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Novos desembargadores do TJMA tomam posse nesta sexta-feira (26)

 26 de Janeiro de 2018

Os três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – José Jorge Figueiredo dos Anjos,
Josemar Lopes dos Santos e Luiz Gonzaga Almeida Filho – tomarão posse nesta sexta-feira (26), às 10h, durante
sessão solene a ser realizada na Sala das Sessões Plenárias, no Tribunal de Justiça do Maranhão.

Autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras jurídicas (advogados, membros do
Ministério Público, procuradores, defensores públicos), servidores e familiares dos empossados – participarão
da solenidade.

Os magistrados foram eleitos em sessão administrativa, no dia 13 de dezembro, elevando para 30 o número de
membros da Corte. As três vagas foram criadas por meio da Lei Complementar nº 199/2017, publicada no dia 8
de novembro de 2017.

De acordo com o presidente do TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, a medida vem
contribuir para a redução do volume de processos na Justiça de Segundo Grau, agilizando e otimizando a
prestação jurisdicional.

“Quem ganha com isso é a sociedade. A criação de três novos cargos de desembargador se justifica pelo
aumento acentuado das demandas processuais, nos últimos anos, no âmbito da Justiça estadual”, pontuou o
desembargador José Joaquim.

José Jorge Figueiredo dos Anjos foi eleito pelo critério de merecimento; Josemar Lopes dos Santos e Luiz
Gonzaga Almeida Fillho foram pelo critério de antiguidade.

DADOS – Dados levantados pela Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) mostram que a demanda
processual entre os anos de 2011 e 2016 mais que triplicou, registrando um aumento exponencial de trabalho,
em relação a outros tribunais de médio porte, conforme classificação do CNJ que, através da pesquisa ‘Justiça
em Números 2017’, reconheceu que o Maranhão fica muito abaixo da média em relação ao número de
desembargadores.
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TJ-MA remarca julgamento de denúncias contra Cutrim e Cafeteira para o dia 31

Relatores já apresentaram voto pela continuidade das investigações. Processos já entraram na pauta do Pleno
por várias vezes

26/01/2018 09h25min - Atualizado em 26/01/2018 09h27min

O Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão remarcou, para o próximo dia 31, o julgamento de aceitação ou não
de denúncia contra os deputados Raimundo Cutrim (PCdoB) e Rogério Cafeteira (PSB).

Ambos são alvo de Procedimento Investigatório Criminal (PIC), do Ministério Público estadual. O primeiro foi
denunciado ainda em 2016. O segundo no ano passado.

Raimundo Cutrim

Conforme já revelado pelo ATUAL7, a denúncia contra Cutrim tem relação com suposto crime contra a Lei de
Licitação e Contratos, à época em que ele comandava a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP).

Também aparece como denunciado no processo o ex-Supervisor de Obras e Reformas da SSP-MA, Luís Carlos
Barros Ribeiro.

Já houve vários adiamentos do caso, por ausência justificada do desembargador-relator, Ricardo Duailibe;
comemoração aos 204 anos do TJ-MA; ausência de quórum qualificado; e, mais recentemente, por pedido de
vista compartilhado pelos desembargadores Froz Sobrinho, José Jorge Figueiredo e Jaime Ferreira, após voto de
Duailibe pelo recebimento da denúncia, contra o voto da juíza Oriana Gomes, convocada para substituir o
desembargador Tyrone Silva.

Acompanharam o voto divergente de Oriana os desembargadores Luiz Gonzaga Almeida, Vicente de Paula, José
Bernardo Rodrigues, Cleones Cunha, Cleonice Freire e Jamil Gedeon. Acompanharam o desembargador-relator
pelo recebimento da denúncia os desembargadores Raimundo Barros e José Luis de Almeida. Absteve-se de
votar o juiz de Direito Jairon Ferreira de Moraes, convocado em substituição ao desembargador Josemar Lopes.
O desembargador Jorge Rachid se deu por impedido.

