TERMO DE COMPROMISSO
NOME:
R.G.:

CPF:

PROFISSÃO:

ENDEREÇO:
TELEFONES:

COMARCA:

E-MAIL:
ATUAÇÃO:

( ) MEDIADOR

( ) CONCILIADOR

CEJUSC:

Como condiçãoo de figurãr no Cãdãstro Estãduãl de Conciliãdores e Mediãdores
Judiciãis do Poder Judiciãrrio do Estãdo de Goiãrs, nos termos dã Resoluçãoo nº 125/2010 do Conselho
Nãcionãl de Justiçã, dãs Resoluçooes nº 18/2011 e 49/2016 dã Corte Especiãl do Tribunãl de Justiçã e
nã Deliberãçãoo nº 01/2017 do Nurcleo Permãnente de Mertodos Consensuãis de Soluçãoo de Conflitos
ASSUMO O COMPROMISSO DE:
I) Submeter-me ãos princírpios e regrãs constãntes no Cordigo de Ecaticã de
Conciliãdores e Mediãdores Judiciãis, nãs Leis nº. 13.105/15 (Novo Cordigo de Processo Civil) e
13.140/15 (Lei dã Mediãçãoo), nã Resoluçãoo nº 125/2010 do Conselho Nãcionãl de Justiçã, nãs
Resoluçooes nº 18/2011 e 49/2016 dã Corte Especiãl do Tribunãl de Justiçã, nã Deliberãçãoo nº
01/2017 do Nurcleo Permãnente de Mertodos Consensuãis de Soluçãoo de Conflitos e nos Regulãmentos
do Conselho Nãcionãl de Justiçã e do Tribunãl de Justiçã;
II) Desempenhãr minhãs funçooes com ãssiduidãde, pontuãlidãde, respeito ãos bons
costumes, lisurã e urbãnidãde, sem vírnculo empregãtírcio ou estãtutãrrio e de obrigãçãoo de nãturezã
previdenciãrriã com quãlquer orrgãoo ou unidãde do Poder Judiciãrrio do Estãdo de Goiãrs;
III) Presidir ãs ãudiennciãs de conciliãçãoo e sessooes de mediãçãoo que me forem
designãdãs;
IV) Conferir ã documentãçãoo ãpresentãdã pelãs pãrtes por ocãsiãoo dã ãudiennciã ou
sessãoo, especiãlmente ãquelãs ãtinentes ã i identificãçãoo pessoãl, representãçãoo ou ãssistennciã,
procurãçãoo e poderes pãrã celebrãçãoo de ãcordo;
V) Redigir, ão finãl de cãdã ãto, os termos em que tiver ãtuãdo, independentemente
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do resultãdo ãlcãnçãdo;
VI) Redigir os termos dos ãcordos celebrãdos em ãudiennciã, os quãis serãoo
submetidos ão juiz pãrã homologãçãoo judiciãl;
VII) Efetuãr o preenchimento dos relãtorrios estãtírsticos pertinentes ã i ãudiennciã
que reãlizãr, ão finãl destã, conforme orientãçãoo do Chefe do CEJÚSC;
VIII) Disponibilizãr pãrã ãs pãrtes e seus ãdvogãdos, formulãrrio de ãvãliãçãoo de
desempenho;
IX) Respeitãr os modelos dos termos de ãudiennciãs ãdotãdos pelo Juiz Coordenãdor
do Centro Judiciãrrio de Soluçãoo de Conflitos e Cidãdãniã C CEJÚSC ou pelo Juiz dã Vãrã;
X) Comunicãr ão Juiz Coordenãdor do CEJÚSC ou ão Juiz dã Vãrã ã eventuãl, por
meio eletronnico e com prãzo de ãntecedennciã rãzoãrvel, quãndo possírvel, ã justificãdã impossibilidãde
de compãrecimento ãis ãudiennciãs ou sessooes ãgendãdãs e ã hiportese de impedimento ou suspeiçãoo, ã
fim de que sejã providenciãdã ã indicãçãoo de outro conciliãdor ou mediãdor;
XI) Buscãr ãtuãlizãçãoo, ãperfeiçoãmento e reciclãgem permãnente em cursos de
mertodos consensuãis de soluçãoo de conflitos;
Prestãdo o devido compromisso, ESTOU CIENTE E DE ACORDO que:
ã) A inclusãoo no Cãdãstro Estãduãl de Conciliãdores e Mediãdores Judiciãis (e ã
consequente liberãçãoo pãrã o exercírcio dã conciliãçãoo ou mediãçãoo) exige ãutorizãçãoo do Nurcleo
Permãnente de Mertodos Consensuãis de Soluçãoo de Conflitos, ãpors ã ãssinãturã deste Termo de
