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MALDADE : BLOGUEIRO SURTADO É USADO PARA TENTAR
TRANSFORMAR ANJOS EM DEMÔNIOS DENTRO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA

Um blogueiro safado/ venal vem sendo usado de forma capciosa por um grupo ainda inconformado com a
fragorosa  derrota no TJ-MA/ para tentar transformar Anjos em Demônios dentro do Judiciário.

Todos sabem da criação séria/ exemplar da família Figueredo dos Anjos/ que de origem humilde formaram
campeões em aprovações em concursos públicos/ chegando ao topo das carreiras jurídicas.

O blogueiro sem estudo tenta orientado transformar a exoneração de Alex Jorge Figueredo dos Anjos - a pedido
- aprovado desde 2011 em concurso/ TJ-MA em remoção por suposto tráfico de influência.

Alex Jorge ficou como analista de sistema por 6 anos em Arari/ transferido para o Fórum pediu demissão para
trabalhar como Assessor no Gabinete do desembargador José Bernardo. Qual o problema? 

Será que sendo competente/ preparado/ aprovado em diversos concursos não pode assessorar um
desembargador ? Qual é a crime/ improbidade? Ser preparado / filho de outro desembargador?

Só um boçal/ sem estudo poderia ser usado para plantar "suposto tráfico de influência"/ quando na realidade
ocorreu um sacrifício - pedido de exoneração - para servir ao Poder Judiciário.

O blogueiro não aceita que Alex possa no exercício do cargo de assessor do desembargador/ aprimorar seus
conhecimentos/ posteriormente ser aprovado na carreira de magistrado? Despeito/ temor?

Na realidade o que existe por detrás desta falsa denúncia de nepotismo não é inveja/ despeito do blogueiro. Mas
rancor/ raiva dos que forma derrotados na recente eleição do Tribunal de Justiça.
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Presidente do TJMA quer uma gestão democrática no Judiciário

Ao reunir-se nesta-terça (23) com desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão, o presidente da Corte,
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, destacou as prioridades de sua gestão, que se desenvolverá
com a união de todos os magistrados, caminhando juntos, tendo sempre como foco “o melhor para o Poder
Judiciário do Maranhão”.

“Seja nas decisões jurídicas, administrativas, nas articulações necessárias para ampliação e qualidade dos
serviços prestados aos jurisdicionados, faremos o que estiver ao nosso alcance para que o Poder Judiciário
cumpra o seu papel e todos os membros desta Corte tenham a sensação de dever cumprido”, assinalou o
presidente do TJMA.

Em sua primeira reunião com os membros do colegiado, após a sua posse, o desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos afirmou que irá fazer uma gestão democrática, compartilhada, transparente e, para isso,
quer contar com a contribuição de todos os magistrados do Estado.

“Um presidente de Tribunal não pode se isolar, por isso, a gestão será compartilhada, aberta aos outros colegas
desembargadores e com muita harmonia no colegiado”, comentou.

O desembargador José Joaquim também falou sobre o momento delicado que o País atravessa e dos desafios
que terá a frente do Judiciário do Maranhão. “Há inúmeras questões a serem encaminhadas e gerenciadas,
como limitações de orçamento e gestão de pessoal”, disse.

Durante a reunião, o presidente do TJ destacou as qualidades, capacidade, dedicação e proficiência dos
magistrados maranhenses, que, no seu entendimento, resultam em fortalecimento de uma Justiça orientadora
da sociedade e protetora dos direitos dos cidadãos.

SOCIEDADE – O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos enfatizou que sua gestão será voltada para
melhorar o atendimento à sociedade. “Para isso, investiremos em tecnologias e outras mudanças para
aperfeiçoar o atendimento à população. Essa é uma prioridade da Presidência”, pontuou.

Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão
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Presidente da Assembleia participa da cerimônia de abertura dos
trabalhos do TJMA

O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B), participou, na manhã desta quarta-feira (24),
no auditório do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), da solenidade de abertura do Ano Judiciário de 2018.
A sessão especial foi conduzida pelo seu presidente, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

“Nosso desejo é que, em 2018, seja como nos anos anteriores. Que mantenhamos essa relação próxima e
saudável. Cada um respeitando as prerrogativas dos outros poderes”, disse o deputado Othelino.

JUDICIÁRIO MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO

Em seu pronunciamento, o desembargador José Joaquim Figueiredo disse que quer uma Justiça mais próxima
do cidadão, que se trabalhe no sentido de diminuir a judicialização e que se amplie, mais ainda, o instrumento
da conciliação. “O poder Judiciário evoluiu em todos os sentidos, mas ainda precisa julgar, de forma mais célere,
e, efetivamente, ser mais transparente em seus atos”, ressaltou.

“Renovamos a confiança de que, em 2018, os serviços prestados aos cidadãos se viabilizem de forma
satisfatória. A tarefa é árdua e desafiadora, mas a depender da nossa vontade e compromisso, teremos um Ano
Judiciário produtivo e de grande crescimento para a Justiça Maranhense. Para isso, é claro, todas as instituições
e órgãos do Sistema de Justiça terão que caminhar juntos, enfrentando os temas sociais a merecerem especial
atenção, interagindo com metas e projetos, certos da essencialidade que nos marca em relação à função
jurisdicional”, afirmou o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Compuseram também a mesa de abertura da cerimônia, o Procurador Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins
Coelho; o Defensor Público Geral do Estado do Maranhão, Werther de Moares Lima Júnior; o presidente da
Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Angelo Santos e o Procurador Geral do Estado, Rodrigo
Maia Rocha.
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Presidente do TJMA quer uma gestão democrática no Judiciário

Na reunião, o desembargador José Joaquim também falou sobre o momento delicado que o País atravessa e dos
desafios que terá a frente do Judiciário do Maranhão

Ao reunir-se nesta-terça (23) com desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão, o presidente da Corte,
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, destacou as prioridades de sua gestão, que se desenvolverá
com a união de todos os magistrados, caminhando juntos, tendo sempre como foco "o melhor para o Poder
Judiciário do Maranhão".

"Seja nas decisões jurídicas, administrativas, nas articulações necessárias para ampliação e qualidade dos
serviços prestados aos jurisdicionados, faremos o que estiver ao nosso alcance para que o Poder Judiciário
cumpra o seu papel e todos os membros desta Corte tenham a sensação de dever cumprido", assinalou o
presidente do TJMA.

Em sua primeira reunião com os membros do colegiado, após a sua posse, o desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos afirmou que irá fazer uma gestão democrática, compartilhada, transparente e, para isso,
quer contar com a contribuição de todos os magistrados do Estado.
"Um presidente de Tribunal não pode se isolar, por isso, a gestão será compartilhada, aberta aos outros colegas
desembargadores e com muita harmonia no colegiado", comentou.

O desembargador José Joaquim também falou sobre o momento delicado que o País atravessa e dos desafios
que terá a frente do Judiciário do Maranhão. "Há inúmeras questões a serem encaminhadas e gerenciadas,
como limitações de orçamento e gestão de pessoal", disse.
Durante a reunião, o presidente do TJ destacou as qualidades, capacidade, dedicação e proficiência dos
magistrados maranhenses, que, no seu entendimento, resultam em fortalecimento de uma Justiça orientadora
da sociedade e protetora dos direitos dos cidadãos.

SOCIEDADE - O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos enfatizou que sua gestão será voltada para
melhorar o atendimento à sociedade. "Para isso, investiremos em tecnologias e outras mudanças para
aperfeiçoar o atendimento à população. Essa é uma prioridade da Presidência", pontuou.
Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão
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EXCLUSIVO! Sobrinho de presidente do Tribunal de Justiça é transferido para capital sem concurso
de remoção

Por Luís Pablo 24-01-2018 às 07:30 PolíticaComente

Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos e o irmão presidente do TJ, José Joaquim Figueiredo dos Anjos

A equipe de reportagem do Blog do Luís Pablo teve acesso, com exclusividade, a uma vasta documentação que
revela um suposto tráfico de influência no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA). É que o sobrinho do
presidente do judiciário foi transferido para capital sem passar pelo concurso de remoção.

Trata-se de Alex Jorge Freire dos Anjos, filho do new-desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos e sobrinho
do presidente do TJ-MA, José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Alex Jorge é Analista Judiciário, aprovado no concurso de 2011, e era lotado na Comarca de Arari-MA. Ele foi
transferido para São Luís-MA no dia 22 de novembro do ano passado, no mês seguinte em que seu tio foi eleito
presidente do Tribunal, no dia 4 de outubro de 2017.

Para chegar na capital – desejo de muitos servidores que esperam com ansiedade pelo concurso de remoção,
Alex Jorge foi nomeado ao cargo em comissão de Assistente de Informação, sendo lotado na Diretoria do Fórum
de São Luís. O ato de nomeação foi assinado pelo então presidente do TJ, Cleones Cunha, principal responsável
pelo vitória de José Joaquim na eleição à Presidência do Tribunal.

O sobrinho do presidente do judiciário ficou só um mês e 27 dias no Fórum. Na última sexta-feira, dia 19, ele foi
exonerado do cargo em comissão de Assistente de Informação para trabalhar no mesmo local que está seu tio e
seu pai desembargador, no Tribunal de Justiça.
Alex Jorge dos Anjos foi nomeado ao cargo em comissão de Assessor do desembargador José Bernardo Silva
Rodrigues, por solicitação do gabinete do magistrado. O ato foi assinado na última quinta-feira (18), um dia
antes da sua exoneração no Fórum.

Como não passou por um concurso de remoção, o jeito “legal” para trazer o sobrinho de José Joaquim à capital
foi através de cargo em comissão, passando na frente de vários analistas que sonham em trabalhar em São Luís.

Os servidores do judiciário, juntamente com o apoio do seu forte sindicato, devem tomar as medidas cabíveis
contra atos de injustiça, principalmente com concursados de 2006 e 2009 que há anos desejam trabalhar na
capital perto de seus familiares.

ABAIXO A DOCUMENTAÇÃO:
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Presidente da Assembleia participa da cerimônia de abertura dos
trabalhos do TJMA

O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B), participou, na manhã desta quarta-feira (24),
no auditório do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), da solenidade de abertura do Ano Judiciário de 2018.
A sessão especial foi conduzida pelo seu presidente, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

“Nosso desejo é que, em 2018, seja como nos anos anteriores. Que mantenhamos essa relação próxima e
saudável. Cada um respeitando as prerrogativas dos outros poderes”, disse o deputado Othelino.

JUDICIÁRIO MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO

Em seu pronunciamento, o desembargador José Joaquim Figueiredo disse que quer uma Justiça mais próxima
do cidadão, que se trabalhe no sentido de diminuir a judicialização e que se amplie, mais ainda, o instrumento
da conciliação. “O poder Judiciário evoluiu em todos os sentidos, mas ainda precisa julgar, de forma mais célere,
e, efetivamente, ser mais transparente em seus atos”, ressaltou.

“Renovamos a confiança de que, em 2018, os serviços prestados aos cidadãos se viabilizem de forma
satisfatória. A tarefa é árdua e desafiadora, mas a depender da nossa vontade e compromisso, teremos um Ano
Judiciário produtivo e de grande crescimento para a Justiça Maranhense. Para isso, é claro, todas as instituições
e órgãos do Sistema de Justiça terão que caminhar juntos, enfrentando os temas sociais a merecerem especial
atenção, interagindo com metas e projetos, certos da essencialidade que nos marca em relação à função
jurisdicional”, afirmou o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Compuseram também a mesa de abertura da cerimônia, o Procurador Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins
Coelho; o Defensor Público Geral do Estado do Maranhão, Werther de Moares Lima Júnior; o presidente da
Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Angelo Santos e o Procurador Geral do Estado, Rodrigo
Maia Rocha.
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TJ-MA: Desembargadora Ângela Salazar foi quem mais produziu em 2017.

Postado em Judiciário Por Portal do Munim em Janeiro 23, 2018

MARANHÃO – O ano de 2017 encerrou para o Tribunal de Justiça do Maranhão mostrando que a
desembargadora Ângela Salazar chegou em primeiro lugar no tocante à produção em decisões colegiadas e
monocráticas, no geral. Conforme a produtividade de cada desembargador, ela obteve 1.885.

Ficando em segundo lugar o desembargador Ribamar Castro com 1.851 e em terceiro o desembargador
Raimundo Barros com 1.842.
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Presidente da Assembleia participa da cerimônia de abertura dos
trabalhos do TJMA

O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B), participou, na manhã desta quarta-feira (24),
no auditório do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), da solenidade de abertura do Ano Judiciário de 2018.
A sessão especial foi conduzida pelo seu presidente, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

“Nosso desejo é que, em 2018, seja como nos anos anteriores. Que mantenhamos essa relação próxima e
saudável. Cada um respeitando as prerrogativas dos outros poderes”, disse o deputado Othelino.

