
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N2 01/2019 QUE

ENTRE SI CELEBRAM A JUSTIÇA FEDERAL - SEÇÃO

JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, A PROCURADORIA

FEDERAL EM MINAS GERAIS E A PROCURADORIA DA

UNIÃO EM MINAS GERAIS, PARA A ADOÇÃO DA

"EXECUÇÃO INVERTIDA" NOS PROCESSOS JUDICIAIS

QUE TRAMITAM NA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS

GERAIS.

A JUSTIÇA FEDERAL EM MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DO JUIZ FEDERAL DIRETOR DO

FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS, com sede na Avenida Álvares Cabral, n? 1805,

Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o n^ 05.452.786/0001-00,

representada pelo MM. Juiz Federal Diretor do Foro, Dr. André Prado de Vasconcelos, Carteira

de Identidade n^ 2164267/SSPMG e CPF n^ 718.042.936-87, doravante denominada JFMG, a

PROCURADORIA FEDERAL EM MINAS GERAIS, com sede na Rua Santa Catarina n? 480,

Lourdes, Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o n^ 05.489.410/0006-76, representada por

seu Procurador-Chefe Dr. Gustavo Rosa da Silva, Carteira de Identidade n^ MG-

10.360.239/SSPMG e CPF n^ 013.580.886-32, doravante denominada PF/MG e a

PROCURADORIA DA UNIÃO EM MINAS GERAIS, com sede na Rua Santa Catarina n? 480,

Lourdes, Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ sob o n^ 26.994.558/0017-90, representada

pelo Procurador-Chefe Dr. Max Casado de Melo, Carteira de Identidade n^ 5536925/SSPGO e

CPF n^ 491.206.626-53, doravante denominado PU/MG, considerando necessidade de se

aprimorar e agilizar o cumprimento das decisões judiciais, RESOLVEM celebrar o presente

TERMO DE COOPERAÇÃO, com fundamento na Lei n^ 8.666/1.993, quando cabível e, ainda,

mediante as cláusulas e condições a seguir enumeradas:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente Termo de Cooperação tem por objeto a formalização de

parceria entre a JFMG, a PF/MG e a PU/MG, para viabilizar a adoção da chamada execução

invertida no âmbito da Seção Judiciária de Minas Gerais, que consiste na transferência, ainda

que parcialmente, do ónus da elaboração dos cálculos para a Fazenda Pública devedora

(PF/MG ou PU/MG), com vistas a garantir uma maior efetividade na execução.

DO PROJETO PILOTO

CLÁUSULA SEGUNDA - O procedimento de execução invertida, objeto do presente Termo,

será adotado pela PF/MG inicialmente nas ações revisionais previdenciárias do Juizado

Especial Federal, em tramitação nas Subseções Judiciárias de Ipatinga e Sete Lagoas.

CLÁUSULA TERCEIRA - Será também adotada a execução invertida nos proce

tramitam no rito comum, nas Subseções que estiverem no âmbito da atrib

Cálculos e Pagamentos Previdenciários do Estado de Minas Gerais - ECP/M



Parágrafo Único - Não serão inseridas no Projeto Piloto ora definido as Procuradorias

Seccionais Federais de Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e Montes Claros, assim como as

Subsecões inseridas no âmbito da competência territorial das referidas Procuradorias, salvo na

hipótese de ajuste específico em âmbito local.

CLÁUSULA QUARTA - A PU/MG se compromete a incluir na execução invertida as ações do

Juizado Especial Federal -JEF que tramitam nas Subsecões de Montes Claros, Ipatinga, Sete

Lagoas e na Capital, salvo em relação àquelas que necessitarem de instrução.

DOS PROCEDIMENTOS E PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - De forma a possibilitar a adoção da execução invertida pela PF/MG e

PU/MG, evitando-se dúvidas na fase da execução, constará da parte dispositiva da sentença

um parágrafo síntese, onde estejam dispostos os parâmetros fixados pelo magistrado para a

elaboração dos cálculos.

Parágrafo Primeiro - Ficará a cargo do Comité Local de Inteligência da Seção Judiciária de

Minas Gerais - CLI/MG a elaboração de nota técnica, nos termos ajustados com os signatários

do presente Termo, definindo os termos do paráRrafo síntese, a ser indicado aos magistrados

da Seccional.

Parágrafo Segundo - As Procuradorias se desobrigam a adotar a execução invertida em

processos que não apresentem o referido paráRrafo síntese.

CLÁUSULA SEXTA - Fica estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias úteis para cumprimento de

tutelas (provisórias ou definitivas) e 30 (trinta) dias úteis para a elaboração dos cálculos pela

PF/MG e PU/MG, salvo especificidades do caso concreto, hipótese na qual a Procuradoria

responsável poderá solicitar dilação de prazo por igual período.

CLÁUSULA SÉTIMA - Não serão atribuídos quaisquer ónus financeiros à União e às autarquias

e fundações públicas federais pela eventual nomeação de perito contábil para realização dos

cálculos, salvo quanto à aplicação das regras da sucumbência prevista na legislação processual

civil.

DOS RECURSOS FINANCEIROS E MATERIAIS

CLÁUSULA OITAVA - O presente Termo não envolve a transferência de recursos. As ações dele

resultantes que implicarem transferência ou cessão de recursos serão viabilizadas mediante

instrumento apropriado.

DA EFICÁCIA E DA VIGÊNCIA

CLÁUSULA NONA - Este Termo terá eficácia a partir da data de sua assinatura e vigência de

doze meses, podendo ser prorrogado automaticamente ajd 60 meses, exceto se houver

manifestação expressa em contrário, nos termos da lei



DO DISTRATO E DA RESILIÇÃO UNILATERAL

CLÁUSULA DÉCIMA - É facultado às partes promover o distrato do presente Termo, a qualquer

tempo, por mútuo consentimento, ou a resilição unilateral pela iniciativa de qualquer delas,

mediante notificação por escrito, com antecedência mínima de 30 dias, restando para cada

qual tão somente a responsabilidade pelas tarefas em execução no período anterior à

notificação.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Este instrumento poderá ser alterado, ampliado ou reduzido,

por mútuo entendimento entre os celebrantes, durante a sua vigência, mediante Termo

Aditivo, visando aperfeiçoar a execução dos trabalhos.

Parágrafo único - O procedimento adotado pelo presente Termo será objeto de revisão

trimestral entre os signatários, especialmente para verificação da manutenção ou não da

capacidade técnica e estrutura de pessoal para realização das atividades pela PF/MG e PU/MG.

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O extrato do presente instrumento será publicado no Diário

de Justiça Eletrônico, pela JFMG, de acordo com o que autoriza o art. 42 da Lei ng 11.419, de

19.12.06, combinado com o parágrafo único do artigo 61 da Lei nQ 8.666, de 21.06.93.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- É competente o foro da Justiça Federal em Minas Gerais.

E, assim, justas e avençadas, firmam este instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma,

para todos os fins de direito.

Belo Horizonte, 11 de Janeiro de 2019.

WJDRÉ PRADO DE VASCONCELOS

JUIZ DIRETOR DO FORO DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

JOSÉ/CARLOS MACHADO JÚNIC/R

COORDENADOR DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA SECAO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS



O ROSA DA SILVA

OCURADORIA FEDERAL EM MINAS GERAIS

MAX CASADO DE MELO

PROCURADOR-QhVEFE DA PROCURADORIA DA UNIÃO EM MINAS GERAIS