Compromisso e dã ãnãrlise e vãlidãçãoo dos documentos comprobãtorrios necessãrrios.
b) A remunerãçãoo serãr fixãdã em cãrãrter merãmente indenizãtorrio, por ãudiennciã
de conciliãçãoo ou sessãoo de mediãçãoo reãlizãdã, nos termos dã Resoluçãoo nº 49/2016 dã Corte
Especiãl do Tribunãl de Justiçã, tenhã ou nãoo, ão finãl, hãvido ãcordo;
c) A cãdã 4 (quãtro) ãudiennciãs remunerãdãs reãlizãdãs, em contrãpãrtidã, ãturei
em pelo menos 1 (um) processo no quãl foi deferidã grãtuidãde dã justiçã, sem remunerãçãoo ou onnus
pãrã o Tribunãl de Justiçã, nos termos do ãrt. 169 §1º do CPC e ãrt. 9º dã Deliberãçãoo 01/2017 do
NÚPEMEC.
d) Nãoo serãoo computãdãs, pãrã efeitos de pãgãmento, ãs ãudiennciãs frustrãdãs pelã
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ãusennciã de umã ou de ãmbãs ãs pãrtes;
e) As intimãçooes e comunicãçooes em gerãl que se fizerem necessãrriãs serãoo
encãminhãdãs ão endereço eletronnico indicãdo pelo conciliãdor/mediãdor no cãdãstro.
f) Se o conciliãdor ou o mediãdor for ocupãnte de cãrgo de provimento efetivo ou
em comissãoo ou emprego de quãlquer dos Poderes, ãutãrquiãs, fundãçooes, empresãs purblicãs,
sociedãdes de economiã mistã, suãs subsidiãrriãs, e sociedãdes controlãdãs, diretã ou indiretãmente,
pelo Poder Purblico, sor poderãr exercer ã conciliãçãoo ou ã mediãçãoo de formã voluntãrriã.
g) A ãvãliãçãoo de desempenho, ã pãrtir dos criterrios definidos pelo Nurcleo
Permãnente de Mertodos Consensuãis de Soluçãoo de Conflitos C NÚPEMEC, nã Instruçãoo de Serviço nº.
01/2016 er, dentre outros, requisito pãrã mãnutençãoo no Cãdãstro Estãduãl do Poder Judiciãrrio.
h) Os conciliãdores e os mediãdores judiciãis poderãoo exercer suãs funçooes
voluntãriãmente (sem quãlquer tipo de remunerãçãoo), podendo ãtuãr em coconciliãçãoo ou comediãçãoo
com conciliãdor ou mediãdor remunerãdo.
i) O Juiz Coordenãdor do Nurcleo Permãnente de Mertodos Consensuãis de Soluçãoo
de Conflitos estãr ãutorizãdo ã pesquisãr meu nome nos cãdãstros de ãntecedentes círveis e criminãis,
INFOSEG, cãdãstro eleitorãl e demãis orrgãoos que se fizerem necessãrrios pãrã ãtesto dãs informãçooes
prestãdãs.
j) Eca vedãdo o exercírcio dã funçãoo quãndo o conciliãdor ou mediãdor judiciãl for
connjuge, compãnheiro ou pãrente, consãnguírneo ou ãfim, em linhã retã ou colãterãl, ãter o terceiro grãu,
inclusive, do Juiz de Direito titulãr dã Vãrã Judiciãrriã onde trãmitã o processo no quãl ãtuãrãr, ou do Juiz
Coordenãdor ou Coordenãdor Adjunto do CEJÚSC no quãl executãrãr suãs ãtividãdes.
Por derrãdeiro, DECLARO, pãrã todos os fins que:
1) Nãoo estou filiãdo ã pãrtido polírtico e nem respondendo ã quãlquer tipo de
processo ou procedimento criminãl;
2) Nãoo incidir nãs vedãçooes dã Resoluçãoo nº 156, de 8 de ãgosto de 2012, do
Conselho Nãcionãl de Justiçã;
3) Nãoo ter sofrido penãlidãde nem prãticãdo ãto desãbonãdor no exercírcio de
cãrgo, funçãoo ou emprego purblico.
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______________________, _______ de _______________________________ de ____________.

________________________________
Conciliador(a)/Mediador(a)
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