
DESTAQUES 

CONHECENDO A 3ª VICE 
Projeto "Meu Lar" do TJMG é 

agraciado pelo Prêmio Innovare 

 O Tribunal de Justiça de MG (TJMG) 
conquistou o 2º lugar com o projeto “Meu 
Lar” na categoria “Tribunal” da 19ª Edição 
do Prêmio Innovare 2022, promovido pelo 
Instituto Innovare. A premiação ocorreu 
durante cerimônia realizada no Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
 O projeto "Meu Lar", idealizado pela 
3ª Vice-Presidência do TJMG, tem como 
objetivo promover a regularização de 
contratos de financiamento de imóveis e 
emissão de escrituras para população 
atendida por programa habitacional do 
Governo do Estado. 
 Pelo TJMG receberam a premiação o 
Presidente da Corte mineira, 
Desembargador José Arthur de Carvalho 
Pereira Filho, e a 3ª Vice-Presidente, 
Desembargadora Ana Paula Nannetti 
Caixeta. A honraria foi entregue pela 
presidente do Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) e do Conselho da Justiça Federal 
(CJF), Ministra Maria Thereza de Assis 
Moura. 

 

Presidente e 3ª vice-presidente 

do TJMG se reúnem em Brasília 

O Presidente do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, Desembargador José 
Arthur de Carvalho Pereira Filho, e a 3ª 
Vice-Presidente, Desembargadora Ana 
Paula Nannetti Caixeta, participaram, no 
último dia 07/12, de uma reunião de 
trabalho no Escritório de Representação 
do TJMG, em Brasília. 

O encontro, no qual foram tratados 
assuntos de interesse do Judiciário 
estadual, teve ainda a participação do 
Juiz Auxiliar da 3ª Vice-Presidência, 
Marcus Vinícius Mendes do Valle e do 
servidor da Assessoria de Gestão da 
Inovação (AGIN/TJMG), Diego Ávila da 
Silva.  

O Núcleo Permanente de 
Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos 
(Nupemec) é um Órgão 
Colegiado coordenado 
pela 3ª Vice-Presidência 
do TJMG, criado para 
atender a Resolução CNJ 
nº 125 de 2010, que 
instituiu a Política 
Judiciária Nacional de 
Tratamento dos Conflitos. 
O Núcleo foi 
regulamentado pela 
Resolução do TJMG nº 873 
de 2018 e tem o objetivo 
de desenvolver a política 
judiciária mineira de 
tratamento adequado dos 
conflitos 

NUPEMEC 

SAIBA MAIS 

SAIBA MAIS 

Projetos do TJMG são incluídos 

no Portal de Boas Práticas do CNJ 

 O Plenário do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) aprovou, por 
unanimidade, durante a 360ª Sessão 
Ordinária, realizada em 22/11, a 
inclusão de três projetos do Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais (TJMG), no 
Portal de Boas Práticas do CNJ. 
 Ao todo, foram incluídas cinco 
práticas em dois dos 23 Eixos 
Temáticos, sendo uma do Eixo 
Planejamento e Gestão Estratégica, 
apresentado pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 14ª Região (Rondônia e 
Acre) e mais quatro projetos do Eixo 
Conciliação e Mediação, sendo três do 
TJMG e um do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul (TJRS). 
 As três práticas apresentadas pela 
Justiça Mineira são: “Conciliação em 
Domicílio”; “Projeto Paternidade para 
Todos” e “Arbitragem Acadêmica”. 
Todas elas imprimem novas 
sistemáticas aos procedimentos 
relacionados à autocomposição.  
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SAIBA MAIS 

SAIBA MAIS 
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Municípios da Zona da Mata 

recebem Cejusc Itinerante 

Entre os dias 22 e 24 de 
novembro realizou-se mais uma 
edição do projeto Cejusc Itinerante, 
em parceria com o Ministério Público 
Itinerante.  

Araponga, Canaã e São Miguel do 
Anta foram os municípios 
contemplados com esta edição do 
evento. Os munícipes puderam 
participar de sessões de conciliações, 
receberam informações sobre os 
serviços judiciários, emitiram 
certidões e participaram de ações 
educativas.   

As prefeituras disponibilizaram 
serviços como vacinação, aferição de 
pressão arterial, testes de glicemia, 
entre outros. 

