
TERMO DE COOPERAÇÃO Nº        /2012.

Termo de Cooperação que entre si celebram Tribunal de Justiça do 
Estado de Goiás e a Associação do Magistrados Brasileiros (“AMB”) 
visando o desenvolvimento de ações conjuntas destinadas à cidadania 
e justiça.

CONSIDERANDO que  para  a  existência  de  um Estado  Democrático  de 

Direito é imprescindível que os poderes atuem em prol dos indivíduos, e em 

atual sintonia com todos os setores da sociedade

CONSIDERANDO que, para que haja referida sintonia, é fundamental que 

os  cidadãos  tenham  acesso  a  conhecimentos  necessários  sobre  o  Poder 

Judiciário, bem como maior integração e proximidade entre magistrados e 

comunidade

CONSIDERANDO que a  Meta nº  4,  de 2011,  do Conselho Nacional  de 

Justiça, apregoa que, dentre outras atividades, os Tribunais de Justiça devem 

implantar  programas  de  esclarecimento  ao  público  sobre  as  funções, 

atividades  e  órgãos  do Poder  Judiciário  em escolas  ou  quaisquer  espaços 

públicos

CONSIDENRANDO o  interesse  comum  dos  signatários  visando  o 

desenvolvimento  de  ações  conjuntas  destinadas  à  cidadania  e  justiça  de 

crianças e adolescentes em todo o Brasil.

RESOLVEM:

A Associação  dos  Magistrados  Brasileiros  –  AMB,  com sede  no  SCN 

Quadra 02, Bloco D, Torre B, Conjunto 1302 – Centro Empresarial Liberty 

Mall, Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 34.102.228/0001-04, neste ato 



representada por sua Escola de Magistratura – ENM, órgão Social da AMB e 

seu Diretor Presidente, Dr. Roberto Portugal Bacellar, brasileiro, magistrado, 

portador  da  Carteira  de  Identidade  Civil  nº  3.141.475-0  SSP-PR,  com 

domicílio profissional no endereço supramencionado e Tribunal de Justiça do 

Estado de Goiás,  neste ato representado por seu Presidente,  Des.  Leobino 

Valente  Chaves,  resolvem  celebrar  o  presente  Termo  de  Cooperação, 

mediante as cláusulas a seguir enumeradas.

Cláusula Primeira

O objeto deste Termo é a conjunção de esforços para execução do Programa 

“Justiça Educacional – cidadania e justiça também se aprendem na escola” e 

a adoção de medidas conjuntas, por todas as partes celebrantes, englobando 

planejamento,  organização,  desenvolvimento  e  execução  de  atividades  de 

natureza  educacional,  concernentes  à  conscientização  dos  direitos  da 

cidadania,  ética  e  justiça,  bem  como  possibilitando  maior  conhecimento 

sobre  o  funcionamento  do  poder  judiciário,  no  âmbito  da  rede  pública 

estadual  e  municipal,  ou  ainda,  organizações  públicas  ou  sociais  e 

associações civis que guardem pertinência com o objeto deste instrumento.

Cláusula Segunda

Ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás compete:

a) designar uma Comissão para, juntamente com o coordenador regional do 

Programa, designado pela AMB, organizar e desenvolver o trabalho em cada 

localidade;

b)  encaminhar  às  instituições  participantes  os  exemplares  da “Cartilha  da 

Justiça e da Cidadania”, necessários à execução do programa;

c)  participar  da  organização  dos  grupos  aplicadores  do  Programa  nas 

unidades  e  regiões  de  ensino,  possibilitando  os  meios  necessários  à 

elaboração e execução do cronograma de reuniões e treinamento;



d) programar e viabilizar as visitas, seja independentemente ou em parcerias 

com Secretarias Estaduais e Municipais da Saúde, com transporte dos alunos 

aos Fóruns, Tribunais e outros órgãos do Sistema Judiciário.

Cláusula Terceira

À AMB compete ceder os direitos de utilização da “Cartilha da Justiça e 

Cidadania”, nos termos do Plano de Trabalho que integrará este Termo de 

Cooperação por aditivo específico e em conformidade com os objetivos do 

Programa;

Cláusula Quarta

Os  cooperantes  determinarão  a  implantação  e  o  desenvolvimento  do 

Programa a cada semestre letivo, com início no segundo semestre deste ano.

Cláusula Quinta – DAS DESPESAS

Não haverá transferência nem aplicação de recursos financeiros diretos por 

parte de nenhum dos signatários.

Cláusula Sexta – DO PRAZO DE DURAÇÃO

O presente Termo entrará em vigor na data de sua assinatura e terá validade 

indeterminada,  podendo  suas  disposições  ser  alteradas  de  comum acordo 

entre os signatários.

Cláusula Sétima – DAS DECLARAÇÕES

Em virtude da natureza e forma deste Termo de Cooperação, não constitui o 

mesmo qualquer vínculo, associação, consórcio ou responsabilidade solidária 



entre  as  partes  ou  seus  empregados,  funcionários  ou  representantes,  com 

relação à outra parte.

Cláusula Oitava – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Os  direitos  e  obrigações  pactuados  neste  Termo  são  intransferíveis  a 

quaisquer  terceiros,  no  todo  ou  parte  e  quaisquer  planos  de  trabalho  ou 

ampliação dependerão dos aditivos específicos.

O presente instrumento segue firmado em quatro vias de igual teor e forma.

Brasília/DF,        de abril de 2012.

Des. LEOBINO VALENTE CHAVES
PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS

ROBERTO PORTUGAL BACELLAR
DIRETOR-PRESIDENTE DA ENM  

TESTEMUNHAS:

Nome: ___________________________________
Identidade:
CPF:

Nome: ___________________________________
Identidade:
CPF:


