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PODER JUDICIÁRIO  

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ACRE 

 
SAUDAÇÃO 

 
Boa noite senhoras e senhores, 
 

Nesta noite festiva, foi-me dada a honra de saudar três 
grandes magistrados e amigos, que ora assumem a administração 
do Tribunal de Justiça do Estado do Acre: Desembargadores 
PEDRO RANZI, ADAIR JOSÉ LONGUINI E SAMOEL 
MARTINS EVANGELISTA. 

 
Mas não farei tal saudação sem antes prestar minhas 

homenagens à Desembargadora IZAURA MAIA, que dirigiu, no 
último biênio, nosso Tribunal juntamente com os 
Desembargadores PEDRO RANZI e EVA EVANGELISTA. 
Administração de IZAURA MAIA foi marcada pela competência 
desses valorosos magistrados e de suas equipes. 

 
Certamente não há melhor maneira de prestar essa justa 

homenagem à Desembargadora IZAURA MAIA, senão 
destacando alguns feitos de sua administração, entre eles: 

 
- a reestruturação da carreira dos servidores; 
 
- o oferecimento de cursos de aperfeiçoamento, dos 

quais mais de mil servidores participaram; 
 

- a reforma de vários prédios na capital e interior do 
Estado; 

 
- A interiorização dos sistemas de informática e 

aquisição de novos equipamentos; 
 

- O pagamento de passivos financeiros; 
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- Instalação da primeira Vara Contra a Violência 

Doméstica em Rio Branco; 
 

- A Continuação do MBA em Poder Judiciário oferecido 
aos magistrados. 

 
- Inauguração do Centro Cultural do TJ/AC – Palácio da 

Justiça; 
 

Há muitas outras realizações, mas o tempo, infelizmente, 
não me permitiria nomeá-las, uma a uma. Ainda assim, fiz 
questão de lembrar esses feitos, porque vejo neles a realização de 
sonhos de um grupo de abnegados magistrados, tendo a frente a 
Des. Izaura Maia. 

 
Embora muito tenha sido feito, sabemos que ainda há 

muito a fazer – como sempre haverá. Portanto, caberá aos 
empossados desta noite a honrosa tarefa de continuar a história 
que começou no inicio do século passado, com Tribunais de 
Apelação que tiveram sede em Sena Madureira e Cruzeiro do Sul 
e, posteriormente, com o Tribunal de Justiça, que teve como 
primeiro Presidente o Desembargador Paulo Ithamar Teixeira. 

 
Senhores, o Poder Judiciário do Acre estará em boas 

mãos. Na Presidência, teremos o Desembargador Pedro Ranzi, 
gaúcho de Espumoso, que escolheu o Acre para viver, constituir 
família e construir uma sólida e respeitada carreira.  

 
PEDRO RANZI é, reconhecidamente, homem público de 

qualidades gerenciais inquestionáveis. Sua vida e carreira 
demonstram isso desde a década de 70, quando assumiu a 
Prefeitura de minha cidade, Cruzeiro do Sul.  É, de fato, um 
homem obstinado, tanto que após o exercício do cargo de Prefeito 
daquela cidade, mudou-se para Rio Branco, onde cursou Direito 
na Universidade Federal do Acre e entrou para a magistratura 
acreana. Sua capacidade intelectual é comprovada por todos, 
inclusive por grande parte dos magistrados acreanos, que 
freqüentaram suas aulas no curso de Direito da UFAC. 
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Ao seu lado, o Desembargador Pedro Ranzi contará com 

o auxílio, na vice-presidência, de um acreano de coração: O 
Desembargador ADAIR LONGUINI, que conta com larga 
experiência no serviço público, no qual ingressou nos idos da 
década de 70, destacando-se como advogado do Banco do Brasil 
e, posteriormente, como de Juiz de Direito. 

 
Também professor da Universidade Federal do Acre, o 

Desembargador ADAIR LONGUINI tem sua carreira marcada, 
positivamente, por presidir o histórico julgamento do líder 
seringueiro Chico Mendes, em 1990, e pela enérgica gestão como 
Presidente da Associação dos Magistrados Acreanos, em 
1999/2000. 

 
O Desembargador PEDRO RANZI, não terá em seu vice-

presidente uma figura decorativa, mas um braço direito, apoio 
seguro, amigo leal, juiz equânime e administrador perspicaz. 

 
O Desembargador Pedro Ranzi também contará com o 

auxílio do Desembargador SAMOEL EVANGELISTA, que 
assume a Corregedoria Geral de Justiça. Magistrado que acresceu 
recentemente ao seu vasto currículo de sucesso, a Presidência do 
Tribunal Regional Eleitoral, logrando conduzir com competência 
e tranqüilidade as últimas eleições municipais. 

 
O Desembargador SAMOEL EVANGELISTA também é 

conhecido de todos por sua inquestionável competência, 
demonstrada em diversas posições de destaque na sociedade, 
como: Promotor e Procurador de Justiça, Secretário de Estado, 
Presidente do Tribunal de Justiça, Presidência do Tribunal 
Regional Eleitoral, dentre várias outras funções que exerceu. 

 
Certamente, o Desembargador SAMOEL 

EVANGELISTA também terá uma gestão profícua em nossa 
Corregedoria. 
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Eu poderia passar um longo tempo citando a trajetória 
desses magistrados. Mas creio que o fato de estarem onde estão 
hoje mostra, por si só, o mérito e a solidez de suas caminhadas 
como profissionais que lutam ao lado da justiça. Da justiça que 
crê na igualdade, na melhoria de vida dos cidadãos e cidadãs, na 
aplicação correta das leis e na construção de um mundo cada vez 
mais plural e solidário. 

 
Portanto, desejo a Vossa Excelência, Des. PEDRO 

RANZI, bem como aos demais magistrados, uma administração 
onde os sonhos sejam guardados no mesmo lugar que a esperança 
dos homens: em seus corações e mentes. E que tais sonhos 
possam alimentá-los e guiá-los na tarefa que ora assumem, se 
transformando, depois, em conquistas reais. 

 
Conquistas estas, que certamente, alimentarão os nossos 

espíritos acreanos e nossos sonhos de liberdade, justiça, 
igualdade, respeito, solidariedade e equidade social.  

 
OBRIGADO!! 


