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Juizado de Conciliação em Convênio com TJMG 
 

 
  Por iniciativa do Coordenador do curso da Faculdade de Direito de Varginha, 
Professor Francisco Vani Bemfica, a FADIVA, em convênio com o Tribunal de Justiça 
do Estado de Minas Gerais – TJMG – implantou o Juizado de Conciliação. O mesmo 
está integrado ao Núcleo de Prática Jurídica, tendo suas instalações na Avenida Brasil, 
nº. 04, Vila Pinto, juntamente com o Serviço de Assistência Judiciária da Faculdade - 
SERAJ.  

O TJMG tem implantado Juizados de Conciliação em todo o Estado, de acordo 
com a (Resolução nº. 460/2005), com o especial objetivo de levar possibilidade de 
solução de conflitos às camadas mais vulneráveis da sociedade, valorizando, assim, a 
dignidade do ser humano e contribuindo para redução de desigualdades sociais. 

O Coordenador do Juizado de conciliação é o Professor Leandro Rabêlo 
Acayaba de Rezende, designado pelo Diretor da FADIVA, Professor Álvaro Vani 
Bemfica, e pela Portaria do TJMG Nº. 2922/2009/JC subscrita pelo Desembargador 
Jarbas Ladeira – 3º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 
     Vale ressaltar, que tal trabalho visa à promoção da paz social através da solução 
pacífica de controvérsias, em espaços propícios ao diálogo, onde as pessoas, com 
auxilio de um Conciliador, possam chegar à solução de seus conflitos, de forma rápida, 
eficaz e gratuita. 
    Foi realizado no auditório da FADIVA o Curso de Capacitação de Conciliadores, 
ministrado pelo TJMG, com aulas práticas, teóricas e com expedição de certificado para 
os participantes, que tornaram-se aptos a exercer a função de Conciliador. 
     Para o inicio das atividades foram selecionados os alunos: Alisson Messias, José 
Cláudio Praxedes Junior, Ludmila de Rezende Lopes, Marcus Venicius Reis, Rodrigo 
Vieira Pinto e Tatiana de Fátima Pierroti, todos eles estão exercendo a função de 
conciliador. 
     O Juizado de Conciliação já está em funcionamento, atendendo à população às 
2ªs e 4ªs Feiras, das 8:00 às 11:00 horas.  

O atendimento é feito por acadêmicos da FADIVA devidamente qualificados. 
 


