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TERMO DE PARCERIA N. 007/2020-NUPEMEC 

1. PARTES 

o 
o 

denominado doravante simplesmente NUPEMEC; o  

2. CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇAO DE CONFLITOS E CIDADANIA 

DA COMARCA DE CAMPO VERDE/MT, situado na Avenida Manoel Genildo , 

de Araújo, N 571 - Bairro Jardim Campo Real II, telefone (66) 3419-2233 ramal 224, 	! 

e-mail cve.ccjusc@tjtm.jus.br, neste ato representado pela Juíza Coordenadora, Exma. 

Sra. Dra. MARIA LÚCIA PRATI, denominado doravante simplesmente CEJUSC; 

3. COOPERATIVA EDUCACIONAL DE CAMPO VERDE - 

COOPERCAMP, inscrita no CNPJ/MF sob o no 03.497.488/0001-00, com sede 

Avenida Campo Grande, s/n, Bairro Estação da Luz, Campo Verde-MT, telefone 

(66) 3419-1325, e-mail: escolacoopercamp@gmail.com,  neste ato devidamente 

representada pela sua Coordenadora Sra. MÁRCIA SOUZA CERQUEIRA 

BETTIM CABELEIRA, brasileira, casada, portadora do documento de identidade  1 

n° 0956811-5 SSP/MT, inscrito sob o CPF no 882.275.881-15, residente e domiciliada 

na cidade de Campo Verde-MT, denominada doravante simplesmente de 
 1. J 

PARCEIRA. 
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1. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS, situado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, Anexo "Des. Antônio Arruda", Telefones (65) 3617-3799, (65) 3617.3658, 

(65) 3617.3659, e-mail nupemec@tjmt.jus.br, neste ato representado por sua 

Presidente, a Exma. Sra. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA  SILVA, e 

por sua Coordenadora, Exma. Sra. Juíza  CRI MINE PADIM DA SILVA, 
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II. OBJETO 

O presente termo tem por objeto a parceria entre o NUPEMEC, 

o CEJUSC DA COMARCA DE CAMPO VERDE-MT e a PARCEIRA,  para 

realização de eventos denominados "MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO", voltado à 

resolução de conflitos na área  pré-processual  e/ou processual  de forma massiva, 

visando o tratamento conjunto de demandas similares, observando-se os seguintes 

critérios: 

a) 	Implementação pela PARCEIRA de uma política voltada 

especificamente à solução dos conflitos abrangidos pelo presente termo; 

h) 	Indicação de tais políticas pela PARCEIRA,  de forma 

concreta, demonstrando o evidente benefício do trabalho em prol da população em 

geral e especificamente para .o público-alvo. 

III. DA DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

O escopo principal é buscar uma solução amigável aos conflitos de 

interesses, com auxílio do CEJUSC, mediante a realização de mutirões virtuais e/ou 

presenciais com todos os clientes interessados, utilizando as ferramentas adequadas 

para o alcance do maior número de acordos possíveis. 

Tem como objetivo promover a cultura da solução consensual dos 

conflitos, incentivo à pacificação social, ao diálogo, bem como a sensibilização e 

conscientização da população. 

As conciliações realizadas por meio de Mutirões possibilita às partes 

resolverem suas pendências financeiras de forma simples e rápida, proporcionando à 

sociedade a oportunidade de restaurar a harmonia nas suas relações individuais e/ou 

coletivas. 

A PARCEIRA tem como objetivo, no Mutirão ou na modalidade 

pauta concentrada, estabelecer o máximo de atendimento a fim de buscar um 

denominador comum no que diz respeito aos débitos. 
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IV. DAS RESPONSABILIDADES DA PARCEIRA 

São responsabilidades da PARCEIRA: 

a) Fazer levantamento das partes que possuem meios tecnológicos 

para participação da sessão virtual e os que deverão ser atendidos de forma presencial, 

bem como providenciar a impressão e a entrega do convite aos clientes; 

b) Indicar o quantitativo de partes a serem atendidadas com 
UJ 

antecedência (tal prazo deverá se ajustado com o respectivo CEJUSC), tendo em vista 

a necessidade de definição da quantidade de sessões/dia. Poderão ser realizadas até 15 

(quinze) sessões/dia, sendo que, no caso de serem realizadas duas sessões no mesmo 
IL 

horário, faz-se necessário que a parceira disponibilize um preposto para cada sessão; 

c) Realizar, através de seus advogados ou pessoa devidamente 

habilitada e indicada pela PARCEIRA, o cadastro das reclamações no sistema PJe pré- 	.! 