JUDICIÁRIO MAIS PRÓXIMO DO CIDADÃO

Em seu pronunciamento, o desembargador José Joaquim Figueiredo disse que quer uma Justiça mais próxima
do cidadão, que se trabalhe no sentido de diminuir a judicialização e que se amplie, mais ainda, o instrumento
da conciliação. “O poder Judiciário evoluiu em todos os sentidos, mas ainda precisa julgar, de forma mais célere,
e, efetivamente, ser mais transparente em seus atos”, ressaltou.

“Renovamos a confiança de que, em 2018, os serviços prestados aos cidadãos se viabilizem de forma
satisfatória. A tarefa é árdua e desafiadora, mas a depender da nossa vontade e compromisso, teremos um Ano
Judiciário produtivo e de grande crescimento para a Justiça Maranhense. Para isso, é claro, todas as instituições
e órgãos do Sistema de Justiça terão que caminhar juntos, enfrentando os temas sociais a merecerem especial
atenção, interagindo com metas e projetos, certos da essencialidade que nos marca em relação à função
jurisdicional”, afirmou o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão.

Compuseram também a mesa de abertura da cerimônia, o Procurador Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins
Coelho; o Defensor Público Geral do Estado do Maranhão, Werther de Moares Lima Júnior; o presidente da
Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), juiz Angelo Santos e o Procurador Geral do Estado, Rodrigo
Maia Rocha.
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Sustentabilidade: Tribunal conclui relatório de atividades no
Maranhão

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, reuniu-se,
na terça-feira (23), o presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TJMA,
desembargador Jorge Rachid, a coordenadora do Núcleo Socioambiental, Joelma Nascimento, a diretora de
Recursos Humanos, Mariana Clementino Brandão e o diretor-geral do TJMA, Mário Lobão.

Na reunião, foram apresentados o relatório das atividades de 2017 do Núcleo de Gestão Socioambiental do
Judiciário maranhense e os projetos a serem desenvolvidos em 2018. Diante das ações, o presidente José
Joaquim Figueiredo dos Anjos confiou todo o trabalho ao desembargador Jorge Rachid para que os projetos
sejam realizados.

Dentre as ações realizadas em 2017, a diretora de Recursos Humanos, Mariana Clementino Brandão, ressaltou
a importância do projeto “Qualidade de Vida” para os servidores do Judiciário por meio de uma parceria com a
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), desenvolvido nos polos de Balsas, Imperatriz, Açailândia, Bacabal,
Santa Inês, Caxias, Timon, Codó e Coroatá.

“As ações do Núcleo Socioambiental são realizadas em articulação com os setores do Tribunal de Justiça. Daí a
importância do trabalho em conjunto para implantação e efetivação da sustentabilidade no Judiciário
maranhense, de forma ambientalmente adequada, socialmente justa e economicamente viável”, disse a
coordenadora do Núcleo Socioambiental, Joelma Nascimento.

NÚCLEO – Criado em 2016, conforme a Resolução GP nº 50/2016, o Núcleo Socioambiental tem como uma de
suas atribuições articular ações voltadas para a institucionalização da sustentabilidade no Judiciário
maranhense, a partir dos eixos: uso eficiente de insumos e materiais, racionalização no uso de energia e água,
gestão de resíduos sólidos, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras sustentáveis e sensibilização e
capacitação. O trabalho do Núcleo segue as diretrizes da Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).

Fonte: TJMA
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O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, reuniu-se,
na terça-feira (23), o presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TJMA,
desembargador Jorge Rachid, a coordenadora do Núcleo Socioambiental, Joelma Nascimento, a diretora de
Recursos Humanos, Mariana Clementino Brandão e o diretor-geral do TJMA, Mário Lobão.

Na reunião, foram apresentados o relatório das atividades de 2017 do Núcleo de Gestão Socioambiental do
Judiciário maranhense e os projetos a serem desenvolvidos em 2018. Diante das ações, o presidente José
Joaquim Figueiredo dos Anjos confiou todo o trabalho ao desembargador Jorge Rachid para que os projetos
sejam realizados.

Dentre as ações realizadas em 2017, a diretora de Recursos Humanos, Mariana Clementino Brandão, ressaltou
a importância do projeto “Qualidade de Vida” para os servidores do Judiciário por meio de uma parceria com a
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), desenvolvido nos polos de Balsas, Imperatriz, Açailândia, Bacabal,
Santa Inês, Caxias, Timon, Codó e Coroatá.

