
DISCURSO DE DESPEDIDA DA AMAMSUL 
 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente do TJMS, Des. Paschoal Carmello 

Leandro, Excelentíssimo Juiz Giuliano Máximo Martins, Presidente eleito da 

AMAMSUL para o biênio 2021/2022, colegas magistrados e convidados aqui 

presentes e todos os demais que acompanham esta solenidade 

virtualmente, BOA TARTE! 

 

Como começar um discurso de despedida? O que dizer nesta hora? O que 

lembrar, das dificuldades ou dos bons momentos vividos durante a jornada? 

Todas estas questões se tornam irrelevantes quando falamos com a voz do 

coração. 

 

Os olhares, a atenção e o momento são, evidentemente, para quem está 

chegando. Todos aqui presentes e os que nos assistem estão interessados e 

ansiosos para ouvir o que irá dizer o nosso estimado Giuliano, porém, não 

posso deixar passar a oportunidade de dizer-lhes algumas palavras, as 

últimas como presidente da nossa querida AMAMSUL.  

 

Há poucos dias, quando participávamos do ato solene de entrega da reforma 

do auditório da ESMAGIS, na sede de nossa associação, compartilhei com 

alguns colegas a lembrança de quando, ainda acadêmico do curso de Direito 

na década de 1990, frequentava a sede da AMAMSUL como convidado de 

um associado. Naquela época, a ideia de ser juiz era tão distante, algo 

praticamente inalcançável. Hoje, porém, quase 25 anos depois, DEUS me 

permitiu chegar até aqui, não apenas como juiz, mas principalmente 

podendo representar esta classe tão especial. 

 

E é justamente este o ponto mais relevante da minha fala. Quero destacar a 

honra e o privilégio que tive de ser escolhido entre tantos colegas 



competentes e preparados para representar a magistratura sul-mato-

grossense.  

 

Ao longo desses dois anos, com muita dedicação às causas da magistratura, 

todos os dias, procurei retribuir a confiança em mim depositada. Nesse 

sentido, busquei sempre o diálogo, a cordialidade e o respeito a todos os 

colegas. Nunca me furtei ao enfrentamento das dificuldades, e elas 

certamente foram muitas. Dessa forma, seguimos em frente, ora com 

derrotas, ora com vitórias, ora com erros, ora com acertos, e o resultado final 

está ai, para cada um de vocês avaliar o trabalho da Diretoria da AMAMSUL 

biênio 2019/2020. 

 

Na minha avaliação, ainda que eventualmente diferente de alguns, o saldo 

final foi positivo. Evidentemente que a pandemia de COVID-19 nos impediu 

de realizar muitas coisas, festas, encontros, cursos e outros tantos projetos 

que tínhamos planejado, nem por isso, entretanto, ficamos de braços 

cruzados. Aproveitamos a economia de recursos financeiros e investimos em 

melhorias nas nossas sedes, com destaque para a reforma geral do auditório 

da ESMAGIS, do pátio da sede e melhorias nos hotéis de trânsito da Capital 

e de Dourados. Ao todo, foram investidos aproximadamente 1 milhão de 

reais e, ainda assim, entregaremos o caixa da associação para a próxima 

diretoria duas vezes e meia maior do que recebemos.  

 

Merecem registro também as conquistas institucionais. No âmbito da 

Esmagis, tão bem conduzida pelos colegas Bertelli, Alessandro Meliso e 

Alexandre Leite, consolidamos o projeto da residência judicial, que tanto 

auxiliará os magistrados,  assim como firmamos parceria com a faculdade 

INSTED para realização de cursos de Pós-Graduação. Estes projetos, 

aliados a outros já existentes, certamente elevarão ainda mais o nome de 

nossa Escola. 

 



Melhoramos o DAMEH com a contratação de UTI aérea para os seus 

usuários, assim como contratamos com a Unimed Nacional um plano de 

saúde complementar que garante acesso aos conveniados em todos os 

hospitais de referência do país, e, diga-se, a um custo extremamente 

atrativo. Este modelo é tão exitoso que a AMB formou um grupo de trabalho 

com o objetivo de copia-lo e implanta-lo para todos os seus associados em 

âmbito nacional.  

 

Tivemos conquistas importantes para os inativos, como o recálculo da 

parcela autônoma de equivalência, e que, graças à organização 

administrativa e empenho do presidência do TJMS, possibilitou o 

recebimento deste passivo desde já.  

