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TERNO DE PARCERIA N°021/2018-NUPEMEC 

I. PARTES 

1. NÚCLEO PERMANENTE 

situado no Tribunal de 

Antônio 	Arruda", 

DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS, 

ustiça do Estado de Mato Grosso, Anexo "Des. 

elefones 	(65)3617-3799, 	(65)3617.36581 

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

sua Presidente, a Exma.  41  ra. Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, 

e por seu Coordenador, '.xmo. Sr. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, 

denominado doravante simplesmente NtJPEMEC; 

2. CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA 

CAPITAL, situada no Fórum da Capital "Des. José Vidal", Av. Des. 

Milton F. Ferreira Me 

telefones 

central.capital@tjmt.ju 

Coordenadora, a Exma. 

denominado doravante sim 

des - Centro Político Administrativo, 

e 	3648-6575, 	e-mail 

.br, neste ato representada pela Juíza 

Sra. Dra. ADAIR JULIETA DA SILVA, 

lesmente CEJUSC DA CAPITAL; 

(65) 3648 6065 

3. 	COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO 

MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, devidamente inscrita no CNPJ sob 

o n° 26.529.420/0001-53, com sede na Avenida Mato Grosso, n° 1157, 

Cidade Nova, na urbe de Lcas do Rio Verde - MT, representado neste 

ato pelo seu Diretor de Oerações ALMIR AUGUSTO 

casado, devidamente inscri4 no CPF sob o n° 395.24 

da cédula de identidade Rd1 no 330455 SS/MT, reside 

INI, •rasi -iro, 

.36I8 , portador 

te e\d.imiciliado 

d ~_ 

Tribunal de Justiça do Estado 
Anexo "Des. Antôni 

e-mail: nu emec@tmt u 

e Mato Grosso 	Centro . tco Admini 
Arruda" - CUIABÁ - MT - CEP: 78050-970 
br - Telefone: 3617-3799/3617-3658/3617- 659 

'vo' 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO 
NÚCLEO PERMANENTE DE MÉTODOS CONSENSUAIS DE SOLUÇÃO 1)E CONFLITOS 

SECRETARIA DO NUPEMEC 

Termo de Parceria n. 021-2018-NUPEMEC  

na Rua Zinias, n° 1245, bairro Bandeirantes Lucas do Rio Verde - 

CEP: 78455-000, denominado doravante simplesmente PARCEIRA. 

II. OBJETO 

O presente termo tem por objeto a parceria entre o 

NUPEMEC, o CEJUSC DA CAPITAL e a PARCEIRA, para realização do evento 

denominado 1120  MUTIRÃO SICREDI OURO VERDE - MT", voltado à resolução 

de conflitos na área pré-processual 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; 

b) 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 

A Cooperativa de Crédito Poupança e investimento Ouro 

Verde de Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde - MT, tem como objetivo a 

parceria com o CEJUSC DA CAPITAL, no desiderato de efetivar a 

recuperação de créditos oriundos de contratos inadimplentes de 

associados junto à instituição financeira; limites de cheque especial, 

cédulas de crédito bancários, cartões de crédito e demais 

inadimplências. 

A Cooperativa PARCEIRA está disposta a conceder 

descontos de até 100% de juros de inadimplência e multa sobre o valor 

principal no pagamento à vista e descontos de até 100% de juros de 

inadimplência e multas no valor principal, de forma parcelada,  com a 

possibilidade de pagamento em até 60 (sessenta) vezes, com incidência 

de taxa de juros que podem variar de 1% (um por cento) ao mês 

taxa de 3% (três por cento) ao mês, levando em considera 

critérios de aplicação dos descontos acima o Çerío 
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c) Depos 
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tar na secretaria do NUP 
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inadimplência, o tipo de contrato inadimplente e o valor já pago 

da inadimplência. 

antes 

IV. DAS RESPONSABILIDADES DA PARCEIRA 

São respnsabilidades da PARCEIRA: 

a) Nol caso de demandas pré-processuais, fornecer a 

lista de pessoas a se m convidadas para as sessões de conciliação 

perante o CEJtJSC, com os nomes, respectivos endereços e número de 

identificação de cliente ou contratos; 

b) No aso de demandas processuais, fornecer a lista 

dos respectivos processs, com os respectivos números e nomes das 

partes a serem convidads para as sessões de conciliação perante a 

Central, endereços e númro de identificação de clientes ou contratos, 

lançando esses dados na ~lanilha fornecida pelo NUPEMEC/CEJUSC; 

c) Foriiecer pessoal para apoio administrativo 

interno, visando o lançtnento das demandas no sistema informatizado, 

organização prévia do vento e posterior organização do material 

produzido; 

d) Ind ar prepostos para comparecimento às 

audiências, devidamente .bilitados a transigir, aptos a lidar com o 

público em geral, com cpacidade pessoal de comunicação, empatia e 

receptividade, os quais d:verão, ainda, a critério do NUPENEC, receber 

treinamento de 04 (qu.)tro) horas-aula, quando oferecido. Esse 

treinamento terá por objeivo a conscientização acerca da importância 

do trabalho que será realiLzado e da metodologia de acolhimento adotada 

nos trabalhos do NUPEMEC/CEJUSC, que deverá ser respeitada também 

pelos prepostos; 

e) Compaecer às audiências munido de todas as 

informações e elementos necessários à realização da negociação, 

inclusive, se possível, om o modelo-padrão de cláusulas para o 
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g) Receber todas as comunicações feitas pelo 

