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TERMO DE PARCERIA N. 019-2018-NUPEMEC 

1. 	PARTES 

1. NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS, situado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, Anexo "Des. Antônio Ai ruda", telefones (65) 3617- 

3799, 3617-3658, 3617-4 
1 
	e-mail nupernec@tjmt.jus.br, 

representado neste ato ' por s a Presidente, a Exma. Sra. 

Desembargadora CLARICE CLAUD NO' DA SILVA e o Juiz 

Coordenador, Exmo. Sr. Dr. HIIDEBRANDO DA COSTA MARQUES, 

denominado doravante simplesmente N1JPEC; 

2. CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, s'tu.do na Avenida Paulo César 

Aranda n.°  241, Bloco 1, -"ala O 

Campus 	Primavera, 	tlefone 

airro Jardim Riva, UNIO - 

(66)3498-4549, 	e-mail 

centro.primaveradoleste@t- irit. us br 	neste ato representado 

pela Juíza Coordenadora, Exce e tíssima Senhora Doutora 

MYRIAN PAVAN SCHENKEL, denomi ad ft doravante simplesmente 

CEJUSC; 

3. MtJNICIPIO DE PRIMAVERA DO LE.TE, pessoa jurídica de 

direito público, CNPJ/MT ob n°  n3..48.540/0001-74, com sede 

administrativa na cidade de Diama ti' o, na Rua Maringá, 444 - 

Centro, Município de Pr4lavera do Leste, Estado de Mato 

Grosso, neste ato represe ado p-lo Excelentíssimo Prefeito 

Municipal, Sr. LEONARDO TADEU BORTOLIN, brasileiro, solteiro, 

Tribunal de Justiça do Estado de MaGrosso -AI Político Administrativo, S/N°  
Anexo "Des. Antônio Arrjda" - CUIAÁ -IMT - CEP: 78050-970 

e-mail:nupemec8tjmt.jus.br ITelefone: 13611-3799/3617-3658/36f7-3659 





TRIBUNAL DE JUSTIÇ 
NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTO 

S ECRET 

DO ESTADO DE MATO GROSSO 
OS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

RIA DO NUPEMEC 

Termo de Parceria n.019-2018-NUPEMEC 

inscrito no CPE' no  332.053.04 

com endereço a Rua Maringa, 44 

II. DO OBJETO  

-88 e RG n°  2153268-0 SSP/MT, 

Centro, nesta cidade. 

O presente term 

entre o NUPEMEC, o CEJIJSC e o 

evento denominado "MUTIRÃO DE 

PRIMAVERA DO LESTE", voltado à 

(execução fiscal) processual 

área processual, visando o tr 

similares, observando-se os seg 

a) impleme 

voltada especificamente 

pelo presente, nos term 

setembro de 2018; 

b) indicação de 

de forma concreta, dem'nstran 

trabalho em prol da popu ..ção e 

o público-alvo. 

c) O Primeiro M 

em por objeto a parceria 

PARCEIRO para realização, do 

NCILIAÇÃO DO MUNICIPIO DE 

olução de conflitos na área 

orma massiva, bem como na 

ento conjunto de demandas 

tes critérios: 

políticas pelo PARCEIRO, 

o evidente benefício do 

g:ral e especificamente para 

TI Ao, objeto deste Termo, 

c 

re 

ta 

tação selo PARCEIRO de uma política 

à solução dos conflitos abrangidos 

da L;i unicipal n°  1745 de 12 de 

ai 

o 

acontecerá nos dias 15 a 19 de outubro de 2018, das 12h às 

18h, sendo que este evento se  voltado para a área 

processual (Execução Fiscal) pod-ndD, caso queira o munícipe, 

negociar, também, débitos fisca s não ajuizados, tendo como 

local previamente definido a REFEITURA DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT. 

Os demais Mutirões 

durante a vigência deste Ter 

cue poderão vir a ocorrer 

o, serão solicitados pelo 
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PARCEIRO, por meio de Ofício, 

devendo constar o seguinte: 

a) Período e 

b) Demonstraç  

ao Juiz Coordenador do Centro, 

ocal de realização do Mutirão. 

o do interesse público. 

III - DA DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

Para demonstraç. o do interesse público que 

justifique a realização de 'rabalho conjunto na parceria 

proposta, inicialmente o PARCI IRO lembra que o recebimento 

dos créditos tributários em si já induz o interesse público, 

na medida em que é receita bás ca e necessária que financia a 

prestação do Serviço Público ao munícipe. 

Ainda, no intui 

público e o cumprimento do prircí 

de demonstrar o interesse 

io da legalidade,o PARCEIRO 

o 

descreve abaixo a política qu será adotada, de sua parte, 

para solução dos conflitos, nfrmando, principalmente, as 

condições especiais ofertadas para as partes envolvidas, as 

quais estão expressas na Lei M9nicipal n° 1745 de 12 de 

setembro de 2018, que dispõe sobre a transação, parcelamento 

de débitos, descontos de ju os e multas no mutirão da 

conciliação, consoante art. 100 dá Lei em questão. 

O PARCEIRO ressal a que são viáveis e possíveis 

os descontos descritos nos incisos do art. 100 da referida 

lei. 