O deputado Raimundo Cutrim já apresentou defesa, no bojo do processo, e negou haver cometido qualquer
ilícito. Ribeiro não se defendeu e teve nomeado um defensor dativo, que pediu a rejeição da denúncia.

Rogério Cafeteira

Já contra Cafeteira, que é líder do governo Flávio Dino na Assembleia Legislativa do Maranhão, não há
confirmação, mas a denúncia pode estar relacionada a um suposto caso de racismo.



Em novembro último, o processo entrou na pauta, recebendo os votos do desembargador-relator Antônio
Guerreiro Júnior, acompanhado pelos desembargadores Jorge Rachid e Raimundo Melo, pelo parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), que entendeu ser desnecessária a autorização do Judiciário para
instauração de inquérito policial contra o parlamentar.

Um pedido de vistas do desembargador Tyrone Silva, porém, acabou adiando o julgamento, que chegou a ser
remarcado outras vezes, mas não ocorreu em razão do magistrado haver solicitado novo adiamento para
apresentação do voto-vista; de ausência de quórum; e por gozo férias de Tyrone.

Procurado pelo ATUAL7, ainda antes do Pleno remarcar a nova data de julgamento do recebimento ou não da
denúncia, Cafeteira demonstrou irritação e não quis comentar sobre o assunto.
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RANCOR/ RAIVA/ DESCORTESIA ? NELMA SARNEY NÃO COMPARECEU A POSSE DOS NOVOS DESEMBARGADORES

A família Figueredo dos Anjos é exemplo de ascensão social na forma correta/ honesta - através do estudo - a
ser seguida por outras famílias.

De origem humilde/ os Figueredo dos Anjos quebraram o sentimento de casta dentro do Poder Judiciário - o
vitalício/ político/ hereditário.

Aprovados em concurso na magistratura/ produtivos/ probos nas funções chegaram ao topo - 2
desembargadores/ um na Presidência do TJ-MA.

O desembargador Jorge Figueredo dos Anjos contou em discurso emocionado/ objetivo essa gloriosa trajetória
testemunhada pelos admiradores.

Mas ainda tem aqueles que não superaram o sentimento de casta/ tentam a custo de patranhas macular o que é
fruto de muita dedicação/ estudo.

 

Vídeo:

https://cesarbello.blogspot.com.br/2018/01/rancor-raiva-descortesia-nelma-sarney.html
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Novos desembargadores são empossados no Tribunal de Justiça do
Maranhão

A posse solene dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) - Luiz Gonzaga
Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Josemar Lopes dos Santos - ocorreu nesta sexta-feira (26), na
Sala das Sessões Plenárias. Os magistrados foram agraciados com o Diploma e a Medalha Especial do Mérito
Cândido Mendes pelo presidente da Corte, desembargadora José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Os três já haviam sido oficialmente empossados nos cargos em 13 de dezembro, dia em que foram eleitos e
obtiveram acesso ao Tribunal, elevando para 30 o número de membros da Corte, conforme a Lei Complementar
nº 199/2017, publicada no dia 8 de novembro de 2017.

A programação de posse teve início com uma missa em ação de graças, celebrada na Catedral Metropolitana de
São Luís - Igreja da Sé. Em seguida, autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras
jurídicas, servidores e familiares dos empossados acompanharam os novos desembargadores até a sede do
Palácio da Justiça.

PLENO - Após a abertura da sessão solene pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, os novos desembargadores foram conduzidos ao pleno por dois desembargadores da
Corte: Jorge Rachid e Cleonice Freire acompanhou o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho; os
desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues acompanharam Josemar Lopes dos Santos; e José Jorge
Figueiredo dos Anjos foi conduzido pelos colegas Marcelo Carvalho Silva e Kleber Carvalho.