Ao todo, foram celebrados 23 
acordos em sessões de conciliação 
pré-processuais e prestados mais de 
60 atendimentos no setor de 
cidadania do CEJUSC. 

SAIBA MAIS 
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Cejusc Itinerante realiza ações em 

Felixlândia, Morro da Garça e 

Presidente Juscelino 

 O Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc) Itinerante, 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG), promoveu ações, nos dias 30/11, 
1/12 e 2/12, nos municípios de Felixlândia, 
Morro da Garça e Presidente Juscelino, 
pertencentes à Comarca de Curvelo, 
Região Central do estado. 
 No primeiro dia, em Felixlândia, foram 
realizadas 17 sessões de conciliação pré-
processual e celebrados 16 acordos, além 
de 140 atendimentos prestados pelo setor 
de cidadania do Cejusc de Curvelo, 
coordenado pela juíza Andreia Márcia 
Marinho de Oliveira. 
 Já em Morro da Garça (1/12), foram 
realizadas duas sessões de conciliação pré-
processual e houve a celebração de um 
acordo, além de 84 atendimentos 
prestados pelo setor de cidadania do 
Cejusc. 
 No último dia de evento (2/12), em 
Presidente Juscelino, foi realizada uma 
sessão de conciliação pré-processual, foi 
celebrado um acordo e houve 73 
atendimentos de cidadania. 

Desembargadoras se reúnem no 

Escritório do TJMG em Brasília 

A 3ª vice-presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, Desembargadora 
Ana Paula Nannetti Caixeta, e a 
Superintendente da Coordenadoria da 
Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar (Comsiv), 
Desembargadora Evangelina Castilho 
Duarte, realizaram reunião de trabalho, 
no dia 18/11, no Escritório de 
Representação do TJMG, em Brasília. 
 No encontro, elas debateram, entre 
outros temas, a aplicação, no âmbito da 
justiça estadual, de ações coordenadas 
pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
para a 22ª Semana da Justiça pela Paz em 
Casa, realizada entre os dias 21 e 25/11. 
 Também foram tratados assuntos 
relacionados ao combate à violência 
doméstica e familiar em Minas Gerais, 
como a realização, a partir de 25/11, pelo 
TJMG, da campanha "16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência Contra as 
Mulheres”, a partir de uma iniciativa da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
 As Desembargadoras também 
participaram do seminário “Mulheres na 
Justiça: novos rumos da Resolução CNJ n. 
255/2018”, aberto no dia 17/11. O 
seminário debateu a equidade de 
gêneros no Poder Judiciário. 

SAIBA MAIS 

SAIBA MAIS 

Desembargadora Hilda Teixeira, 

Desembargadora Alice Birchal e Prof. 

Boanerges se reúnem na CEAJUR 

 A Desembargadora Hilda Teixeira da 
Costa, Coordenadora-Geral do Comitê de 
Justiça Restaurativa - COMJUR, realizou um 
encontro dia 06/12/2022 para tratativas 
preliminares, visando uma parceria na 
atuação e desenvolvimento do Projeto 
“Justiça Restaurativa”, em conjunto  com a 
Pontifícia Universidade Católica de Minas 
Gerais, campus Coração Eucarístico, na 
presença da Desembargadora Alice de 
Souza Birchal e do Prof. José Boanerges 
Meira. 
 Tal parceria visa capacitar o 
atendimento e criação de um núcleo de 
Justiça Restaurativa, para a aplicação do 
método/abordagem, que se baseia no 
princípio da voluntariedade, 
corresponsabilidade e reparação dos 
danos, sendo utilizado quando apropriado 
ao caso concreto.  
 A prática proporciona o encontro entre 
vítima, ofensor e a comunidade, 
valorizando a autonomia e o diálogo, para 
que possam ser entendidas as causas do 
conflito e viabilizar um espaço para a 
discussão dos danos gerados pelo ocorrido, 
com uma abordagem orientada com o 
apoio da CNV (Comunicação Não Violenta). 

