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e represento a justiça.

Também sou chamada de DEUSA DA JUSTIÇA 

Esta venda em meus olhos significa que
a Justiça deve ser 'cega' e julgar os processos

            sem olhar as partes envolvidas. 

Eu sou a justiça e para mim
todos são iguais perante a lei.

A Justiça é muito importante
para o Estado de Mato Grosso e
para todas as pessoas que aqui
vivem, estudam, trabalham,
e até mesmo para aqueles que estão
aqui só para conhecer o nosso Estado.
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A Justiça tem a função de revolver conflitos de acordo com as leis.

Quando acontecem PROBLEMAS e as pessoas envolvidas

não conseguem se entender, elas devem procurar a Justiça.

Lembrem-se:Nunca devemos fazer Justiça com as próprias mãos.
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Chegando à Justiça a pessoa pede para abrir um processo

e então jumtam-se documentos para dar andamento à questão.

Esse processo será julgado no FÓRUM

e quem resolve esses conflitos é o Juiz.

O Juiz ou Juíza é uma pessoa competente para julgar

 quem tem razão de acordo com a lei.

O julgamento é justo, pois todos os

cidadãos têm direitos iguais.
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A pessoa que procurar a Justiça precisa contratar um advogado.

O advogado é um profissional capacitado para prestar assistência em 

questões judiciais.

Se essa pessoa não tiver dinheiro para pagar um advogado, ela pode procurar 

a DEFENSORIA PÚBLICA, onde trabalham advogados que são pagos pelo 

Estado para defender o cidadão. Dessa forma, a justiça é de graça.
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Depois de analisar o processo, o Juiz chega a sua decisão, que é chamada 

de sentença. É a PRIMEIRA INSTÂNCIA.(Fórum)

Se essa decisão do Juiz não agradar a 

uma das partes, ela pode entrar com um 

recurso, pedir a revisão do processo e um 

novo julgamento pelo Tribunal de Justiça. 

É a SEGUNDA INSTÂNCIA.

Se ainda assim uma das partes 

não concordar, é possível 

recorrer aos  Tribunais 

Superiores em Brasília.
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Quando as pessoas entram com um recurso por não concordar com uma 

sentença proferida por um Juiz, o processo vai para o Tribunal de 

Justiça. 

No Tribunal de Justiça, o recurso será analisado

 pelos Desembargadores.

Os Desembargadores avaliam a

sentença dada pelo Juiz.

Eles decidem em grupo.

A decisão dado por eles é

chamada de 'ACÓRDÃO'. 

Desembargadores são Juízes

 experientes, que, por notável saber

jurídico, se candidatam a esse

 posto do Tribunal de Justiça

do seu Estado ou da Justiça Federal.

Desembargador é o cargo

mais alto da Justiça Estadual.
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Juizados Especiais Cíveis e Criminais são aqueles que fazem o julgamento 

e a execução de causas cíveis mais simples e infrações penais de menor 

gravidade. Você já deve ter ouvido falar em Juizados Especiais.

Ele existem para resolver conflitos mais simples. Mas existem

 casos que não podem ser julgados por esses Juizados.

Exemplos: Casos em que envolvem menores de idade, presos, etc.
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É importante lembrar que nem tudo precisa virar um Processo.

Uma boa conversar pode, muitas vezes , evitar um processo na Justiça. 

E também é bom não esquecer que os processos na Justiça podem 

demorar, pois precisam ser muito bem analisados. 

Outra forma de evitar processos é procurar

 os Juizados Especiais onde

 trabalham os Conciliadores.

O Conciliador é um profissional

 que auxilia, informa e tenta fazer

 as partes entrarem em acordo.

Viram como é bem melhor

resolver tudo em PAZ?



A CONCILIAÇÃO é a melhor forma de resolver os conflitos, 

porque é a mais rápida, mais barata e mais eficaz.

Nela não há risco de injustiça, pois as próprias pessoas 

envolvidas no conflito, com a ajuda do conciliador, encontram 

a solução para o problema. 

solução para os problemas

Nela não há perdedor!
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E se não houve acordo na audiência de Conciliação?

Existe a MEDIAÇÃO: um Juiz  Leigo,  com ajuda de Conciliadores,  

junta documentos e ouve pessoas que conhecem o caso. Escolhe-se 

um Mediador para fazer a arbitragem de um modo mais rápido.

Ouvindo as pessoas

Processo
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AURATIVAA JUS IÇA REST supervisiona e procura a melhor T

forma para resolver conflitos. Ao ouvir os dois lados, ela busca 

firmar o acordo e a maneira de corrigir o erro cometido, 

restabelecendo o que é de direito.

Outras formas de acordo
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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso é dividido em

TRIBUNAL PLENO, onde trabalham todos os Desembargadores 

e Câmaras Cíveis e Criminais compostas por três Desembargadores.
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O Poder Judiciário é muito importante para o organização do Estado.

Ele existe para garantir a ordem, para promover a justiça e atender a 

todos. Nunca devemos procurar fazer justiça por conta própria.

Devemos confiar sempre na Justiça.
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Todos nós somos cidadãos e temos direitos e obrigações. Cuidar do meio 
ambiente e manter a cidade limpa é dever de todos. Jogue o lixo no lixo.
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