MODELOS DE DECLARAÇÕES

1 - Autorização Expressa do Juiz de Direito perante o qual o conciliador exercerá suas
funções
AUTORIZAÇÃO
Nos termos do art. 2º, inciso I, da Portaria Conjunta nº 20, de 4 de março de 2015, autorizo
(nome do candidato a conciliador), estudante de nível superior a exercer suas funções junto a
este (nome do lugar onde o candidato a conciliador atuará), participar do Curso de
Capacitação de Conciliadores.
Local e data

Assinatura do Magistrado

2 - Declaração do candidato a conciliador/mediador de que não é parte em processo

DECLARAÇÃO

(Nome do candidato a conciliador/mediador), (número do CPF), declaro para os
devidos fins, que não sou parte em processo em andamento no (local onde o candidato a
conciliador/mediador vai atuar).
Local e data

Assinatura do Candidato a Conciliador

3 - Declaração para solicitação de comprovação de prática jurídica
Artigo 59 I e IV da Resolução 75, de 12 de maio de 2009, CNJ

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o(a) Conciliador(a) (Nome do Conciliador),
portador da RG nº (número do RG), Órgão Expedidor (órgão expedidor do RG) e CPF nº
(número do CPF), nomeado por meio da Portaria (número, data e data de publicação da
Portaria de Nomeação do Conciliador/Mediador) atuou vinculado ao (local de atuação do
conciliador/mediador), (número de vezes por semana) vez(es) por semana, durante quatro
horas diárias, perfazendo 16 (dezesseis) horas mensais, no período de (data inicial de
atuação após a publicação da portaria de nomeação) a (data final de atuação do primeiro
ano), perfazendo (número de presenças no primeiro ano) presenças e (número de horas
trabalhadas no primeiro ano) horas (Caso o conciliador tenha atuado mais de um ano,
detalhar separadamente o segundo ano e os anos subsequentes).

Informo, igualmente, que o conciliador (continuará ou não continuará) atuando.

Local e Data.

Assinatura e Matrícula do Diretor (a) de Secretaria

