MAGISTRATUS

Amam lança campanha
institucional “Justiça em Números”
A Associação Mato-grossense de Magistrados

feriados – foram resolvidos ou arquivados 5,7 pro-

recursais; e de 2º grau, que é representada pelos Tri-

(Amam) lançou uma campanha institucional nos

cessos no Sistema Judiciário de Mato Grosso, por

bunais de Justiça (TJs).

meios de comunicação de Mato Grosso com o in-

dia, no ano passado.

tuito de reconhecer e valorizar a produtividade da

Ocorre que o trabalho dos magistrados mato-gros-

Com esse desempenho e outros fatores positivos, o

senses de 1º Grau atingiu índice 100% entre os tri-

magistratura no Estado.

Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) ficou

bunais estaduais de médio porte e os de 2º Grau al-

Televisões, rádios, jornais e sites estão reforçando os

em primeiro lugar em produtividade entre os tribu-

cançaram 75%, totalizando a média mato-grossense

bons resultados alcançados pelo Sistema Judiciário

nais de médio porte de todo o país, conforme apon-

em 95%. Para se ter ideia, a média nacional é de 82%

mato-grossense no “Relatório Justiça em Números

ta o Índice de Produtividade Comparada da Justiça

– isto é, 13% abaixo de Mato Grosso.

2017 (ano-base 2016)”, divulgado pelo Conselho Na-

(IPC-jus).

cional de Justiça (CNJ).

Os magistrados mato-grossenses alcançaram o índi-

tre os tribunais de médio porte é o TJ do Distrito

Entre os destaques da campanha, que segue veicu-

ce geral de produtividade de 95% – considerando 1º

Federal e Territórios (TJDFT), com índice de 78%,

lando no Estado por meio de materiais online e of-

e 2º graus e a área administrativa. Sendo a Justiça Es-

seguido pelo TJ de Santa Catarina (TJSC), com 77%.

fline, está o índice de produtividade do magistrado

tadual estruturada em duas instâncias: 1º grau, que

É a magistratura melhorando a vida das pessoas em

mato-grossense, que foi de 2.084 processos em 2016.

é composta pelos Juízes de Direito, varas, fóruns,

Mato Grosso e sendo destaque no Brasil por seu ex-

Isto significa que – sem excluir sábados, domingos e

tribunais do júri, juizados especiais e suas turmas

celente desempenho.

Para efeitos de comparação, o segundo lugar en-
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Comprometimento e qualidade
no trabalho que se desdobra em
números. Hoje somos cerca de 290
magistrados, 4.516 servidores e
79 comarcas espalhadas pelos 141
municípios de Mato Grosso. Se
levarmos em consideração os 3,3
milhões de habitantes do Estado, cada
magistrado mato-grossense tem sob
sua responsabilidade 115 mil pessoas.

Judiciário Mato-grossense, pois em
Comarcas mais afastadas da Capital,
a exemplo de Colniza e Vila Rica, os
abnegados Magistrados têm de se
levantar de madrugada para dispor de
uma internet com velocidade e baixo
congestionamento que lhe possibilite
alimentar com suas decisões e
sentenças sistemas como o PROJUDI
e o PJE.

Contudo, estamos devolvendo à
população de Mato Grosso o resultado
do nosso trabalho com orgulho.
Em 2016, registrou-se um ingresso
de 504.170 novos processos no
Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso (TJMT). No mesmo período,
arquivou-se 518.815 processos e
foram dadas 588.774 sentenças.

Os expressivos números e índices
alcançados pelo Poder Judiciário
do Estado de Mato Grosso em 2016
devem ser creditados a uma gama
de fatores, dentre os quais se insere
o compromisso da magistratura com
solução dos litígios que se apresentam
e a verdadeira intenção em contribuir
com a paz social. Vale destacar também
o empenho dos nossos servidores.

Os dados demonstram que a nossa
produção superou, inclusive, alguns
Tribunais de grande porte como os de
Minas Gerais e Paraná.
Observo que a importância desses
números se sobreleva à constatação
estatística da excelência do Poder

Mas, o futuro da Justiça está além dos
números, nobres pares. Está também
nas pessoas que escrevem a sua
história todos os dias. Vamos fazer
de cada dia uma nova página positiva
nessa jornada.

