUSC) passaram 
a receber visitas técnicas da Terceira 
Vice-Presidente do TJMG, 
Desembargadora Ana Paula Nannetti 
Caixeta, do Juiz Auxiliar da Terceira Vice-
Presidência, Dr. Marcus Vinícius Mendes 
do Valle, e de membros do Serviço de 
Apoio ao Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de Solução de 
Conflitos (SEANUP), com intuito de 
orientar e auxiliar na padronização das 
atividades realizadas no CEJUSC. 
 
 As visitas são para conhecer as boas 
práticas implantadas pela comarca, além 
de avaliar a qualidade dos serviços 
prestados e identificar eventuais 
necessidades de aprimoramento, a fim 
de proporcionar uma melhor entrega 
dos serviços ao cidadão. 
 
 Em Abaeté, Brasília de Minas, 
Martinho Campos, Minas Novas, Montes 
Claros, Pompéu e São Francisco, as 
visitas já foram realizadas e em todos os 
locais a equipe da Terceira Vice-
Presidência foi extremamente bem 
recebida pelos magistrados e servidores 
locais. 

A 3ª vice-presidente do TJMG, desembargadora 
Ana Paula Nannetti Caixeta, e o juiz Otávio 

Scaloppe na solenidade do casamento 
comunitário (Crédito: Divulgação/TJMG) 

Evento foi celebrado por amigos e familiares 
(Crédito : Divulgação TJMG ) 

A iniciativa dos casamentos em Caratinga foi do juiz 
Anderson Alves (de terno azul), coordenador do Cejusc 

na comarca (Crédito: Divulgação). 

Visita técnica no CEJUSC da Comarca de Martinho 
Campos, ocorrida no dia 06/10/2022: Equipe do 

Centro Judiciário, Desembargador Paulo Mendes 
Álvares (ao centro) e colaboradores do Seanup. 

FOTO: DIVULGAÇÃO/TJMG 



CEJUSCs 

 Visita técnica no CEJUSC da 
Comarca de Pompéu, ocorrida no dia 
04/10/2022.  
 Equipe do Centro Judiciário, o Juiz 
Coordenador Dr. Maurício da Cruz 
Rossato (ao centro) e colaboradores do 
Seanup. 

 Visita técnica no CEJUSC da Comarca 
de Abaeté, ocorrida no dia 06/10/2022. 
 Colaborador do Centro Judiciário, 
Kelvin Davi dos Reis, e a Juíza 
Coordenadora Dra. Bárbara Colen Diniz. 

 Visita técnica no CEJUSC da 
Comarca de Montes Claros, ocorrida 
no dia 26/09/2022: Equipe do Centro 
Judiciário, e a Juíza Coordenadora Dra. 
Rozana Silqueira Paixão. 

 Visita técnica no Papre da Comarca 
de Montes Claros estabelecido na Fip, 
ocorrida no dia 29/09/2022: Gestores 
e professores da instituição, a Juíza 
Coordenadora Dra. Rozana Silqueira 
Paixão e o Juiz Auxiliar da 3ª Vice-
Presidência, Dr. Marcus Vinícius 
Mendes do Valle. 

 Visita técnica no Papre da Comarca 
de Montes Claros estabelecido na 
Unimontes, ocorrida no dia 29/09/2022: 
Gestores e professores da instituição, a 
Juíza Coordenadora Dra. Rozana 
Silqueira Paixão, o Juiz Auxiliar da 3ª 
Vice-Presidência, Dr. Marcus Vinícius 
Mendes do Valle. equipe do Cejusc e do 
Seanup. 

 Visita técnica no Papre da Comarca 
de Montes Claros estabelecido na 
Funorte, ocorrida no dia 29/09/2022: 
Gestores e professores da instituição, a 
Juíza Coordenadora Dra. Rozana 
Silqueira Paixão, o Juiz Auxiliar da 3ª 
Vice-Presidência, Dr. Marcus Vinícius 
Mendes do Valle, equipe do Cejusc e 
do Seanup. 

 Visita técnica no Papre da Comarca de 
Montes Claros estabelecido na Fasa, 
ocorrida no dia 29/09/2022: Gestores e 
professores da instituição, a Juíza 
Coordenadora Dra. Rozana Silqueira 
Paixão, o Juiz Auxiliar da 3ª Vice-
Presidência, Dr. Marcus Vinícius Mendes 
do Valle, equipe do Cejusc e do Seanup. 

 Visita técnica no CEJUSC da 
Comarca de São Francisco, 
ocorrida no dia 28/09/2022: 
Equipe do Centro Judiciário, e o 
Juiz Coordenador Dr. Marco 
Anderson Almeida Leal. 

 Visita técnica no CEJUSC da 
Comarca de Brasília, ocorrida no dia 
28/09/2022: Equipe do Centro 
Judiciário, a Juíza Coordenador Dra. 
Solange Procópio Xavier, o Juiz Auxiliar 
da 3ª VicePresidência Dr. Marcus 
Vinícius Mendes do Valle, o Juiz 
Auxiliar da Corregedoria Dr. Leopoldo 
Mameluque, e colaboradores do 
Seanup. 

