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I-INTROD 

De MimosolMT o Brasil recet 
o gênio da pacificação, patrono da A1 
cito Brasileiro5

, cujo lema "morrer, 
imortalizou-se além-mar. Inspirados 
deixou um grande legado como m: 
opúsculo com o lema: "trabalhar in, 
esmorecer jamais!", buscando semp 
ciário, agregando-lhe valores, fazen< 
só pelo trabalho diuturno no fórum 
plano das ideias6

, colaborar com pro 
lidade, acessibilidade, transparência, 
ridade da Justiça brasileira, anseio e I 

Mato Grosso do tuiuiú, terra , 
grãos do país, Estado pujante por r 
terceira maior unidade federativa en 
ponta no cenário nacional com a aI 
combustível. Por intermédio de seu 
ção data de 1874, tem, também, galJ 
cenário da Justiça nacional, sendo, 
concerne à implantação de um gra 
modernização nas Varas Judiciais (n 
deu men~ão expressa entre 20 proje 
Nacional de Trabalhos da Qualidadt 

Com 219 juízes de direito de 
juízes substitutos de segundo grau, 3( 

Anna a qual pertencemos pelos quase sete a 
sargento de carreira do Exército. 
Concebendo as ideias como imprescindíveis; 
ção e à criação de um ambiente propício à imr 
O método ORDEM é um programa de qualidad 
do Estado de Mato Grosso. confOIme histórico e 
Realizada em 2002 no Estado de Pemambuc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


