TERMO DE COMPROMISSO DE MEDIAÇÃO
MEDIAÇÃO Nº : ______/_____ SALA: ________

DATA: __/__/___

SOLICITANTE :________________________________________________
SOLICITADO (A):_______________________________________________
As partes acima nomeadas, de livre e espontânea vontade, concordam em resolver as suas
controvérsias por meio do processo de Mediação, declarando conhecer e aceitar as normas
que regem o aludido processo e, em especial, as seguintes condições:
1. A mediação é um processo extrajudicial privado de solução de pendências, cooperativo,
informal, célere, sigiloso e voluntário, conduzido neste Estado pelo CENTRO DE
MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE PERNAMBUCO – CEMAPE, entidade integrante do
sistema coordenado pela Corte Brasileira de Arbitragem Comercial, ligada à Confederação
das Associações Comerciais do Brasil.
2. O CEMAPE funciona em sua sede à Rua do Bom Jesus, 215, 2º andar, Recife Antigo,
Recife.
3. Os procedimentos do processo de Mediação, bem como o seu prazo de duração, término
ou desistência serão decididos de comum acordo entre as partes.
4. Mediadores, co-mediadores e observadores - todos técnicos de reconhecida capacitação
- são profissionais que atuam de forma imparcial e independente, sem representarem
quaisquer das partes.
5. As partes poderão se fazer representar por procuradores, devidamente credenciados, bem
como consultar ou se fazer acompanhar por advogados e assessores.
6. No cumprimento das suas funções, os mediadores, co-mediadores e observadores
seguirão, rigorosamente, os Estatutos, o Regulamento e o Código de Ética do CEMAPE.
7. O acordo final produz efeito imediato entre as partes - dispensada homologação judicial –
com força de título executivo extrajudicial.
8. As sessões do processo de Mediação serão realizadas em caráter estritamente
confidencial e seu conteúdo não será revelado pelos mediadores, exceto em atendimento
à decisão judicial e/ou por força de Lei.
9. Os mediadores cuidarão para que haja equilíbrio de participação e observância das regras
acordadas, não podendo, entretanto, serem responsabilizados por quaisquer atos ou
omissões das partes no curso do processo.
___________________________
SOLICITANTE

______________________
SOLICITADO(A)

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA
Declaramos ser independentes, neutros e não manter qualquer ligação com as partes,
aceitando a nomeação e comprometendo-nos a observar rigorosamente os termos
convencionados na presente Mediação.
____________________________________
MEDIADOR
____________________________________
CO-MEDIADOR
____________________________________
OBSERVADOR