 Visita técnica no CEJUSC da 
Comarca de Minas Novas, ocorrida no 
dia 20/10/2022: Equipe do Centro 
Judiciário, e o Juiz Coordenador Dr. 
Otávio Scaloppe Nevony. 



PROJETOS 3ª VICE 

Cejusc Itinerante visita mais três cidades mineiras 

O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) Itinerante 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público 
Itinerante, realizou atividades, nos dias 27, 28 e 29 de setembro, nos 
municípios de São Sebastião do Maranhão (Comarca de Santa Maria do Suaçuí), 
São José da Safira (Comarca de Governador Valadares) e José Raydan (Comarca 
de Santa Maria do Suaçuí), no Vale do Rio Doce. 

Durante os três dias, a população local teve acesso a serviços como 
atendimento jurídico, orientações previdenciárias, emissão de documentos, 
além de palestras, rodas de conversa e atividades educativas e lúdicas. Ao todo, 
foram realizados mais de 100 atendimentos à população. 

 

SAIBA MAIS 

JUSTIÇA RESTAURATIVA  

A Central de Apoio à Justiça Restaurativa – CEAJUR realizou, nos meses de setembro 
e outubro, círculos restaurativos em conflitos escolares. Os casos foram encaminhados à 
Central pela Vara Infracional da Infância e da Juventude da Comarca de Belo Horizonte.  

As sessões restaurativas ocorreram tanto na CEAJUR, quanto nas próprias escolas 
públicas. Participaram 48 pessoas, incluindo ofensores, vítimas, gestores escolares, 
professores, familiares dos diretamente envolvidos e até representantes discentes. Os 
temas conversados foram apoio entre mulheres, bullying, racismo, construção de regras 
entre alunos, escola e família. Com diversos resultados, novas potencialidades foram 
traçadas para a construção da paz nos relacionamentos.  

Juiz Coordenador do Cejusc de 
Governador Valadares, Dr. Anacleto 

Falci, participou dos atendimentos em 
SãoJosé da Safira (Crédito: 

Divulgação/TJMG). 

Atendimento realizado pela juíza 
Vaneska de Araújo Leite, coordenadora 

do Cejusc da Comarca de Santa Maria 
do Suaçuí, em José Raydan. (Crédito: 

Divulgação/TJMG) 



PRODUTIVIDADE 

Mediação Pré-Processual 

Das audiências de mediação realizadas no setor pré-processual dos CEJUSCs até 
setembro de 2022, foram considerados os dois melhores resultados de números de 
acordos por entrância. Destacaram-se as comarcadas de Uberlândia, Governador 
Valadares, Carmo do Cajuru, São João Evangelista, Pirapora e Muriaé. 

 VOCÊ SABIA? 

Com apoio do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Núcleo de Voluntariado do TJMG, começou a 
distribuição da cartilha com mapa de serviços voltados às pessoas em situação de rua. O guia destaca 
informações sobre direito de propriedade, aposentadoria, pensão por morte, benefícios (como o LOAS), 
auxílio-acidente e endereços de pontos de apoio de setores públicos, de restaurantes populares, e de 
todos os órgãos que compõem o sistema de Justiça.  

 
Prestigiaram o evento a 3ª Vice-Presidente do TJMG, Ana Paula Nannetti Caixeta, representando o 

Presidente do TJMG, Desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho; o Corregedor-Geral de 
Justiça de Minas Gerais, Desembargador Luiz Carlos de Azevedo Corrêa Junior; a Vice-Corregedora, 
Desembargadora Yeda Monteiro Athias; a Superintendente do Núcleo de Voluntariado do TJMG, 
Desembargadora Maria Luíza de Marilac Araújo; o juiz auxiliar da 3ª vice-presidência, Marcus Vinícius 
Mendes do Vale; o Juiz Diretor do Foro de BH, Sérgio Henrique Cordeiro Caldas, e o Juiz Auxiliar da 
Corregedoria, Marcelo Fioravante, além de representantes de diversos órgãos do sistema de Justiça em 
Minas Gerais. 

Cartilha para pessoas em situação de rua é distribuída em BH 

SAIBA MAIS 

AGENDA 

DATA ATIVIDADE 

07/11/2022 a 11/11/2022 Semana Nacional da Conciliação 

08/11/2022 Evento Pop Rua Leste 

10/11/2022 Instalação do PAPRE Ibmec 

10/11/2022 Mutirão de Reconhecimento de Paternidade 

17/11/2022 
Encontro de supervisão facilitadores  
Tema: Círculos em casos de violência doméstica 

18/11/2022, 21/11/2022 e 23/11/2022  Evento Diálogo em Rede - COMJUR, MPMG e SEEMG 

21/11/2022 

Semana Nacional da Justiça Restaurativa - Seminário Diálogos 

sobre práticas de Justiça Restaurativa: possibilidades e limites 

para ampliação do acesso à justiça e construção da cultura de 

paz 

22/11/2022 CEJUSC Itinerante em Araponga 

23/11/2022 CEJUSC Itinerante em Canaã 

24/11/2022 CEJUSC Itinerante em São Miguel do Anta 

29/11/2022 CEJUSC Itinerante em Felixlândia 

30/11/2022 CEJUSC Itinerante em Morro da Garça 

01/12/2022 CEJUSC Itinerante em Presidente Juscelino 

SAIBA MAIS 


