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TERMO DE PARCERIA NT' 042-2019-NUPEMEC 

I. PARTES 

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, 3617-3658, 

3617-3659, e-mail nupemectjmt.jus.br, representado neste ato por sua Presidente, 

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

Coordenadora Exma. Sra. Dra. CRISTIANE PADIM DA SILVA, denominado 

doravante simplesmente NUPEMEC; 

2. CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 

DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECI S—MT , situado Avenida Rio 

Grande do Sul n° 731-NE- centro, na cidade de Campo Novo do 

Parecis-MT, CEP 78.360-000, Telefone (65) 3382-2240, e-mail 
centro.camponovodoparecis@tjmt.jus.br , representado neste ato 

pela Juiza Coordenadora, a Exma. Dra. CLÁUDIA ANFFE NUNES 
DA CUNHA, denominada doravante simplesmente CEJUSC. 

3. MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, pessoa jurídica de 

direito público, portadora do CNPJ n° 24.772.287/0001-36, com endereço na 
Avenida Mato Grosso n° 66-NE- centro - Cidade Campo Novo do 

Parecis /MT , 	CEP 	78.360-000, 	Telefone: 	(65)3382-5100, 	e-mail 

.5 
juridicofiscal@camponovodoparecis.mt.gov.br, representado neste ato pel 

Prefeito Municipal Sr. RAFAEL MACHADO, c a Advogada Municipal Dra. Deisi 
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Koffing- OAB-MT 15.788 denominado doravante simplesmente PARCEIRO, 

conforme as cláusulas adiante estabelecidas. 

II. OBJETO 

O presente termo tem por objeto a parceria entre o 

NUPEMEC, CEJUSC e o PARCEIRO para realização, no CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, ou outro local indicado, de evento denominado 

"MUTIRÃO FISCAL", o qual tem por finalidade viabilizar a recuperação célere de 

créditos tributários e multas de diferentes naturezas. Tal prática é fundamental para a 

racionalização e julgamento célere e ágil dos processos de execução fiscal em trâmite, 

bem como aqueles arquivados temporariamente em virtude do Provimento n. 

13/201 3-CGJ e, ainda, evitar a judicialização dos demais débitos inscritos em dívida 

ativa (fase pré-processual). 

O MUTIRÃO objeto deste termo acontecerá nos dias 04-11-

19 a 8-11-2019,  das 8h às 18h. 

Os demais Mutirões que ocorrerão durante a vigência deste 

Termo de Parceria serão solicitados pela PARCERIA por meio de Oficio ao Juiz 

Coordenador do CEJUSC, devendo constar o seguinte: 

a) Período e local de realização do Mutirão; 

b) Demonstração de interesse Público. 

III. DA DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

Todos os débitos fiscais vencidos ajuizados ou 

não poderão ser conciliados, possibilitando ao contribuinte o 

resgate do acesso ao crédito, mediante parcelamentos oferecidos 

à sociedade, em conformidade com Lei Complementar 020/2008 

Decreto n° 025/2017, conforme cópia anexa, podendo ainda ser 

editada Lei específica de anistia ou remissão de débitos. 
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O pagamento da primeira parcela gerará pedido de 

suspensão dos processos judiciais ajuizados para cobrança dos 

Tributos e encargos, somente será requerida a extinção do 

processo após pagamento integral do parcelamento. 

Até a integral liquidação do parcelamento, a 

certidão que será fornecida ao contribuinte será a positiva 

com efeitos de negativa, certificando-se haver débito 

parcelado nos termos desta Lei. 

Para o enquadramento do contribuinte nas 

condições da lei em vigência, deverá haver o reconhecimento 

expresso da dívida original e seus acessórios. O parcelamento 

de débitos que estejam sendo objeto de impugnação judicial ou 

administrativa somente será deferido mediante apresentação, 

pelo contribuinte, de renúncia expressa ao direito em que se 

funda a ação ou impugnação. 

O recolhimento dos honorários de sucumbência 

incidentes da dívida ativa, ajuizada ou não, no percentual 

mínimo descrito no artigo 85, parágrafo 3°, do Código de 

Processo Civil Brasileiro, será feito mediante a expedição da 

guia de pagamento, que será expedida no ato da assinatura do 

acordo em consonância com o artigo 22 e seguintes da Lei 

Federal 8.906/94. 

A redução das multas e juros de mora dos débitos 

de qualquer natureza, em termos de renúncia de receitas, 

considera-se a projeção da receita da lei orçamentária anual, 

assim, não afetando também as metas fiscais previstas na lei 

de diretrizes orçamentárias do corrente exercício financeiro, 

em conformidade com as disposições do artigo 14, inciso 1 da 

Lei Complementar n°  101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) 

Os 	débitos 	objetos 	de 	parcelamentos, 

interrompidos ou com duas prestações em atraso, sen 

apresentação de justificativa aceita pelo Executivo,j 

ocasionará o cancelamento do contrato do parcelamento, não 
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cabendo ao devedor qualquer devolução ou compensação pelas 

parcelas quitadas. 