Desembargadora Hilda Teixeira da Costa, 

Coordenadora-Geral do Comitê de Justiça Restaurativa 

- COMJUR, Desembargadora Alice de Souza Birchal e o 

Prof. José Boanerges Meira 

DESTAQUES 

TJMG participa do 50º Fonaje e do 12º Fonamec em Foz do Iguaçu 

 O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) participou, entre os dias 
30/11a 02/12, do 50º Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje) e do 12º 
Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec), realizados 
conjuntamente em Foz do Iguaçu (PR). 
 Os fóruns foram promovidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) e 
envolveram, dentre outros, magistrados com atuação em Juizados Especiais e 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejuscs); comissões e 
membros honorários permanentes do Fonaje; representantes do Fonamece 
dos Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos( 
Nupemecs). 
 O tema do Fonaje foi “A reafirmação dos princípios dos juizados especiais: 
 Os desafios da Justiça 4.0 e as Demandas Predatórias Diante do Acesso à 
Justiça”. Já o Fonamec teve como tema “A importância dos métodos 
adequados de solução de conflitos para a valorização emancipadora do ser 
humano”. 
 Pelo TJMG também participam a desembargadora Lílian Maciel Santos, 
superintendente adjunta da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes 
(EJEF/TJMG), que representa o 2º vice-presidente, desembargador Renato Luís 
Dresch, superintendente da escola; o desembargador Vicente de Oliveira Silva; 
os juizes auxiliares da Corregedoria, Marcelo Rodrigues Fioravante e Wagner 
Sana Duarte Morais; a juíza auxiliar Mariana de Lima Andrade; a juíza 
coordenadora dos Juizados Especiais no Estado, Cláudia Luciene Silva Oliveira; o 
juiz coordenador do Cejusc da Comarca de Belo Horizonte, Clayton Rosa de 
Resende; o juiz convocado da 9ª Câmara Criminal, Richardson Xavier Brant; o 
juíz Juliano Carneiro Veiga, vice-presidente do Fonamec e titular da  Vara de 
Execuções Criminais, da Infância e da Juventude e de Cartas Precatórias 
Criminais e do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de 
Muriaé, além de outros juízes ligados à 3ª Vice-Presidência; e aos Juizados 
Especiais. 

SAIBA MAIS 

Desembargadoras Ana Paula Nannetti Caixeta e 
Evangelina Castilho Duarte (Crédito: 

Divulgação/TJMG) 

Juíza Andreia Márcia Marinho de Oliveira, 
coordenadora do Cejusc de Curvelo, participou 

da abertura do evento itinerante (Crédito: 
Divulgação/TJMG)) 

Fórum foi realizado em Foz do Iguaçu (PR) (Crédito: 
Divulgação TJMG)) 

SAIBA MAIS 

Fórum foi realizado em Foz do Iguaçu (PR) (Crédito: Divulgação TJMG)) 



CEJUSCs 

Cejusc de Jacuí promove 1º 

Mutirão de Conversão de União 

Estável 

 O Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJMG), por meio do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania (Cejusc) da Comarca de 
Jacuí, no Sul do estado, promoveu a 
conversão de união estável em 
casamento de 15 casais do 
município de Fortaleza de Minas 
durante mutirão realizado entre os 
dias 17 e 18 de novembro. 
 A iniciativa do 1º Mutirão de 
Conversão de União Estável de 
ambos os municípios foi do juiz 
coordenador do Cejusc de Jacuí, 
Talvaro Possamai, segundo o qual o 
propósito da ação foi promover a 
cidadania e levar à comunidade a 
possibilidade de oficializar a união 
de casais que já haviam formado 
uma família. 

SAIBA MAIS 

Cejusc de Monte Carmelo 

promove 4º casamento 

comunitário 

 O casamento comunitário foi 
realizado a partir de demanda da 
própria sociedade e é fruto de uma 
parceria entre Poder Judiciário, o 
Centro Universitário Mário Palmério 
- UNIFUCAMP, o Ministério Público, 
a Prefeitura Municipal, a Câmera de 
Vereadores e os voluntários.  
 O evento foi realizado, 
gratuitamente, no dia 26/11/2022, 
no pátio da UNIFUCAMP e celebrou 
a união de 43 (quarenta e três) 
casais. 
 A Juíza Coordenadora do CEJUSC 
de Monte Carmelo, Tainá Silveira 
Cruvinel, expressou enorme gratidão 
aos parceiros e imensa alegria por 
poder contribuir para a realização do 
sonho de vários casais.  
 Esta foi a 4ª vez que o CEJUSC 
realizou casamento comunitário, 
sendo que uma das edições 
anteriores foi direcionada aos 
reclusos da unidade prisional local. 

