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O Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos (“CEJUSC”) deve abranger os setores (i) pré-processual, (ii) processual e (iii) de

cidadania (art. 10 da Resolução CNJ nº 125/2010).

O CEJUSC

O CEJUSC PRE recebe casos que versam sobre direitos transacionáveis por meio das Reclamações Pré-processuais, conforme abaixo:

Recebimento de casos
em balcão, via e-mail ou
protocolo no Projudi.

Emissão de carta-convite
para a sessão de
conciliação/mediação.

Realização da sessão de
conciliação/mediação
com equipe do CEJUSC.

Parecer do Ministério
Público sobre o acordo
celebrado, se aplicável.

Homologação do acordo
pelo(a) Juiz(a) Coordenador(a)
do CEJUSC (título judicial*).

Importante: não são apreciados pedidos liminares, cautelares e tutelas de urgência em geral no âmbito da Reclamação Pré-processual.

*Em caso de descumprimento, a execução
deverá ser distribuída na vara competente.

O CEJUSC PRE também realiza homologação de acordos extrajudiciais, mediante protocolo de cópia dos documentos como Reclamação Pré-processual na
forma acima indicada.



Mais informações sobre

os CEJUSCs podem ser

encontradas no Manual

de Perguntas e

Respostas sobre

Conciliação e Mediação

do CNJ

O CEJUSC Cidadania presta serviços de informação e orientação

jurídica, além de desenvolver diversos projetos de extensão com a rede

local de atendimento (municipal e estadual) e também com  instituições

de ensino parceiras.

O desenvolvimento de projetos que envolvem Justiça Restaurativa é

realizado neste setor!

O CEJUSC PRO recebe processos já distribuídos e

despachados pelos magistrados, para audiência de

conciliação ou mediação (art. 334, “caput”, do CPC e

art. 27 da Lei de Mediação), retornando sempre ao

juízo de origem após a sessão, obtido ou não o

acordo.

O CEJUSC



Passo a passo - Projudi
I. O protocolo de Reclamações Pré-processuais por advogados(as) se dá da mesma maneira do ajuizamento de demandas:

II. Em "Informações Iniciais", selecionar a competência "CEJUSC Londrina - PRE":

III. Em "Informações Processuais", selecionar a classe processual "Reclamação Pré-processual":



OBS. No âmbito do CEJUSC PRE existe apenas uma taxa judiciária inicial para abertura do procedimento (Lei Ordinária nº 19.258/2017,

Estado do Paraná), ressalvadas as hipóteses de isenção definidas em Lei para as custas judiciais. Para emissão da guia para pagamento

da taxa judiciária, ingressar em https://www.tjpr.jus.br/custas-judiciais-e-taxa-judiciaria e selecionar:

Passo a passo - Projudi
IV. Preencher as demais informações como de praxe, igual quando do ajuizamento de ações.

(ex. de guia emitida - 05/2022 - R$ 214,03)



Contatos

Centro Judiciário de Solução Consensual
de Conflitos de Londrina/PR

(43) 3572-3326

(43) 3572-3326

Av. Duque de Caxias, nº 689 - Londrina
Piso Térreo - Atendimento: 12h às 18h



Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos
da Comarca de Londrina/PR

Londrina, maio de 2022.


