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Concede  Título  de  Cidadã  Mato-Grossense  a
Senhora  LIDIANE  DE  ALMEIDA  ANASTÁCIO
PAMPADO.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com base no que dispõe o artigo 26,
inciso XXVIII, da Constituição Estadual, resolve:

 

 

Art. 1º Concede Título de Cidadã Mato-Grossense a Senhora LIDIANE DE ALMEIDA ANASTÁCIO
PAMPADO, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Mato Grosso.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 26 de Outubro de 2016

 

Wagner Ramos
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado, brasileira, nascida em Birigui/SP, em 13 de junho de 1979, filha de
Claudenir Anastácio e Luzia de Almeida Anastácio, casada com Alexandre Delicato Pampado desde 19 de
abril de 2008 e mãe de Pietra Anastácio Pampado e Antonella Anastácio Pampado.

 

Atualmente Juíza de Direito do Estado de Mato Grosso, empossada em 18 de novembro de 2004 e
vitaliciada em 18 de novembro de 2006.

 

Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito Universidade Paulista – UNIP, localizada em São José do Rio
Preto, cuja colação de grau se deu em dezembro de 2002, período de estudos que também cursou
informática e língua estrangeira, incluindo os idiomas de espanhol, inglês e francês e estagiou no Ministério
Público do Estado de São Paulo de Julho de 2001 a janeiro de 2003.

 

Aprovada no exame da OAB em Dezembro de 2002 na Secção de São Paulo, bem como no Concurso
Público para Estagiário do Ministério Público Estadual em 2000, no Concurso Público para Oficial de
Promotoria no Estado de São Paulo – prova teórica e prova prática em 2001, no Concurso Público do TRF
da 3ª Região para o cargo de técnico judiciário – área administrativa – 2000, edital nº 26.10.2004 publicado
no DOU, no Concurso Público do Ministério Público da União para o cargo de Analista Processual – Nível
Superior – publicado no DOU em 07/12/2006 – portaria nº 81, de 06.12.2006 e no Concurso Público do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso para o cargo de Analista Jurídico – 2004 – ato nº 151/2004 –
PGJ.

 

Pós-Graduada Lato Sensu em Ciências Jurídicas - Especialização em Direito Civil e Consumidor, com 360
horas, realizado no âmbito da Diretoria de Projetos Especiais da Universidade Cândido Mendes, no período
de agosto de 2005 a fevereiro de 2007.

 

Pós-Graduada – MBA em Poder Judiciário - Especialização “lato sensu”, com 360 horas, realizado na Escola
Superior da Magistratura do Estado do Mato Grosso, no período de setembro de 2009 a outubro de 2012.

 

Durante os 10 anos de magistratura que vem exercendo já jurisdicionou nas Comarcas de Diamantino,
Tabaporã, Nova Mutum, Juína, Nortelândia e Campo Novo do Parecis.

 

Dentre as ações nos processos, nos quais sempre prezou pela celeridade, destaca-se suas atuações
intensivas na área da infância e juventude, vez que além da máxima prioridade na tramitação dos processos
de crianças institucionalizadas, imprimindo um rito ágil nos mesmos, com o fito de que os menores
permaneçam o menor tempo possível abrigados.

 

Outrossim, foi realizada intervenção nos abrigos das comarcas de Juína, Nortelândia e Campo Novo do
Parecis, obtendo respaldo da sociedade e da administração pública para reforma dos lares para que as
crianças e adolescentes abrigados tivessem maior comodidade e condições salubres durante a permanência
das mesmas nos locais, sendo que inclusive no período em que jurisdicionou em Juína recebeu moção de



aplauso da Câmara Municipal pelos trabalhos desenvolvidos como Juíza da Infância e Juventude em maio
de 2009.

 

E é por estas e outras razões, que nos levaram a propor aos Nobres Deputados esta justa homenagem a
Senhora Lidiane De Almeida Anastácio Pampado, por seus trabalhos prestados e por sua parcela de
contribuição ao progresso do Estado de Mato Grosso.
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Wagner Ramos
Deputado Estadual