SAIBA MAIS 

Cejusc de Mateus Leme 

realiza 2ª edição de 

casamento comunitário 

 A 2ª edição do casamento 

comunitário, organizada pelo 

Cejusc de Mateus Leme 

coordenado pela Juíza Karina 

Veloso Gangana Tanure, 

contemplou casos de casamento 

civil, casamento religioso 

evangélico e casamento religioso 

católico. 

 Os casamentos civis e 

evangélicos foram realizados nos 

dias 25 e, na parte da manhã, do 

26 de novembro no Projeto ESCA 

(Espaço Socioeducativo da 

Criança e Adolescente de Mateus 

Leme). Os casamentos católicos 

aconteceram no dia 26 de 

novembro, na parte da tarde, na 

Igreja Matriz da cidade. 

 A ação foi possível graças ao 

auxílio de parceiros como o 

Projeto ESCA, a Secretaria de 

Desenvolvimento Social, a 

Paróquia de Santo Antônio e a 

Igreja Batista Nacional, além de 

vários voluntários. 

Cejusc de Boa Esperança 

promove seu 1º casamento 

comunitário 

 O TJMG, por meio do Cejusc da Comarca 
de Boa Esperança, promoveu a conversão 
de união estável em casamento de 60 casais 
dos municípios de Boa Esperança, Ilicínea e 
Coqueiral durante mutirão de audiências 
realizado nos dias 20, 21, 27 e 28 de 
outubro. 
 A iniciativa do 1º Mutirão de Conversão 
de União Estável dos municípios integrantes 
da Comarca foi da equipe do Cejusc de Boa 
Esperança, contando com o apoio do Juiz 
Coordenador, Fabiano Teixeira Perlato, que 
considerou “de suma importância a medida 
de oficializar a união daqueles casais que já 
conviviam em união estável mas não tinham 
condições de arcar com os custos para a 
realização do casamento”. 
 A sociedade também se engajou no 
projeto, por meio de parcerias, tornando 
um dia mágico para os casais, oferecendo 
vestidos de noiva e traje para os noivos, 
maquiagem e cabelo, música, serviços de 
fotografia, lembranças, dentre outros.  
 O evento ocorreu na tarde do dia 25 de 
novembro, no Salão de eventos do Radium 
Clube Dorense. Estima-se que o evento 
contou com a presença de cerca de 500 
pessoas. 
 Além do apoio das secretarias de Boa 
Esperança, Ilicínea e Coqueiral, o casamento 
contou com apoio de vários parceiros que 
fornecera, entre outras coisas, o buffet ,as 
vestes dos noivos, tratamentos de beleza, 
fotografia e música. 

Comarca de Cataguases 

promove casamento 

comunitário de reeducandos 

 O Centro Judiciário de Solução de 
Conflitos e Cidadania (Cejusc) da 
Comarca de Cataguases, na Zona da 
Mata de Minas Gerais, promoveu, em 
7/12, o primeiro casamento comunitário 
da unidade jurisdicional. A iniciativa, 
realizada no Salão do Júri do Fórum de 
Cataguases, permitiu a regularização da 
união civil de 12 reeducandos que 
cumprem regime fechado na 
Penitenciária situada no município. A 
cerimônia teve a participação de 
familiares dos noivos, autoridades locais 
e convidados. 
 
O projeto, em prol da ressocialização e 
do fortalecimento familiar dos 
reeducandos, foi organizado pelo juiz da 
Vara de Execução Penal, diretor do Foro 
e coordenador do Cejusc de Cataguases, 
João Carneiro Duarte Neto, em parceria 
com a Defensoria Pública, Penitenciária 
local, Registro Civil das Pessoas Naturais 
do Município por meio do Centro de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
(Cejusc).  

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

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

(Cejusc de Mateus Leme realiza 2ª edição de 
casamento comunitário. Fonte: Acervo do Cejusc 

de Mateus Leme)) 

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 

SAIBA MAIS 

SAIBA MAIS 



CEJUSCs 

 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. 

Visitas de apoio técnico aos 

CEJUSCs  

 Os Centros Judiciários de 
Solução de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSCs) 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 
técnicas são para conhecer as 
boas práticas implantadas pela 
comarca, além de se avaliar a 
qualidade dos serviços prestados 
e identificar eventuais 
necessidades de aprimoramento, 
a fim de proporcionar uma 
melhor entrega dos serviços ao 
cidadão. 
Nos meses de outubro e 
novembro foram visitados os 
CEJUSCs das comarcas de Betim, 
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e 
Ouro Preto, e em todos os locais 
a equipe da Terceira Vice-
Presidência foi extremamente 
bem recebida pelos magistrados 
e servidores. 