Com estima,

José Arimatéa Neves Costa

Presidente da Associação
Mato-grossense de Magistrados
– AMAM

Amam soma força à campanha
de combate preventivo
contra a corrupção

A Amam, representada pelo presidente

entidades da sociedade civil organizada,

José Arimatéa Neves Costa, participou do

um manifesto previamente redigido foi

primeiro ato cívico do movimento “Reage

divulgado para o público. Nele, constam

MT”. O encontro, realizado no dia 10

sugestões no intuito de modificar – e

de outubro, no auditório da Ordem dos

aprimorar – os sistemas públicos no

Advogados do Brasil – Seccional Mato

Estado ao repensar, por exemplo, seus

Grosso (OAB-MT), visou a ampliação do

mecanismos de controle. O documento

debate e propostas em prol do combate

também cobra explicações claras e a

aos contínuos atos praticados contra o

devida punição dos envolvidos no desvio

patrimônio público no Estado, bem como

de recursos públicos.

à corrupção como um todo.
Idealizado conjuntamente por 57

OLHAR NO
FUTURO

Uma agenda de trabalhos foi instituída
e segue com reuniões semanais para
traçar visitas a órgãos de investigação e
julgadores, bem como às cidades polos
no interior, para exigir respostas sobre
as inúmeras denúncias que vieram à
tona a partir das delações premiadas de
membros dos antigos governos de Mato
Grosso e demais esferas e órgãos.

CONVÊNIO
No radar – A Amam acaba de firmar parceria
com a Solução Home Theater e Automação
– empresa que é expert no desenvolvimento
e execução de projetos que envolvem
desde a escolha, instalação e configuração
de equipamentos até os menores detalhes
técnicos. A loja física da empresa, bem como
seu Showroom, estão situados na Av. Isaac
Póvoas, 1246, Centro Norte, em Cuiabá.
Mais informações pelo site
solucaohometheater.com

DESTAQUE

Juiz Responde

ou pelos contatos
(65) 3624-0422 ou 99664-3228.

O juiz Luiz Otávio Ribeiro Sabóia,
titular da 3ª Vara Cível da Comarca
de Cuiabá, foi o entrevistado da Rádio
Vila Real (antiga CBN) no dia 10 de
novembro de 2017. O magistrado
falou sobre as metas do judiciário e
de que forma que o cumprimento
delas se reflete em serviços para a
população.

Reuniões
associativas
antecederam
Jogos Nacionais
Foram realizadas, nos dias 24 e 25 de outubro,

na pauta do encontro da Coordenadoria da

a equipe de futebol de campo da Amam

em Fortaleza (CE), reuniões nacionais

Justiça Estadual: permuta entre magistrados

participou da 1ª edição dos Jogos dos Conselhos

promovidas pela Associação dos Magistrados

de estados diversos; Resolução nº 219/CNJ

de Classe de Mato Grosso. A competição

Brasileiros (AMB). As atividades antecedem

(equalização da força de trabalho entre 1º e 2º

esportiva foi organizada pela Secretaria Adjunta

os VIII Jogos Nacionais da Magistratura, que

graus); novo Código de Processo Penal (CPP);

de Esporte e Lazer de Mato Grosso (Sael/MT) e

aconteceram também na capital cearense, de

forma de acesso aos Tribunais Superiores;

reuniu nove equipes de futebol de campo. Mais

25 a 29 de outubro, numa iniciativa conjunta

saúde do magistrado; reforma da previdência;

de uma tonelada de alimentos não perecíveis

da AMB com a Associação Cearense de

Valorização por Tempo na Magistratura

foram doados pelos atletas da competição e

Magistrados (ACM).

(VTM), entre outros temas.

serão revertidos para instituições de caridade.

Neste quarto ciclo de reuniões, destacaram-se

CONSELHOS DE CLASSE – Em Cuiabá,

AMAM NA IMPRENSA

