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Com fulcro no Art. 183, inciso IX, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido
o Soberano Plenário, que registre nos anais"MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO", na forma:

"A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seus membros, mediante
requerimento do Deputado Emanuel Pinheiro, vem manifestar o reconhecimento público ao Excelentíssimo
Juiz de Direito, Doutor Sebastião Barbosa Farias, pela sua posse no cargo de Desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso, no dia 23 de agosto do corrente ano”.  

 

Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 27 de Agosto de 2013

 

Emanuel Pinheiro
Deputado Estadual



JUSTIFICATIVA

 

Promessas de continuidade de um trabalho honrado, zeloso, digno e competente a fim de cumprir e fazer ser
cumprida a Lei deram início à sessão de posse dos novos desembargadores do Poder Judiciário de Mato
Grosso, Serly Marcondes Alves e Sebastião Barbosa Farias.  A sessão solene foi realizada na tarde desta
sexta-feira (23 de agosto), no Plenário 1, e estava marcada pela presentes de autoridades, familiares,
amigos, além de muita emoção. Serly, que ascendeu por merecimento, foi a primeira a tomar posse, sendo
seguida por Farias, que foi promovido por antiguidade.    

Barbosa se lembrou de momentos felizes de sua vida ressaltando que aquele momento se confundia, em
importância, com a sua infância em Alto Araguaia (415 km ao sul de Cuiabá). Durante sua fala, em sua
“condição de humildade”, ele se comprometeu novamente, 27 anos depois de tomar posse como juiz, em
continuar servindo a população e distribuindo justiça célere e eficaz. Destacou ainda sua vontade “de ver
chegar um dia em que os cidadãos retomarão o diálogo entre si, resolvendo seus problemas com conciliação
e acordo”.

A emoção também tomou o presidente do Tribunal de Justiça, Orlando Perri, que relembrou de quando
tomou posse como desembargador, zelando pelos mesmos propósitos que hoje os desembargadores
firmaram compromisso. Perri ressaltou que a magistratura não se confunde com um seleiro de vaidades e
lembrou que ali como juiz e desembargador “esculpe-se parte da vida do jurisdicionado, podendo dar
felicidade às partes com um julgamento transparente, rápido e honesto ou cravar a desesperança no coração
e no semblante de alguém que teve uma causa julgada inadequada”.

O presidente lembrou ainda que a renovação da corte nos últimos cinco anos já ultrapassou os 50%, “o que
é muito bom para o Judiciário, pois o novo traz ideias diferentes e oxigena o ambiente”.

Por estas razões é que peço aos Nobres Pares o apoio a esta Moção de Congratulação e que seja enviada
ao Excelentíssimo Juiz de Direito, Doutor Sebastião Barbosa Farias, pela sua posse no cargo de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no dia 23 de agosto do corrente ano. No
seguinte endereço: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Centro Político Administrativo, Caixa
Postal 1071, Cuiabá – MT, CEP: 78050-970.
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