
CEJUSC SANTANA DE PARNAIBA 

 

Neste momento de isolamento social, o CEJUSC está atendendo pelo 
endereço eletrônico: “cejusc.parnaiba@tjsp.jus.br", pelo telefone 4154-2445 
(Este número durante a pandemia será WhatsApp Business assim mande a 
sua mensagem que retornaremos) e pelo link do Tribunal de Justiça de São 
Paulo https://esaj.tjsp.jus.br/petpg-
conciliacao/abrirSolicitacaoConciliacaoPreProcessual.do 

O que é o CEJUSC? 

 O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, é uma 
unidade do Poder Judiciário especializada em atendimento ao público para a 
solução consensual de conflitos e orientação nas matérias relativas à 
cidadania. 

Quais os tipos de conflitos poderão ser resolvidos por meio do CEJUSC? 

Pensão alimentícia; guarda de filhos; divórcio; partilha de bens; acidentes de 
trânsito; questões de vizinhança; dívidas com instituições bancárias; 
questões relacionadas a concessionárias de água, luz e telefone; questões 
relacionadas a serviços (dívidas em estabelecimentos comerciais e de ensino, 
por exemplo); questões sobre o direito do consumidor; situação de reparação 
de danos materiais, entre outros casos. 

O acordo tem validade jurídica? 

Sim! Quando as partes chegam a um acordo, tudo o que foi combinado entre 
elas é registrado por escrito pelo conciliador ou mediador que as atendeu, e 
depois é enviado para homologação pelo Juiz de Direito Coordenador do 
CEJUSC, quando ganha força de sentença judicial. 

Quais são os custos ao cidadão? 

As partes pagarão pela remuneração devida ao mediador(a)/conciliador(a),  
a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), valor a ser dividido entre as partes. 
Caso o cidadão não tenha condições de pagar, ficará dele isento, caso 
comprove sua hipossuficiência financeira. 

Quem são os conciliadores/mediadores? 

São profissionais inscritos no cadastro estadual do Tribunal de Justiça de São 
Paulo e atuantes nos Cejuscs, preenchido o requisito da capacitação básica, 
conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, 
nos moldes exigidos pelo artigo 167 do Código de Processo Civil Brasileiro. 



 

Quais documentos e informações necessárias para um ajuizamento? 

É imprescindível que as partes informem seus e-mails (para futuro envio 
dos convites com os links das audiências que ocorrerão em modo virtual 
devido as regras de distanciamento social). Além disso: 

Área Cível (ex: contratos, direito do consumidor e questões de vizinhança)  

 Documento de identificação original; 
 Comprovante de endereço; 
 (RG/CPF) e demais documentos que guardem relação com o conflito 

que será conciliado (contratos, comprovantes de pagamento, 
duplicatas, cheques etc.) 

Alimentos  

 RG, CPF originais e número de conta bancária da representante do 
menor; 

 Comprovante de endereço; 
 Certidão de nascimento dos filhos; 
 Relação das despesas dos filhos; 
 Se possível, informações sobre o valor dos rendimentos do 

alimentante e endereço do empregador; 
 Cópias de eventuais acordos anteriores ou decisões judiciais que 

tenham relação com o acordo que pretendem entabular. 

Divórcio  

 RG e CPF originais; 
 Certidão de casamento atualizada (até 90 dias) – Pode ser pedida no 

cartório que realizou o casamento; 
 Certidão de nascimento dos filhos, se houver; 
 Relação de bens a serem partilhados e respectivos documentos. 
 Regulamentação de Visitas RG e CPF originais; 
 Certidão de nascimento do (s) filho (s); 
 Cópias de eventuais acordos anteriores ou decisões judiciais que 

tenham relação com o acordo que pretendem entabular. 
 Comprovante de endereço 

 
 
 
 



Guarda  

 RG e CPF originais; 
 Certidão de nascimento do (s) filho (s); 
 Comprovante de endereço 
 Cópias de eventuais acordos anteriores ou decisões judiciais que 

tenham relação com o acordo que pretendem entabular. 

União estável  

 RG e CPF originais; 
 Comprovante de endereço 

Averiguação de Paternidade 

 RG e CPF originais; 
 Certidão de nascimento da criança. 
 Comprovante de endereço 

 

Como acessar as audiências no modo virtual? 

Será enviado no e-mail de cada parte um convite com a data, horário da 
audiência e um link. Pelo computador ou notebook você irá clicar no link e 
ele irá te direcionar para a sala de audiência. No caso de aparelhos celular, 
você antes de clicar no link precisara baixar o aplicativo “TEAMS”.  

 