 

Para os colegas em atividade, após muita luta e com o apoio inestimável da 

AMB, tivemos o reconhecimento e a remuneração condizente para a 

realidade que enfrentamos diariamente de acúmulo de acervo processual.  

 

Igualmente importante foi a mudança das regras dos plantões judiciários, 

tornando mais justa a compensação dos magistrados para este tipo de 

trabalho extraordinário. 

 

Não há como esquecer também a criação da Diretoria da Mulher Magistrada 

nesta gestão, assim como todos os projetos por ela realizados, sob a 

condução da colega Maria Isabel. 

 

Este cenário, estimados colegas, a despeito de tantas adversidades e 

algumas derrotas institucionais que enfrentamos ao longo desses dois anos, 

me permite dizer que o saldo é sim positivo. 

 



Só que tudo isso não foi obra do acaso, e muito menos decorrente apenas 

da minha dedicação, ao contrário, é fruto de um trabalho memorável de toda 

a Diretoria da AMAMSUL.       

  

Aliás, que Diretoria fantástica, que colegas valorosos. Todos que aceitaram 

esse desafio e estivem comigo até o final, sempre me apoiaram, 

incentivaram, valorizaram e sobretudo entenderam as minhas limitações e 

relevaram os meus erros. 

 

Para o bem ou para o mal, quem sempre acaba aparecendo é o presidente, 

porém, toda a Diretoria teve papel fundamental na condução da nossa 

associação. Com ideias, sugestões, proposições e aconselhamentos todos 

participaram ativamente deste processo, mesmo com as limitações de tempo 

que a rotina de trabalho lhes impunha.     

 

A todos ficam o meu reconhecimento e eterna gratidão. 

 

Igualmente fundamental em nossas conquistas foi a Administração do TJMS, 

compostas pelos Desembargadores Paschoal Carmello Leandro, Carlos 

Eduardo Contar e Sergio Martins, bem como de seus respectivos juízes 

auxiliares. Nesse ponto, quero destacar, merecidamente, duas pessoas, dois 

grandes amigos, um de longa data e outro que conquistei ao longo desta 

jornada, Des. Paschoal e Fernando Cury. Sem o apoio, boa vontade e, 

principalmente, preocupação de ambos com a magistratura, não teríamos 

tido êxito em tantas lutas. 

 

Registro também os meus agradecimentos a todos os colaboradores da 

AMAMSUL, na pessoa da competente e dedicada Joana. Eles foram, 

indiscutivelmente, fundamentais nas atividades administrativas da 

associação. 

 



Já me encaminhando para o fim, quero externar a minha gratidão às 

pessoas que me deram o maior e mais importante suporte nesta caminhada, 

minha amada esposa May, e minhas filhas Manuela e Rafaela, que, com 

paciência e amor, relevaram minhas ausências de casa e suportaram os 

meus aborrecimentos. 

 

Aos colegas que hoje assumem essa importante missão de conduzir a 

AMAMSUL e representar a magistratura, em especial o meu amigo Giuliano, 

ficam os meus votos de sucesso, assim como o compromisso de estar 

sempre a disposição para ajudar nesta luta que ultimamente se tornou tão 

árdua, mas que é sempre gratificante.  

 

Não são todos que se dispõe a sair de casa ou de seu gabinete para lutar 

por nossa classe, aliás, estes magistrados estão cada vez mais raros. A 

estas pessoas trago uma mensagem de fé, extraída do discurso de 

Theodore Roosevelt: 

 

“O que importa não é o homem que critica ou aquele que aponta como o 

bravo tropeçou, ou quando o empreendedor poderia ter atingido maior êxito. 

Importante, em verdade, é o homem que está na arena, com a face coberta 

de poeira, suor e sangue; que luta com bravura, erra e, seguidamente tenta 

atingir o alvo. É aquele que conhece os grandes entusiasmos, as grandes 

devoções e se consome numa causa justa. É aquele que, no sucesso, 

melhor conhece o triunfo final dos grandes feitos, e que, se fracassa, pelo 

menos falha ousadamente, de modo que o seu lugar jamais será entre as 

almas tímidas, que não conhecem a vitória, nem a derrota.” 

 

Muito obrigado!    

 

  

 


