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Nesta sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, será possível acompanhar o evento organizado pelo
CEJUSC de Ponta Grossa, a partir das 14:00, com a seguinte pauta...

Justiça Restaurativa no Paraná - A vida não para Nesta sexta-feira, dia 22 de maio de 2020,
será possível acompanhar ao vivo, pelo YouTube, o evento organizado pelo CEJUSC - Centro
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Ponta Grossa, a partir das 14:00, com a seguinte
pauta: 14h00min - Abertura do evento
"Justiça Restaurativa e o Conselho Nacional de Justiça"
Dr. Luiz Fernando Tomasi Keppen - Conselheiro do CNJ 14h20min - Participação Especial
Dr. Roberto Portugal Bacellar - Desembargador do TJPR 14h40min - "Justiça Restaurativa, ética
do cuidado e ato infracional"
Dr. Rodrigo Rodrigues Dias - Juiz da comarca de Toledo 14h50min - "Falando sobre
Socioeducação"
Dra. Cláudia Catafesta - Juíza da comarca de Londrina 15h00min - "Justiça Restaurativa na
Escola: a experiência de Foz do Iguaçu"
Dra. Luciana Assad Luppi Ballalai - Juíza da comarca de Foz do Iguaçu 15h10min - "Justiça
Restaurativa e as audiências de custódia"
Dra. Patricia Roque Carbonieri - Juíza da comarca de Guarapuava 15h20min - "Justiça
Restaurativa nas audiências de custódia e no tribunal do júri em Maringá"
Dr. Claudio Camargo do Santos - Juiz da comarca de Maringá 15h30min - "Justiça Restaurativa e o
acordo de não persecução penal"
Dra. Laryssa Angélica Copack Muniz - Juíza da comarca de Ponta Grossa 15h40min Considerações Finais e Encerramento Atenção: Para assistir é necessário inscrever-se, na mesma
página.
[Fonte: Canal Cejusc Ponta Grossa no YouTube] CEJUSCs Os Centros Judiciários de
Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs) são unidades do Poder Judiciário às quais compete,
preferencialmente, a realização das sessões e audiências de conciliação e de mediação a cargo de
conciliadores e mediadores, bem como o atendimento e a orientação aos cidadãos. Os CEJUSCs
devem, necessariamente, abranger três setores: setor pré-processual, setor processual e setor de
cidadania. Qualquer pessoa pode procurar o CEJUSC e solicitar o agendamento de uma sessão
de conciliação ou mediação. Os serviços disponibilizados são gratuitos. Leia mais... Qual o
procedimento para utilizar o serviço do CEJUSC Qualquer pessoa pode procurar o setor
pré-processual do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC) e solicitar o agendamento de
uma sessão de conciliação ou mediação. No ato, na maioria dos tribunais, será expedida uma
carta-convite para a parte contrária participar da sessão. A carta-convite pode ser levada pelo
próprio reclamante ou encaminhada por qualquer meio de comunicação. Se o problema
apresentado não for um conflito, a pessoa receberá do funcionário do CEJUSC a devida orientação,
podendo, inclusive, ser encaminhada diretamente ao órgão responsável pela análise do assunto.
Leia mais...
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