“As ações do Núcleo Socioambiental são realizadas em articulação com os setores do Tribunal de Justiça. Daí a
importância do trabalho em conjunto para implantação e efetivação da sustentabilidade no Judiciário
maranhense, de forma ambientalmente adequada, socialmente justa e economicamente viável”, disse a
coordenadora do Núcleo Socioambiental, Joelma Nascimento.

NÚCLEO – Criado em 2016, conforme a Resolução GP nº 50/2016, o Núcleo Socioambiental tem como uma de
suas atribuições articular ações voltadas para a institucionalização da sustentabilidade no Judiciário
maranhense, a partir dos eixos: uso eficiente de insumos e materiais, racionalização no uso de energia e água,
gestão de resíduos sólidos, qualidade de vida no ambiente de trabalho, compras sustentáveis e sensibilização e
capacitação. O trabalho do Núcleo segue as diretrizes da Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).

Fonte: TJMA
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TJMA abre Ano Judiciário em sessão especial hoje

24/01/2018
Sessão especial será conduzida presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos

Desembargador José Joaquim Figueiredo, presidente do TJMA
SÃO LUÍS - O Poder Judiciário do Maranhão realiza hoje, às 9h, a abertura do Ano Judiciário de 2018, em
sessão especial conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras jurídicas – advogados, membros do
Ministério Público, procuradores, defensores públicos – participarão da solenidade.

“A sessão especial de abertura do Ano Judiciário é repleta de simbologia. Em rigor, ela não marca efetivamente
o início ou o reinício dos trabalhos desta Corte de Justiça, na medida em que, como bem sabem todos os que
atuam ou precisam do Poder Judiciário, os serviços forenses jamais são suspensos, uma vez que a Justiça
trabalha de forma ininterrupta”, explica o presidente do TJMA.

De acordo com o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, a abertura do Ano Judiciário “é a autêntica
renovação do juramento de bem servir de Justiça a todos aqueles que procuram o Poder Judiciário do
Maranhão”.

A cerimônia será transmitida, ao vivo, pela Rádio Web Justiça do Maranhão, que pode ser acessada por desktop,
tablet ou celular, por meio dos sites.

No www.tjma.jus.br, basta clicar no banner da rádio. Nos sites www.radios.com.br e www.tunein.com, a
conexão se dá por meio de busca com os termos “Rádio Web Justiça do Maranhão” ou “Rádio Justiça do
Maranhão”.

No smartphone, há também a opção de acesso direto pelo site oficial do TJMA ou pelos aplicativos Tunein ou
Radiosnet.

No sistema multimídia ou aparelho de som compatível do carro, basta parear o sinal do celular por meio de
bluetooth com o equipamento do veículo e selecionar a opção bluetooth no “source”, no qual ficam também as
faixas AM e FM.

Numa Smart TV conectada à internet, o acesso pode ser feito pelo aplicativo TuneIn ou acessando os sites pelo
navegador instalado no aparelho de TV.
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O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, participou,
nesta segunda-feira (22), da primeira sessão do ano da 3ª Câmara Criminal Isolada, em julgamento de processo
de sua relatoria. Antes de assumir a Presidência da Corte estadual de Justiça, o desembargador atuava como
presidente do mencionado órgão colegiado.

Desde esta segunda-feira (22), a 3ª Câmara Criminal Isolada passou a ter como presidente o desembargador
Froz Sobrinho. A mudança na Presidência dos órgãos colegiados segue em sistema de rodízio pelo
desembargador mais antigo na Câmara, pelo período de um ano, de acordo com o artigo 15 do Regimento
Interno.

Ao presidir a Câmara, não há prejuízo de oficiar como relator, revisor ou vogal. Cabe a ele, ainda, convocar
sessões extraordinárias, sem prejuízo dessa convocação pela Presidência do Tribunal; proclamar o resultado dos
julgamentos; e exercer o poder de polícia durante as sessões. O presidente da Câmara, quando necessário, será
substituído pelo desembargador mais antigo e que seja membro do referido órgão colegiado.

As sessões da Câmara ocorrem sempre às segundas-feiras, a partir das 9h, na Sala das Sessões Criminais, no 1º
andar do prédio-sede do TJMA, na Praça Pedro II.

 


