
  

Tema: Atuaçaoo dos Centros Judiciairios de 
Soluçaoo de Conflitos e Cidadania.



  

Seçaoo II
Dos Centros Judiciairios de Soluçaoo de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC)

Art. 8º Para atender aos Juíizos, Juizados ou Varas com 
competenncia nas aireas cíivel, fazendairia, previdenciairia, de 
famíilia ou dos Juizados Especiais Cíiveis, Criminais e 
Fazendairios, os Tribunais deveraoo criar os Centros Judiciairios 
de Soluçaoo de Conflitos e Cidadania ("Centros"), unidades do 
Poder Judiciário, preferencialmente, responsaiveis pela 
realização das sessões e audiências de conciliação e 
mediação que estejam a cargo de conciliadores e 
mediadores, bem como pelo atendimento e orientaçaoo ao 
cidadaoo:



  

CEJUSC: Evolução 
Normativa

Art. 165.  Os tribunais criaraoo centros judiciairios de soluçaoo 
consensual de conflitos, responsaiveis pela realizaçaoo de sessooes e 
audienncias de conciliaçaoo e mediaçaoo e pelo desenvolvimento de 
programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a 
autocomposiçaoo.

Art. 24.  Os tribunais criaraoo centros judiciairios de soluçaoo 
consensual de conflitos, responsaiveis pela realizaçaoo de sessooes 
e audienncias de conciliaçaoo e mediaçaoo, prei-processuais e 
processuais, e pelo desenvolvimento de programas destinados a 
auxiliar, orientar e estimular a autocomposiçaoo.



  

RECEBIMENTO DE DEMANDAS

Processual:
● Utilização da pauta eletrônica
● Ferramenta “encaminhar CEJUSC”

Pré-processual:
●  Atendimento no balcão
● E-mail
● Diretamente no PROJUDI



  

Cadastro do procedimento pré-processual

Processos > Cadastrar processos 



  



  

Classe processual



  



  

Assunto do procedimento



  



  



  

Inserir os documentos



  

Marcação da audiência

1ª etapa: Criação da agenda



  



  

Marcação da audiência

2ª etapa: utilização da pauta eletrônica

Processual: 

A vara ou serventia de origem que marca a audiência.

Pré-processual:

O CEJUSC que realiza a designação da audiência.



  

PROCESSUAL

Acesse a aba “Opções processo”, entre 
em “Marcar Audiências”, selecione uma 
das opções “Conciliação CEJUSC”, ou 
“Mediação CEJUSC, em seguida 
selecione “Automática”.



  

Clique em confirmar e a audiência estará agendada.

Aguardar a realização da audiência. 



  

Pré-processual

Acesse a aba “Opções 
processo”, entre em “Marcar 
Audiências”, selecione uma das 
opções “Conciliação CEJUSC”, 
ou “Mediação CEJUSC, em 
seguida selecione “Manual”.



  



  

Clique em confirmar e a audiência estará agendada.

Aguardar a realização da audiência. 



  



  

Finalizar a audiência
 

ALIMENTAÇÃO DOS DADOS ESTATÍSTICOS

Realizada a audiência deverá juntar o termo de audiência:

STATUS: Realizada sem acordo, negativada, realizada com acordo, remarcada ou 
retirada de pauta;

INFORMAR se houve acordo e qual seu valor;

TIPO DE ARQUIVO: termo de audiência;

ASSINAR: anexa o termo de audiência + assina + concluir + salvar.



  

Tela inicial do processo



  



  



  

Tela da Vara (quando o processo é devolvido para a vara de origem)



  

Homologação do acordo

Processual: 

Homologado pelo juiz titular do processo

Pré-processual:

Homologado pelo Juiz Coordenador do CEJUSC



  

Homologação do acordo



  

Guia de homologação no pré-processual

Lei Estadual 19.931 de 2017, alterou dispositivos da Lei Estadual 14.376 de 2002.

Art. 38-C.§ 4º Requerida a homologação judicial do ato de conciliação ou mediação 
pré-processual, as custas serão devidas na forma constante das tabelas previstas 
neste regimento, reduzidas em 60% (sessenta por cento).

         § 5º Nos casos de conciliação e mediação pré-processual cujo conteúdo 
econômico do litígio não ultrapasse o valor de alçada dos Juizados Especiais 
Cíveis, os interessados serão isentos das custas com o pedido de homologação.



  

Guia de homologação no pré-processual



  



  



  

Escolha do conciliador e mediador
Pauta eletrônica - sorteio aleatório e alternado.



  



  



  

Função consultar



  



  



  



  



  

“Quando a Justiça promove a 
conciliação, ela deita a espada no 
chão e entrega a balança às partes, 
para elas mesmas decidirem o que é 
justo”. O Desembargador Newtom 
Lucca, da justiça Federal de Guarulhos

Escultura do artista Gilmar Pinna



  

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução 
de Conflitos

- Site: www.tjgo.jus.br

- E-mail: mov.conciliacao@tjgo.jus.br

- Facebook: www.facebook.com/nupemecgo

- Telefones: 3018-6735 / 3018-6736

Obrigado!
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