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Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense a
Humberto Eustáquio Soares Martins.

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

        Art. 1º Concede o Título de Cidadão Mato-Grossense a Humberto Eustáquio Soares Martins.

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

JUSTIFICATIVA

Natural de Maceió, o ministro Humberto Martins foi empossado na presidência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) em 27/08/2020. Passou parte da infância no interior de Alagoas, e ali iniciou sua carreira
jurídica. "Nunca tive dúvidas de qual faculdade cursar, qual carreira exercer, pois a defesa dos menos
abastados, das minorias étnicas e sociais, a valorização do ser humano, o amor pela justiça, são valores que
me movem desde sempre", disse ele em 2016.

Após concluir os cursos de direito, em 1979, na Universidade Federal de Alagoas, e de administração de
empresas, em 1980, no Centro de Estudos Superiores de Maceió, Martins começou a sua atuação
profissional como promotor de Justiça adjunto na comarca de União dos Palmares (AL), cargo que exerceu
de 1979 a 1982.

Também foi procurador do Estado de Alagoas (de 1982 a 2002) e, por duas décadas, exerceu a advocacia
privada, ocupando diversas funções relevantes, como a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil de
Alagoas, por dois mandatos.

Durante o segundo período à frente da OAB, foi indicado a uma vaga no Tribunal de Justiça de Alagoas
(TJAL) pelo quinto constitucional, na condição de advogado. Como desembargador, teve assento em órgãos
julgadores cíveis e criminais, foi vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, corregedor
regional eleitoral e diretor da Escola Judiciária Eleitoral.
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De 1992 a 2006, lecionou na Universidade Federal de Alagoas. Autor de vários livros e artigos jurídicos, foi
reconhecido pela atuação acadêmica ao receber o título de doutor honoris causa em direito, conferido em
2019 pelo Centro Universitário Facol, de Pernambuco.

Em 2006, Martins foi nomeado ministro do STJ e, desde então, atuou na Segunda Turma e na Primeira
Seção – colegiados especializados em direito público. Atualmente, é membro da Corte Especial.

O Ministro Humberto Martins tem grande carinho por Mato Grosso, tendo visitado o estado inúmeras vezes.
Foi membro da Rede de Pesquisa de Direito Civil Contemporâneo com a participação de professores da
UFMT. Recentemente, capitaneou uma inspeção no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso -TJMT,
em Cuiabá (MT), entre os dias 02 e 06/12/2019.

“Nós recebemos durante a semana um tratamento sempre de fidalguia, um tratamento participativo, um
tratamento que demonstra a união do Judiciário brasileiro”, afirmou o ministro Humberto Martins. Ele
agradeceu a instituição pelo apoio durante os trabalhos e pelo fornecimento de todos os dados e
documentos solicitados, “para que cada vez mais o Conselho Nacional de Justiça, junto com o Tribunal,
possa trazer ao jurisdicionado uma atuação de excelência. A todos da equipe, o nosso muito obrigado”.

 Humberto Martins agradeceu a Associação Mato-grossense de Magistrados (Amam-MT) e também cada
integrante da equipe de inspeção, dentre eles os juízes auxiliares Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Luiz
Augusto Barrichello Neto, Jorsenildo Dourado do Nascimento e Sérgio Ricardo de Souza, pela “competência,
responsabilidade e, sobretudo, pelo tratamento amigável, saudável e participativo.”

Sobre os trabalhos em Mato Grosso, o ministro Humberto Martins afirmou que a inspeção é um
procedimento de rotina, previsto desde o início de sua gestão para os tribunais, para sentir de perto o que
pensam os juízes, os advogados e as próprias partes com relação ao atendimento do Judiciário.

Por todos estes motivos, peço apoio aos meus pares para aprovação do presente projeto de resolução, com
a consequente expedição de Título de Ciadão Mato-Grossense ao ministro Humberto Martins.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Julho de 2021

 

Max Russi
Deputado Estadual
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