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Senhor Presidente,
Senhor Procurador-Geral de Justiça,
Senhores advogados,
Serventuários da Justiça,
Demais ouvintes.

Quero me dirigir em particular aos eminentes pares, amigos integrantes desta Corte de 
Justiça. Cumpre-se nesta hora o determinado nas leis e demais ordenamentos, no sentido
de eleger a Administração do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul para um 
novo biênio, nas pessoas daqueles que, pela ordem natural, acham-se habilitados para 
tal.

Agradeço com sinceridade de propósito o clima de respeito e o apoio a mim expressados 
nesta ocasião. Registro, não por mera formalidade, mas como ideal de conduta a ser 
atingido, que todos os senhores e senhoras, eminentes Desembargadores, deverão — de
alguma forma e em algum momento — ser chamados a participar do porvir nos próximos 
anos de 2021 e 2022.

Caros amigos e companheiros.
Estamos prestes a dar início a 39 década do século XXI e, neste sentido, é preciso 
chamar a atenção de todos no sentido de colocar a magistratura sul-mato-grossense em 
local de destaque que pode e deve ocupar no cenário nacional.

Sem divagar sobre o momento que vivemos, quero, nesta breve locução, pedir que — 
independente de vícios e paixões cujas imperfeições devemos sempre afastar de nós — 
todos estejam ao meu lado no propósito de renovar, criar e inovar os valores creditáveis à 
Justiça.

Tenho como dever, o compromisso de restaurar em nosso Estado, o respeito, a dignidade,
a força e o brilho inerentes ao Poder Judiciário, valores estes que se encontram 
vilipendiados pelos péssimos exemplos, pelos absurdos e violações praticadas no cenário
nacional, com reflexos que atingem, indistintamente, toda a magistratura brasileira.

O meu propósito é com a valorização da magistratura, cujo objetivo não é apenas o de 
enaltecer os juízes e Desembargadores, mas o de entregar uma Justiça rápida e 
facilitada, com acertos e erros naturais, porém com a certeza de que o melhor terá sido 
feito.

Eminentes Desembargadores.

Ao se expor ao sol nenhum de nós está isento das queimaduras causadas pelo astro rei. 
No entanto, para evitar danos e obter os benefícios advindos dessa exposição, convido-os
a cerrarem fileiras junto a mim, colocandovos à disposição da Presidência, e dos colegas 
Sideni Soncini Pimentel (Vice-Presidente), e Luiz Tadeu Barbosa Silva (Corregedor-Geral 
de Justiça), também eleitos nesta ocasião, contribuindo em tudo que se fizer necessário.

A diminuição do acervo processual, superando metas externas preestabelecidas; a 
eficiência da prestação jurisdicional, calcada na modernização da estrutura (o que trará 



uma quebra do modelo existente); a satisfação dos operadores do Direito (magistrados, 
membros do Ministério Público e advogados) e a valorização do servidor, oferecendo-lhe 
um ambiente motivador e saudável; assim como e, principalmente, o reconhecimento
pela sociedade - para a qual devemos sempre voltar nossas ações - da melhoria dos 
serviços prestados e, finalmente, em âmbito nacional, servirmos de modelo de correção e 
qualidade, obtendo destaques, certificações e prêmios que pretendemos e temos a 
obrigação de alcançar, serão o norte de nossa bússola durante o próximo biênio.

Para isto tudo - com propósitos ambiciosos de superação de tudo que até aqui foi 
construído em nossa história - mais uma vez, e encerrando este singelo agradecimento, 
peço que, por favor, ajudem a construir o Poder Judiciário do século XXI em nosso Estado
de Mato Grosso do Sul, apoiando o projeto administrativo a ser implementado sob a 
minha direção, com os auspícios de todos nós e as bençãos de Deus. 

Espero contar com a amizade, o apoio e o trabalho de todos os envolvidos nesta senda. 
Aguardemos a chegada do momento oportuno.

Meu muito, muito obrigado.