IV. DAS RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO 

São responsabilidades do PARCEIRO: 

a) Divulgar o OBJETO do presente Termo, por 

meio de mídias diversas, tais como faixas, banners, cartazes, 

nos meios de comunicação locais, como rádio, televisão, jornais 

impressos 	 e 	 internet, 	 bem 	 como 

deverá promover reuniões com os Presidentes de Bairros, 

Comunidades e Distritos, a fim de assegurar o total 

conhecimento e divulgação do evento. 

b) Disponibilizar, 	caso 	necessário, 

funcionários para o adequado atendimento dos munícipes 

interessados em participar do evento, durante o período de 

realização, na sede da Secretaria Municipal de Finanças, Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Campo Novo do Parecis-MT ou outro local indicado, destinado ao 

atendimento específico. 

c) Disponibilizar, 	caso 	necessário, 

servidores, devidamente capacitados pelo NUPEMEC, para atuarem 

no 	referido 	evento, 	conforme 	as 	diretrizes 

estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça através da\  

Resolução 125/2010. 

d) Eventuais descontos a serem oferecidos pelo 

PARCEIRO dependem de autorização legal, em conformidade com a 

legislação vigente. 

e) Visando a aproximação entre o ente político 

e a sociedade, as audiências poderão ser realizadas em locais 

estratégicos, nos locais mais afastados do CEJTJSC da 

municipalidade, bem como nas comunidades e distritos, evitando 

transtorno aos munícipes. Nestes casos, tem como responsabilida 

o PARCEIRO prover a estrutura necessária para o atendimento 'aTo 
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público e para a realização das Sessões. Tal estrutura compõe-

se de computadores, impressoras, mesas, cadeiras e demais móveis 

e materiais necessários ao bom andamento dos trabalhos. 

f) No caso de demandas pré-processuais, 

fornecer a lista de pessoas a serem convidadas para as sessões 

de conciliação perante a Central, com os nomes, respectivos 

endereços e número de identificação de clientes ou contratos; 

g) No caso de demandas processuais, fornecer 

no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência ao  

evento,  a lista dos respectivos processos, com os respectivos 

números e nomes das partes a serem convidadas para as sessões 

de conciliação perante a Central, endereços e número de 

identificação de clientes ou contratos; 

h) Após a designação das datas das sessões de 

conciliação e emissão das cartas-convite pelo CEJUSC, 

providenciar sua entrega aos destinatários; 

i) Fornecer, caso necessário, pessoal para 

apoio administrativo interno, visando ao lançamento das 

demandas no sistema informatizado, organização prévia do"<L 

evento e posterior organização do material produzido; 

j) Fornecer materiais necessários para o 

atendimento extraordinário ao público, como galões de água, 

copos descartáveis, resmas papel para impressão dos termos de 

sessão e cópias de documentos, etc; 

k) Receber todas as comunicações feitas pelo 

NUPEMEC/CEJUSC por meio eletrônico, aceitando sua plena 

validade. 

1) 	Encaminhar Ofício ao NUPEMEC informando os 

benefícios que serão oferecidos em cada evento. 

(2 

V. DAS RESPONSABILIDADES DO NUPEMEC/CEJUSC. 

São responsabilidades do NUPEMEC/CEJUSC: 

a) 	Emissão da carta-convite pelo CEJUSC; 
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b) 	Indicar as datas e horários das sessões de conciliação, 

informando-as ao PARCEIRO; 

C) Fornecer conciliadores devidamente treinados e 

qualificados para realização das sessões; 

d) 	Ministrar treinamento de 04 (quatro) horas-aula aos 

prepostos indicados pelo PARCEIRO; 

C) 	Disponibilizar local adequado para realização das sessões 

de conciliação; 

f) Organizar e gerenciar o evento, inclusive o pessoal 

eventualmente cedido pelo PARCEIRO; 

g) No caso de demandas judicializadas, solicitar a remessa 

dos respectivos processos junto ao juízo competente; 

h) Providenciar a homologação judicial dos acordos 

firmados nas sessões. 

i) Encaminhar relatório dos Mutirões ao Núcleo para fins 

estatísticos. 

VI. VIGÊNCIA E RESCISÃO 

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

quatro) meses, podendo ser prorrogado, mediante justificado interesse público e 

subsequente 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 	 J\ 
Dúvidas e casos omissos serão dirimidos pelas partes si1atárias, 

observados os atos normativos vigentes. 
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MEC Presidente ,o NU 

Juíza CR 
Coordenadora do NUPEMEC 

e 2)  Nonie'\t 

CPF:.  i;  341.-  Lj  
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VIII. FORO 

Elege-se o Foro da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, 

Estado de Mato Grosso, como o competente para dirimir quaisquer pendências que 

venham a surgir como conseqüência do cumprimento do presente termo, em 

detrimento de qualquer outro por mais privilegiado que se configure. 

Assinam o presente em duas vias de igual teor e forma e para um 

só efeito, diante de duas testemunhas, que, a tudo presentes, também assinam. 

Campo Novo do Parecis- MT, 01 de Novembro de 2019. 

i3 
Desembargadora CLARIC 	DINO DA SILVA 

JuIz a C UD 	N 	NUNES DA CUNHA 
Juíza Coorendora do CEJUSC 

Comarca de Campo fTovo d Parecis-M 

S'RAFAEL MAC HAD 
Prefeito «unicipal de Campo.y 	. Parecis-MT 

Advogada do Mu 
D4' 'offing 

de Campo Novo do Parecis-MT 
OAB-MT 15.788 
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