PROJETOS 3ª VICE 

TJMG promove seminário sobre práticas de Justiça Restaurativa 

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio da 3ª Vice-Presidência e da 
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes (EJEF/TJMG), promoveu no dia 
21/11 o seminário "Diálogos sobre práticas de Justiça Restaurativa: possibilidades e 
limites para a ampliação do acesso à Justiça como construção da cultura da paz".  

A ação educacional teve como objetivo a capacitação dos participantes para que 
eles sejam capazes de implementar novos projetos em Justiça Restaurativa, 
atendam à Resolução 225/16 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e às 
recomendações do Fórum Nacional da Mediação e Conciliação (Fonamec) em 
relação ao tema. 

O evento, que contou com o apoio da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), faz parte das ações da Semana Nacional da Justiça 
Restaurativa, realizada entre os dias 21 e 25 de novembro. 

A abertura da atividade foi realizada pelo 2º Vice-Presidente do TJMG e 
Superintendente da Escola Judicial, Desembargador Renato Luís Dresch, e pela 3ª 
Vice-Presidente, Desembargadora Ana Paula Nannetti Caixeta, responsável pelos 
métodos autocompositivos, dentre eles, a Justiça Restaurativa.  

Também participaram da solenidade e compuseram a mesa de honra a 
coordenadora do Centro de Apoio à Justiça Restaurativa do TJMG (Ceajur), 
Desembargadora Hilda Maria Pôrto de Paula Teixeira da Costa; o Vice-Reitor da 
UFMG, Alessandro Fernandes Moreira, representando a Reitora Sandra Regina 
Goulart Almeida; e o professor da Faculdade de Direito da UFMG, Fernando 
Gonzaga Jayme. 

 

SAIBA MAIS 

Juiz Coordenador do Cejusc de Governador Valadares, Dr. Anacleto Falci, participou dos 
atendimentos em SãoJosé da Safira (Crédito: Divulgação/TJMG). 

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



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  Desembargadora Hilda Teixeira Da Costa, Coordenadora-Geral do Comitê de 
Justiça Restaurativa - COMJUR, representou a Terceira Vice-Presidência do TJMG, 
no encontro ocorrido no dia 18/12/2022, na sede do Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais.  

O evento foi aberto pelo  Procurador-Geral Adjunto Institucional e Coordenador 
do Centro de Autocomposição do MPMG (COMPOR), Dr. Carlos André Mariani 
Bittencourt e, teve a participação da  Promotora de Justiça da Infância e Juventude 
da Capital, Dra. Ângela Fabero, da Secretária de Estado Adjunta de Educação, 
Geniana Guimarães,  da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte e das 
Superintendências Regionais de Ensino Metropolitanas A, B e C. 

O objetivo foi fomentar o diálogo sobre as dificuldades encontradas no pós-
pandemia, como o acirramento dos conflitos escolares, procurando soluções e 
apresentando como proposta as práticas de Justiça Restaurativa na área escolar. 

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) 

Encontro “Diálogos em Rede” (Crédito: Eric Bezerra/MPMG).) 



PRODUTIVIDADE 

No período de 7 a 11 de novembro de 2022 ocorreu a XVII Semana Nacional da 
Conciliação, campanha realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Em relação ao número de audiências realizadas no âmbito do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, destacaram-se os CEJUSCs das Comarcas de Belo Horizonte, 
Governador Valadares, Ribeirão das Neves, Contagem, Itabirito, Cruzília, Januária, 
Uberlândia, Santa Luzia e Novo Cruzeiro. 

SAIBA MAIS 

 VOCÊ SABIA? 

Foi instalado, em 23 de novembro de 2022, pela Portaria Conjunta 1.411/PR/2022, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para demandas de Direito Tributário da Justiça 
de Primeiro e Segundo Graus do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - CEJUSC Tributário, sediado na Comarca de Belo Horizonte, com competência em todo o Estado de Minas 
Gerais, para a conciliação e a mediação, pré-processual e processual, para o tratamento de questões tributárias, no âmbito da Justiça Comum de Primeira e Segunda Instância. 

Instalado CEJUSC Tributário em Minas Gerais 

SAIBA MAIS 


