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Nos meses de janeiro e fevereiro de 2016, as 
conciliações da Prefeitura de Uberaba, 
dentro do Posto Avançado de Conciliação 
Extraprocessual da ACIU – PACE, já 
negociaram para os cofres do município a 
quantia de R$2,8 milhões de reais. Em sua 
maioria os acordos realizados dizem respeito 
a débitos de contribuintes com o IPTU.

Os números são muito positivos, levando em 
consideração de que se trata de apenas dois 
meses, explica a coordenadora do PACE, 
Patrícia Baldiotti. “Desde novembro de 2014, 
quando reativamos a parceria do Posto de 
Conciliação para negociações de débitos 
com o governo municipal, já foram 
realizadas mais de 13 mil audiências de 

conciliação, onde foram acordados mais de R$17 milhões de reais, entre acordos de contribuintes e a 
Prefeitura de Uberaba, e de mutuários com a COHAGRA. São números muito expressivos e que 
demonstram a importância deste serviço para a população e o município. Diariamente nós recebemos 
dezenas de cidadãos interessados em regularizar suas dívidas”, destaca.

Para o presidente da ACIU, José Peixoto, o PACE oferece um serviço gratuito, moderno e de qualidade. 
“O custo- benefício do PACE é excelente, pois permite a desburocratização da justiça, arrecadando 
valores de débitos que poderiam ser considerados como perda, mas que de uma forma simples e 
direta, são recuperados”, diz.

Ainda segundo Peixoto, caso a Prefeitura ingressasse na justiça para receber esses valores, além da 
morosidade dos processos, ainda teria a questão do custo com as ações judiciais. “O PACE é uma 
alternativa mais barata em termos operacionais e no caso de quem procura a ACIU para fazer o 
acordo, essa pessoa não tem custo nenhum, o serviço é totalmente gratuito”, pontua.

O PACE é um programa realizado conjuntamente pelo: Conselho Nacional de Justiça (CNJ), 
Confederação das Associações Comerciais do Brasil (CACB), SEBRAE Nacional e SEBRAE-MG, Tribunal 
de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), FEDERAMINAS, CBMAE – Confederação Brasileira de 
Mediação e Arbitragem Empresarial e ACIU.

Fonte: Assessoria de Imprensa - ACIU 

PACE DA ACIU JÁ ARRECADOU MAIS
DE 2,5 MILHÕES EM APENAS 2 MESES



FIQUE BEM INFORMADO SEGUINDO 

AS PÁGINAS DA CBMAE NO 
TWITTER, FACEBOOK E YOUTUBE

RIO VERDE-GO LANÇA PACTO 
PELA NÃO JUDICIALIZAÇÃO 
DE CONFLITOS

A Confederação das Associações Comerciais e 
Empresariais do Brasil (CACB), por meio de sua Câmara 
Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial 
(CBMAE), realizou, no último dia 16, mais um 
Encontro pela Solução Pacífica de Conflitos 
Empresariais e Adesão ao Pacto Pela Não Judicialização 
dos Conflitos. A cidade de Rio Verde, no interior de 
Goiás foi a escolhida da vez.

Ao lançar o pacto, com o objetivo de incentivar a solução pacífica de conflitos e conscientizar os 
empresários a respeito das vantagens dos métodos extrajudiciais, a Associação Comercial, Industrial e 
Serviços de Rio Verde (Acirv) apresentou à população os serviços de mediação, conciliação e 
arbitragem, oferecidos na entidade. 

O encontro foi promovido pela Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do 
Estado de Goiás (FACIEG), pela Associação Comercial, Industrial e Serviços de Rio Verde (ACIRV) e a 
Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), por meio da Câmara 
Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial (CBMAE), e em parceria com o Serviço Brasileiro de 
Apoio as Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Também apoiam o encontro a OAB – subseção Rio 
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