IV. DAS RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO 

São responsabilid 

a) No caso d 

fornecer a lista de péssoas 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Gros 
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sessões de conciliação pera te o CEJUSC, com os nomes, 

respectivos endereços e núme o Oe identificação de clientes 

ou contratos; 

b) Fornecer o cálculo da dívida atualizado, bem 

como sistema para emissão do Termo de Confissão e 

Parcelamento de Débito Fisc.l, contemplando os benefícios 

concedidos pelaLei Municipal ° 1745/2018, que será levado à 

homologação judicial; 

c) Fornecer, c.so necessário, pessoal para 

apoio administrativo intern., visando o lançamento das 

demandas no sistema informatiz.do  do TJMT, organização prévia 

do evento e posterior organiza ão do material produzido; 

d) Indicar preostos para comparecimento às 

audiências, devidamente habi itados a transigir, aptos a 

lidar com o público em gerl, com capacidade pessoal de 

comunicação, empatia e rec:ptvidade, os quais deverão 

receber treinamento de 4 (quati o) horas-aula a ser ministrado 

pelo CEJUSC. Esse treinam-nto terá por objetivo a 

conscientização acerca da impo rância do trabalho que será 

realizado e da metodologia d acolhimento adotada nos 

trabalhos do NUPEMEC/CEJUSC, oue deverá ser adotada também 

pelos prepostos; 

e) Comparecer às audiências munido de todas as 

informações 	e elementos 	n;ce sários 	à 	realização da 

negociação, inclusive, se posí el, com o modelo-padrão de 

cláusulas para o acordo, para .gi izar os trabalhos; 

f) Depositar na se(lretaria do CEJUSC cópia de 

seus atos constitutivos, carta de preposição e procuração (se 

for o caso), para arquivamento 

g) Fornecer m.teiais necessários para o 

atendimento extraordinário ao público, como galões de água, 
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COPOS descartáveis, resmas pa.el para impressão dos termos de 

sessão e cópias de documentos, etc.; 

h) Receber todas s comunicações feitas pelo 

CEJUSC por meio eletrônico, acitando sua plena validade, 

indicando 	para 	tanto 	o 	seguinte 	endereço 

assessora uridica@.va.mt..ov bu ; 

i) Realizar cai panha de mídia, tais como 

faixas, cartazes, rádio, inter et, a fim de assegurar a total 

divulgação do evento; 

j) A solicitaç.o de realização de mutirões 

durante o período de vigência ceste TERMO DE PARCERIA, deverá 

ser formalizada, por meio d.- Ofício dirigido ao(à) Juiz 

(juíza)Coordenador (a) do CEJU C, com a indicação de período 

desejado, 

público. 

local a ser realiza o e demonstração do interesse 

     

     

      

      

V. DAS RESPONSABILIDADES DO NU!EMÉC/CEJTJSC. 

São responsabilidad s do NUPEMEC/CEJUSC: 

a) Indicar as da as e horários das sessões de 

conciliação, informando-as ao CEIRO; 

  

b) Fornecer 	conciliadores 	voluntários 

devidamente treinados e qual fiados para realização das 

sessões, devendo, inclusive na .t constar tal voluntariedade 

  

específica - renúncia pelos cnciliadores de eventuais 

honorários ou valores provindos da sessão de conciliação; 

c) Organizar e gerenciar o evento, inclusive o 

pessoal eventualmente cedido pelo PARCEIRO; 

d) Providenciar 

acordos firmados nas sessões;  

homologação judicial dos 
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e) Encaminhar relatório dos mutirões ao 

NUPEMEC; 

f) Encaminhar ao NUPEMEC as solicitações de 

Mutirões feitas pelo PARCEIO, bem como os respectivos 

períodos de realização. 

VI. VIGÊNCIA E RESCISÃO 

O presente insurumento terá vigência pelo 

prazo de 24 (vinte e quatro) eses, a partir da data de sua 

assinatura, podendo ser pror ogado, mediante justificado 

interesse público e subsequ:nte termo Aditivo. Poderá, 

ainda, ser rescindido em case de inadimplemento de suas 

cláusulas, requerendo-se, no -ntanto, prévio aviso de 15 

(quinze) dias para a hipót-se de rescisão unilateral 

imotivada. 

VII. CASOS OMISSOS 

Dúvidas e casos mi.sos serão dirimidos pelas 

partes signatárias, observados •s atos normativos vigentes. 

VIII. FORO 

Elege-se o Foro d rimavera do Leste, Estado 

de Mato Grosso, como o compet-ne para dirimir quaisquer 

pendências que venham a suigi como consequência do 

cumprimento do presente termo, em detrimento de qualquer 

outro por mais privilegiado que e configure. 
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Desa. CLAR'CE C 
Presi&ent 

O DA SILVA 
EMEC 

HILDEB O DA COSTA MAR Jui 

TESTEMUNHAS: 

O Ti BORTbLIN 
mavea do Leste—MT 

1) Nome: W)amoo Çoc4it* \.Â.tQ 'i-

CPF: 

N.me: j2)13?C.7  

.Zç   . 	 
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Assinam o presen e em 03 (três) vias de igual 

teor e forma e para um só efeito, diante de duas testemunhas, 

que, a tudo presentes, também -ss nam. 
li 

Primavera do Lest-MT, 18 de setembro de 2018. 

enador do UPE 

Juíza MY 	A ZESCHENKEL 
Coordenaçi a do 	JUSC da 

Comarca de rimave. .'o Leste-MT 
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ANEXO 1:  

Lei Municipal no  1.745-2018  

de 12-09-2018 - Município de Primavera do Leste 




