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CARTA-CONVITE PARA SESSÃO DE MEDIAÇÃO
     “A paz não pode ser mantida à força. Somente pode ser atingida pelo entendimento.” Albert Einstein.

    
      

         
 

Procedimento nº_______________________________________________________________________________
Data:____________/____________/_______________

REQUERENTE:___________________________________________________________________________________
    
    
REQUERIDO(A):________________________________________________________________________________
    
Endereço:_______________________________________________________________________________________
Assunto:_________________________________________________________________________________________

Prezado(a) Senhor(a):

      Somos uma câmara de mediação de conflitos extrajudiciais cuja missão é
facilitar o diálogo entre as pessoas e proporcionar uma forma consensual e
voluntária de resolução das suas questões, sem necessitar recorrer a um processo
judicial. 
      Sendo assim, servimo-nos da presente para CONVIDÁ-LO(A), a pedido do(a)
REQUERENTE _________________________ a participar de uma SESSÃO DE MEDIAÇÃO,
conforme previsão da Lei Federal nº 13.140, de 26 de junho de 2015, na Câmara de
Mediação e Arbitragem Extrajudicial IBRAMAC, de acordo com as informações a
seguir:

Data: 16/11/2016
Dia: Quarta-feira
Hora: às 14
Local: Rua Moisés Correia da Silva, 175 – Boa Viagem – Recife-PE
(Vindo pela Rua Antônio Falcão, depois do RESIDENCIAL LE PARK, 1ª. entrada à
direita, 3a casa.
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      O procedimento de mediação é conduzido por um auxiliar da justiça,
denominado “Mediador”, conforme previsto no Art. 149, da Lei nº 13.105, de 16 de
março 2015, Código de Processo Civil Brasileiro (CPCB), que é qualificado com
técnicas especiais para a função, neutro e imparcial, que auxilia e estimula as
pessoas a identificarem ou desenvolverem soluções consensuais para a questão
vivida. Na mediação é você quem escolhe ou aceita o mediador. Isso é fabuloso,
não é? Apresentaremos uma lista a você contendo os nomes de 05 (cinco)
mediadores profissionais, altamente qualificados, para conduzir a mediação.     

      A nossa experiência tem nos permitido comprovar que uma conversa franca,
aberta à soluções, na qual as pessoas possam escutar umas às outras, utilizando
sempre o princípio da boa-fé e analisando seus pontos de vista, é um excelente
caminho a ser seguido para resolver qualquer questão.

    Certos de contarmos com a sua atenção, ficamos ao aguardo da sua confirmação
para nossa Sessão de Mediação. Esta confirmação pode ser feita por telefone (81)
99360-9889 ou pessoalmente, no seguinte endereço: Rua Moisés Correia da Silva,
175 – Boa Viagem – CEP.: 51161-030 ou no e-mail: camara@ibramac.org.

 
 

Atenciosamente.
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__________________________________________________________________________
Prof. PhD. Jean Carlos Dal Bianco

Presidente
 
 
 

P.S.: Por favor, trazer essa carta-convite ao vir até a câmara.
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Rua Moisés Correia da Silva, 175 – Boa Viagem – Recife – PE – CEP.: 51160-030,
 CNPJ/MF sob o nº 19.305.444/0001-63


