














            Magistrado Coordenador e Magistrado Coordenador 
Adjunto: responsáveis pela homologação dos acordos, decisão do pedido de 
assistência Judiciária Gratuita no âmbito pré-processual, expedição de 
portarias, proposição de projetos ao NUPEMEC e diretrizes de atuação da 
secretaria do CEJUSC, de acordo com as normativas do CNJ, TJGO e 
NUPEMEC; Representação do CEJUSC junto a órgãos públicos e privados. 

CHEFIA DE GABINETE - CHEFE DO CEJUSC:                                                                           responsável pelos atos ordinatórios 
e decisões delegadas pela coordenação; Organização dos trabalhos do CEJUSC; 
Coordenação  e orientação  da  execução  dos  trabalhos  da  Secretaria; 
Prestação  de  apoio  ao  Juiz Coordenador do CEJUSC, mantendo-o sempre 
informado das atividades praticadas no Centro Judiciário; Representação do 
CEJUSC perante o NUPEMEC, exceto nas questões de gestão previstas no Termo 
de Cooperação; Realização de reuniões periódicas de acompanhamento do 
trabalho da equipe e promoção da disseminação de informações relevantes e 
que contribuem com a melhoria do desempenho das atividades do CEJUSC; 
Realização de feedback com os servidores, diretamente subordinados, sobre as 
atribuições e o desempenho dos seus trabalhos, valorizando os pontos fortes e 
sugerindo oportunidades de melhoria; Esclarecimentos de dúvidas porventura 
existentes, quer seja dos interessados, quer seja de seus subordinados; 
Organização das pautas de audiências de conciliação e mediação; Organização 
do quadro de conciliadores e mediadores, responsabilizando-se pelo 
chamamento  para as audiências e sessões; Supervisão das atividades dos 
conciliadores, efetivos ou voluntários, orientando-os quanto aos procedimentos 
adequados do CEJUSC; Orientação dos trabalhos da Secretaria do CEJUSC; 
Informação ao NUPEMEC, impreterivelmente até o segundo dia útil de cada mês, 
da estatística mensal de produtividade; Desempenho das atividades designadas 
pelo NUPEMEC na execução do projeto da Semana Nacional de Conciliação e de 
outros eventos de grande porte desenvolvidos pelo Conselho Nacional de 
Justiça ou pelo Tribunal de Justiça e que sejam afetos aos métodos consensuais 
de solução de conflitos; Requisição junto às unidades responsáveis dos materiais 
de expedientes necessários ao  bom  desenvolvimento  do CEJUSCs;  Execução  
de outras  atividades  que  lhe  forem cometidas pelo Juiz Coordenador do 
CEJUSC ou pelo NUPEMEC.



                                    Secretário do CEJUSC da Saúde e servidores do 
Centro: responsáveis por atender as partes, prestando informações sobre os 
processos que se encontram no CEJUSC; Receber, guardar, conservar e 
controlar os processos recebidos; Promover o exame prévio dos processos e 
demais expedientes submetidos a despacho ou assinatura do Juiz 
Coordenador; Providenciar e supervisionar os serviços de digitação, 
reprografia, de telex e de fac-símile do CEJUSC; Preparar e encaminhar 
ofícios, telex e demais expedientes afetos à  Unidade; Organizar o esquema 
dos trabalhos do pessoal lotado na Secretaria; Exercer, no que couber, as 
atribuições comuns aos Secretários; Executar outras atividades que lhe 
forem cometidas pela autoridade superior.
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