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

ECRETARIA DO NÚCLEO 

Termo de Parceria n. 043 -2017 -NUPEMEC 

TERMO DE PARCERIA N.043/2017-NUPEMEC 

1. 	PARTES 

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 nupemec@tjmt.jus.br, 

representado neste ato por sua Presidente, a Excelentíssima 

Senhora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, e o Juiz 

Coordenador  Excelentíssimo Senhor Dr. HILDEBRANDO COSTA 

MASQUES, denominado doravante simplesmente NUPEMEC; 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA 

DA COMARCA DE JUÍNA/MT, situado na Av. dos Jambos, s/n, 

centro/MT, 	telefone 	(66)3566-1531, 	e-mail 

centro:juina@tjmt.jus.br, neste ato representado pelo Juiz 

Coordenador, Excelentíssimo Senhor Doutor RAUL LARA LEITE, 

denominado doravante simplesmente CEJUSC DE JUÍNA; 

COLÉGIO SÃO GONÇALO DE JUÍNA LTDA - ME, pessoa jurídica 

de direito público, CNPJ/MF n.° 11.460.630/0001-65, sito na 

Avenida Missionário Gunnar Vingren, n. 342-n, bairro São 

José Operário, Juína-MT - CEP.: 78.320-000, neste ato 

representado por seu sócio proprietário ADILSON JOSÉ SELCH, 

brasileiro, solteiro, portador do CPF n° 596.517.090-49, RG 

6049393686-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Bispo Dom 

Franco Dalla Valle, n. 187, Bairro módulo 03, em Juína-MT. 

II. DO OBJETO 
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O presente termo tem por objeto a parceria 

entre o NUPEMEC, o CEJUSC e o PARCEIRO para realização, no 

CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 

JUÍNA, do evento denominado "MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO DO 

COLÉGIO SÃO GONÇALO DE JUÍNA/MT", voltado à resolução de 

conflitos na área pré-processual de forma massiva, bem como 

na área processual, visando o tratamento conjunto de 

demandas similares, observando-se os seguintes critérios: 

implementação pelo PARCEIRO de uma 

política voltada especificamente à solução dos conflitos 

abrangidos pelo presente termo; 

indicação de tais políticas pelo PARCEIRO, 

de forma concreta, demonstrando o evidente benefício do 

trabalho em prol da população em geral e especificamente 

para o público-alvo. 

O Primeiro MUTIRÃO objeto deste Termo 

acontecerá no dia 1°  DEZEMBRO DE 2017, das 8h3Omin 

às11h3Omin e das 13h às 17h, sendo que este evento será 

voltado para a área (Execução de Títulos Extrajudiciais) 

processual, podendo, caso queira o responsável financeiro 

(contratante), negociar, também, débitos de mensalidades 

educacioais não ajuizados, tendo como local previamente 

definido o CENTRO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA 

COMARCA DE JUÍNA-MT. 

Os demais Mutirões que poderão vir a ocorrer 

durante a vigência deste Termo serão solicitados pelo 

PARCEIRO, por meio de Ofício, ao Juiz Coordenador do 

Centro, devendo constar o seguinte: 

Período e local de realização do 

Mutirão. 

Demonstração do interesse Público. 
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III - DA DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO 

Para demonstração do interesse público que 

justifique a realização de trabalho conjunto na parceria 

proposta, o PARCEIRO descreve abaixo a política que será 

adotada, de sua parte, para solução •dos conflitos, 

informando, principalmente, as condições especiais 

ofertadas para as partes envolvidas, a saber: o valor da 

divida principal será atualizado monetariamente, pelo 

índice INPC/IBGE. 

BENEFICIO - Descontos de até 100% (cem por 

cento) dos juros de inadimplência, descontos de até 100% 

(cem po'r cento) da multa contratual, O valor da divida será 

corrigido monetariamente, e sobre o valor corrigido não 

incidirá juros e multa contratual. Além disso, em até 15 

dias após a realização dos acordos serão realizadas as 

baixas 'das restrições nos órgãos de proteção ao Crédito SPC 

e Serasa. 

Possibilitaremos também o reparcelamento das 

obrigações inadimplentes em até 36 (trinta e 

seis) meses, desde que tenha entrada de 30% 

do valor negociado, e as demais parcelas 

fixas. 

Dividas vencidas há mais de 1.096 dias 

poderão ser renegociadas pelo principal da 

divida sem nenhum tipo de correção. 

IV. DAS RESPONSABILIDADES DO PARCEIRO 

São responsabilidades do PARCEIRO: 
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No caso de demandas pré-processuais, 

fornecer a lista de pessoas a serem convidadas para as 

sessões de conciliação perante o CEJUSC, com os nomes, 

respectivos endereços e número de identificação de clientes 

ou contratos; 

O PARCEIRO compromete-se em trazer o 

cálculo da dívida atualizado, bem como a apuração da 

proposta de desconto de cada devedor, com discriminação de 

todos os valores e abatimentos, no dia do mutirão. 

