SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Modelo de Currículo – Vagas no CNJ e no CNMP
Nome

Ivan Lúcio Amarante

Tribunal de origem

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

Data de posse

15/06/2012

Vaga a que deseja
concorrer

JUIZ NO CNMP

Atuação Profissional Atual:
Juiz de Direito designado para atuar na Comarca de Vila Rica-MT, desde a datada posse.
Demais Atuações Profissionais:
Oficial da Polícia Militar do estado de São Paulo, de 15/01/1990 até a data da posse como
Juiz de Direito do estado de Mato Grosso, ininterruptamente.
Formação Acadêmica:
Bacharel em Direito pela Universidade de Sorocaba/SP; tendo sido apresentada a
Monografia de final de curso de título: “Princípios Gerais do Processo Civil”.

Formação Complementar:
Curso de Formação de Oficiais pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco – Curso
Superior de Graduação de Administração em Segurança Pública.
Pós Graduação em Direito e Processo Penal, Latu Sensu, pela Universidade
Presbiteriana Mackenzie/SP; tendo sido apresentada a Monografia de final de curso de
título: “Tribunal Penal Internacional”.
Pós Graduação em Políticas Públicas e Gestão em Segurança Pública, Latu Sensu, pela
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, em conjunto com a SENASP;
tendo sido apresentada a Monografia de final de curso de título: “As relações parentais
à luz da sócio afetividade”.
Publicações:
Clique aqui para digitar texto.
Outras Informações:
Aprovado no Exame da OAB/SP, em setembro de 2004. Desde o mês de janeiro do ano
de 2001, até o ingresso na Magistratura Estadual Mato-grossense, em data 15/06/2012,
este Magistrado, então Oficial da Polícia Militar do estado de São Paulo, permaneceu,
durante todo o período, servindo em Setores de Justiça e Disciplina, assessorando
diretamente os respectivos Comandantes (todos Coronéis “fechados”), na tomada de
decisões e emissão de pareceres nas esferas criminal e processual administrativa (ético
moral). Em um período de mais de 25 anos de vida pública, nunca foi punido
Página 1 de 2

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Modelo de Currículo – Vagas no CNJ e no CNMP
administrativamente. Este Magistrado é filho de Oficial Militar que sempre pautou sua
conduta e educação segundo a moralidade, a honestidade e a probidade; inadmitindo, em
hipótese alguma, a pactuação com conduta irregular, por menor que fosse. Por fim, como
a imensa maioria do povo brasileiro, este Magistrado sente que está na hora de
mudanças, fazendo-se assim de rigor o combate a todas as espécies de ilícitos,
mormente aqueles que matam o pacífico povo brasileiro silenciosamente e que é
cometido às escondidas, ou seja, a corrupção, atualmente instalada em todos os níveis da
Sociedade; motivos pelos quais se candidata à respectiva vaga.
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