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

endereço nucleo@lammel.adv.br  ou por meio de contato telefônico no 

número (65)9.9668-1060; 

h) Depositar ou fazer transferência bancária dos 

honorários dos conciliadores, na conta individual de cada conciliador, 

até 72 (setenta e duas) horas após o término do mutirão, ficando 

ciente de que a homologação judicial dos acordos, assim como a 

realização de novos mutirões, somente será feita após a comprovação do 

depósito ou da transferência bancária. 

V. DAS RESPONSABILIDADES DO NUPEMEC/CEJUSC 

São responsabilidades do NUPEMEC/CEJUSC: 

a) Fornecer modelo de planilha para preenchimento 

dos dados referidos na cláusula IV, letras "a" e "b"; 

b) Fornecer modelo de carta-convite para emissão 

pela PARCEIRA; 

c) Indicar as datas e horários das sessões de 

conciliação, informando-as a PARCEIRA; 

d) Indicar conciliadores devidamente treinados e 

qualificados para realização das sessões; 

e) Ministrar treinamento de 04 (quatro) hora-aula 

aos prepostos indicados pela PARCEIRA; 

f) Disponibilizar local adequado para realização das 

sessões de conciliação, caso seja necessário; 

g) Organizar e gerenciar o evento, inclusive o 

pessoal eventualmente cedido pela PARCEIRA; 

h) No caso de demandas judicializadas, solicitar a 

remessa dos respectivos processos junto ao juízo competente; 

i) Providenciar a homologação judici.l *os acsrdos 

firmados nas sessões. 

VI. CUSTOS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 
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arcando com os custos respctivos. 

ser realizado nas dependêndas da Câmara Privada que f 

com posterior solicitação ,e homologação dos acordos 

Nessa hipótese, o mutirão poderá 

ada, 

nte 

firmados. 
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A PARCEIRA arcará com os custos e serviços 

extraordinários para re.lização do evento, especialmente: 

a) Para expedição de cartas convites ou notificações 

e sua entrega aos solicitados, se for o caso; 

b) Fonecimeno de água mineral ao público; 

c) Alimentaçãb para os servidores e conciliadores, 

caso necessário e 

d) Hoá, 1 brários dos conciliadores. 

VII. HONORÁRIOS DOS CONCILIADORES 

A PARCEIRA arcará também com os custos dos honorários 

dos conciliadores, no ïalor de R$30,00  (trinta reais) por hora 

trabalhada, conforme a abela anexa ao Provimento n° 09/2016-CM, 

observando-se as seguinte condições: 

a) Os conciliadores serão designados por portaria do 

CEJUSC, que será disponiblizada para a PARCEIRA; 

b) O vLor dos honorários dos conciliadores deverá 

ser depositado ou transfe ido eletronicamente para conta individual de 

cada conciliador designa 0, até 72 (setenta e duas) horas após o 

término do mutirão, ficano a homologação judicial dos acordos, assim 

como a realização de novs mutirões, condicionada à comprovação do 

depósito/transferência banária. 

c) Os ti 1ibutos devidos pela prestação dos serviços 

deverão ser recolhidos pla PARCEIRA, que apresentará cópias dos 

comprovantes ao (à) Juiz () Coordenador (a) 

VIII. OPÇÃO POR CONTRATAÇÃO DIRETA DE CONCILIADORES OU CÂMARAS 

PRIVADAS 

A PARCEIRA Doderá optar pela contratação direta de 

conciliadores ou Câmaras Privadas para realização dos trabalhos, 



Assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

forma e para um só efeito, diante de 02 (duas) teste 

tudo presentes, também assinam. 

Cuiabá, 24 de setembro de 2018. 

teor e 
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IX. VIGÊNCIA E RESCISÃO 

O presente instrumento terá vigência pelo prazo de 12 

(doze) 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. 

X. CASOS OMISSOS. 

Dúvidas e casos omissos serão dirimidos pelas partes 

signatárias, observados os atos normativos vigentes. 

XI. FORO 

Elege-se o Foro da Comarca de Cuiabá - Estado de Mato 

Grosso, 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. 

Desembargadora C IC LAUDINO DA SILVA 

Preside te do tJPEMEC 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Centro Político Administrativo, SIM° 
Anexo "Des. Antônio Arruda" - CUIABÁ - MT - CEP: 78050-970 

e-mail: nupemec@tjmt.jus.br  - Telefone: 3617-3799/3617-3658/3617-3659 



2) Nome: 

CPF: 

ai-l' R'ze 

es ora iICt.rIad CIItdl 	de 

Conciliação e Medi 	da Capital 
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j
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phor ALMI bGU 0 MARTINI 
Diretor d Operções 
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TESTEMUNHAS: 

Aí  k)Í21) Nome:  21)  
0_T 
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