processual, impreterivelmente com os seguintes documentos: procuração, documento 

• pessoal da parte, e-mail de ambos e dados do contrato a ser negociado; 

d) No caso de demandas processuais, fornecer a lista de pessoas a 

serem convidadas para as sessões de conciliação perante o respectivo CEJUSC, Com 

os nomes, respectivos endereços e número de identificação de clientes ou contratos, 

bem como solicitar ao juízo do feito a remessa dos autos ao CEJUSC; 	 1 

e) Indicar prepostos para participar de todas as audiências, 

devidamente habilitados a transigir, aptos a lidar com o público em geral, com 

capacidade pessoal de comunicação, empatia e receptividade, os quais deverão, ainda, 	j 

a critério do NUPEMEC, receber treinamento de 04 (quatro) horas-aula, quando 

os 
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oferecido. Esse treinamento terá por objetivo a conscientização acerca da importância 

do trabalho que será realizado e da metodologia de acolhimento adotada nos trabalhos 

do NUPEMEC/ CEJUSC, que deverá ser respeitada também pelos prepostos; 

f) Comparecer às audiências virtuais, com, no mínimo, 10 (dez) 

minutos de antecedência, munido de todas as informações e elementos necessários à 

realização da negociação, inclusive, se possível, com o modelo-padrão de cláusulas 

para o acordo, para agilizar os trabalhos; 

g) Receber todas as comunicações feitas pelo : 

NUPEMEC/CEJUSC por meio eletrônico, indicando para tanto o seguinte 	: 

endereço escolacoopercamp®gmail.com; 	 : 

h Fazer tratativas individualizadas com o(a) Juiz(a) Coordenador(a) 	; 

do CEJUSC sobre o período dos mutirões e, comunicar ao NUPEMEC, para fins de 

registro neste termo de parceria. 

V. DAS RESPONSABILIDADES DO NUPEMEC/CEJUSC 

São responsabilidades do NUPEMEC/CEJUSC 	1! 
a) Expedir carta convite: o CEJUSC expedirá a carta convite 

para dowload no PJE, criara o link da(s) audiência(s) e encaminhara "os e-mail's 

fornecidos; 

b) Realizar audiência: na data e horário agendados o Conciliador 	1 
credenciado ou voluntário conduzirá a sessão; 	 jg 

C) 	Homologar acordos: os acordos serão encaminhados ao 

juízo competente para homologação. 
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d) Indicar conciliadores devidamente treinados e qualificados 

para realização das sessões; 

e) Ministrar, se necessário, treinamento por videoconferência, 

de 04 (quatro) hora-aula aos prepostos indicados pela PARCEIRA; 

f 	Organizar e gerenciar o evento, inclusive o pessoal 

eventualmente cedido pela PARCEIRA; 

g) No caso de demandas judicializadas receber os respectivos 

processos do juízo competente e, após a finalização, devolver à origem. 

h) O  CEJUSC,  após o término do mutirão, deverá informar 	, 

ao NUPEMEC os resultados alcançados, por meio de relatórios gerenciais, indicando 

o número deste Termo de Parceria. 	

1 

VI. VIGENCIA E RESCISAO 

	

O presente instrumento terá vigência pelo prazo de 24 (vinte e 	< 

	

. 	, 

	

quatro) meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante 	' 

justificado interesse público e subseqüente termo Aditivo. Poderá, ainda, ser 

rescindido em caso de inadimplemento de suas cláusulas, requerendo-se, no entanto 

prévio aviso de 15 (quinze) dias para a hipótese de rescisão unilateral imotivada. 

VII. CASOS OMISSOS 

Dúvidas e casos omissos serão dirimidos pelas partes signatárias, 

observados os atos normativos vigentes. 

VIII. FORO 

Elege-se o Foro da Comarca de Campo Verde, como o competente 

para dirimir quaisquer pendências que venham a surgir como consequência do 

cumprimento do presente termo, em detrimento de qualquer outro, por mais 

privilegiado que se configure. 
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Assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma e para 

um só efeito, diante de 02 (duas) testemunhas, que, a tudo presentes, também 

assinam. 

Cuiabá-MT, 25 de novembro de 2020. 

Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA 
Presidente do NUPEMEC 

Juíza  CRISTIANE PADIM DA SILVA 
Coordenadora do NUPEMEC 

Juíza MARIA LÚCIA PRATI 
Coordenadora do CEJUSC de Campo Verde-MT 

MÁRCIA SOUZA CERS EIRA BETTIM CABELEIRA 
Coordenadora da COOPE' VA EDUCACIONAL DE CAMPO VERDE - 

COOPERCAMP 

TESTEMUNHAS: 

1) Nome: 
	

2) Nome: 	  

CPF: 
	 CPF: 
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