Fornecer, caso necessário, pessoal para 

apoio administrativo interno, visando o lançamento das 

demandas no sistema informatizado do TJMT, organização 

prévia do evento e posterior organização do material 

produzido; 

Indicar prepostos para comparecimento às 

audiências, devidamente habilitados a transigir, aptos a 

lidar com o público em geral, com capacidade pessoal de 

comunicação, empatia e receptividade, os quais deverão 

receber treinamento de 4 (quatro) horas-aula a ser 

ministrado pelo CEJUSC. 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 adotada também 

pelos prepostos; 

Comparecer às audiências 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; 

Depositar na secretaria do CEJUSC cópia de 

seus atos constitutivos, carta de preposição e procuração 

(se for o caso), para arquivamento; 
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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.; 

Receber todas as comunicações feitas pelo 

CEJUSC por meio eletrônico, aceitando sua plena validade, 

indicando 	para 	tanto 	o 	seguinte 	endereço 

juridico3@juina.mt.gov.br. 

O PARCEIRO fará campanha de mídia, tais 

COMO faixas, cartazes, rádio, internet, a fim de assegurar 

a total divulgação do evento; 

A solicitação de realização de mutirões 

durante o período de vigência deste TERMO DE PARCERIA, 

deverá ser formalizada, por meio de Ofício dirigido ao(à) 

Juiz (juiza)Coordenador (a) do Centro, com a indicação de 

período desejado, local a ser realizado e demonstração do 

interesse público. 

V. DAS RESPONSABILIDADES DO NUPEMEC/CEJUSC. 

São responsabilidades do NUPEMEC/CEJUSC: 

Emissão 	das 	solicitações 	de 

comparecimento; 

Indicar as datas e horários das sessões de 

conciliação, informando-as ao PARCEIRO; 

Fornecer 	conciliadores 	voluntários 

devidamente treinados e qualificados para realização das 

sessões, devendo, inclusive na ata constar tal 

voluntariedade específica - renúncia pelos conciliadores de 

eventuais honorários ou valores provindos da sessão de 

conciliação; 
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Organizar e gerenciar o evento, inclusive 

o pessoal eventualmente cedido pelo PARCEIRO; 

Providenciar a homologação judicial dos 

acordos firmados nas sessões; 

Encaminhar relatório dos mutirões ao 

NUPEMEC; 

Encaminhar ao NUPEMEC as solicitações de 

Mutirões feitas pelo PARCEIRO, bem como os respectivos 

períodos de realização. 

VIGÊNCIA E RESCISÃO 

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 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. 

CASOS OMISSOS 

Dúvidas e casos omissos serão dirimidos pelas 

partes signatárias, observados os atos normativos vigentes. 

FORO 

Grosso, 

Elege-se o Foro da Juina, Estado de Mato 

como o competente para dirimir quaisquer pendências 

que venham a surgir como consequência do cumprimento do 
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presente termo, em detrimento de qualquer outro por mais 

privilegiado que se configure. 

Assinam o presente em 03 (três) vias de igual 

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

testemunhas, que, a tudo presentes, também assinam. 

Juína, 28 de novembro de 2017. 

Desa. CLARI C. 	O DA SILVA 
Pres dente do N P MEC 

ADILSON JOSÉ SELCH 
Sócio Proprietário 

cpr: 	Claudia Regina Duarte Bezerra Candia 
Matricula 6629 
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CARTA DE PREPOSTO 

Por meio da presente, nomeio na qualidade de preposta, a mandatária, LUCIANA' 

ROSA DE OLIVEIRA DA COSTA FEITEN, brasileira, casada, administrativa financeira, 

portadora do RG n° 1151456-6, expedida pela SSP/MT, inscrita no CPF sob o n° 

962.343.001-97, residente e domiciliada na Rua Tenente Portela, n° 86-N, Bairro Módulo 

03, na cidade. de  Juína/MT, CEP: 78.320-000, para fins de representar o COLÉGIO SÃO 

GONÇALO DE JUINA LTDA. — ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n° 11.460.630/0001-65, estabelecida na Avenida Missionário Gunnar 

Vingren, n° 342-N, Bairro. R. Tec. Bairro São José Operário, na cidade de Juína/MT, CEP 

78.320-000, neste ato representada por seu sócio proprietário ADILSON JOSÉ SELCH, 

brasileiro, solteiro, teólogo, portador da CURG n° 6049393686, expedida pela SSP/RS,. 

inscrito no CPF/MF sob o n° 596.517.090-49, residente e domiciliado na Rua Bispo Dom 

Franco Dalla Valle, n° 187, Bairro Módulo 03, na cidade de Juína/MT, CEP:78.320-000, 

perante o CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DA 

COMARCA DE JUINA/MT. 

Juína/MT, 28 de novembro de 2017. 

COLÉGIO SÃO GONÇALO DE JUNA LTDA. — ME 
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