Joaquim Figueiredo elogiou as trajetórias pessoais e condutas profissionais dos três novos membros da Corte e
garantiu apoio na nova caminhada. "Diante das tentativas de diminuição da importância do Poder Judiciário,
não podemos nunca fugir do nosso papel de defensores da sociedade e dos cidadãos. Para isso, temos ao nosso
lado um formidável e imbatível exército de devotados magistrados, cerrando fileiras na defesa austera da
Justiça, cumprindo, de forma louvável, as atribuições constitucionais a nós atribuídas", disse em sua saudação
aos novos membros do Judiciário maranhense.
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Luiz Gonzaga Filho, José Jorge Figueiredo e Josemar Lopes são
empossados no TJMA

A posse solene dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – Luiz Gonzaga
Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Josemar Lopes dos Santos – ocorreu nesta sexta-feira (26), na
Sala das Sessões Plenárias. Os magistrados foram agraciados com o Diploma e a Medalha Especial do Mérito
Cândido Mendes pelo presidente da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
Os três já haviam sido oficialmente empossados nos cargos em 13 de dezembro, dia em que foram eleitos e
obtiveram acesso ao Tribunal, elevando para 30 o número de membros da Corte, conforme a Lei Complementar
nº 199/2017, publicada no dia 8 de novembro de 2017.

A programação de posse teve início com uma missa em ação de graças, celebrada na Catedral Metropolitana de
São Luís – Igreja da Sé. Em seguida, autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras
jurídicas, servidores e familiares dos empossados acompanharam os novos desembargadores até a sede do
Palácio da Justiça.

Pleno

Após a abertura da sessão solene pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, os novos desembargadores foram conduzidos ao Pleno por dois desembargadores da
Corte: Jorge Rachid e Cleonice Freire acompanharam o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho; os
desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues acompanharam Josemar Lopes dos Santos; e José Jorge
Figueiredo dos Anjos foi conduzido pelos colegas Marcelo Carvalho Silva e Kleber Carvalho.

Joaquim Figueiredo elogiou as trajetórias pessoais e condutas profissionais dos três novos membros da Corte e
garantiu apoio na nova caminhada. “Diante das tentativas de diminuição da importância do Poder Judiciário,
não podemos nunca fugir do nosso papel de defensores da sociedade e dos cidadãos. Para isso, temos ao nosso
lado um formidável e imbatível exército de devotados magistrados, cerrando fileiras na defesa austera da
Justiça, cumprindo, de forma louvável, as atribuições constitucionais a nós atribuídas”, disse em sua saudação
aos novos membros do Judiciário maranhense.

Orgulho

Em seu discurso de posse, Luiz Gonzaga Almeida Filho falou da honra e orgulho em chegar à Corte de Justiça
aos 66 anos. Agradeceu, com emoção, à família pelo apoio recebido e disse estar aberto para novos desafios e
compromissos. “No 1º Grau, sempre prezei pela produção de resultados e não será diferente aqui no Tribunal,
que é reconhecido nacionalmente pela exibição positiva do número de julgamentos de demandas, o que exige de
mim compromisso ainda maior para continuar colaborando com essa reconhecida prática”, disse o novo
membro da 6ª Câmara Cível.

O desembargador destacou o momento de crise moral pelo qual passa o país e falou sobre a importância do
Poder Judiciário no controle implacável e rigor externo às práticas de corrupção. “A improbidade não merece
lugar de destaque e aquele que usa da função pública para dilapidação do patrimônio público deve receber



justa reprimenda do Estado”, frisou.

Emoção

Profundamente emocionado, José Jorge Figueiredo dos Anjos, eleito ao cargo pelo critério de merecimento e
também integrante da 6ª Câmara Cível, não se conteve e chorou ao relembrar sua trajetória profissional e
origem familiar. “Muito me distinguiu este egrégio Tribunal com o sufrágio de meu nome, em lista de
merecimento, por três vezes consecutivas, sob a liturgia do mandamento constitucional, para compor a mais
alta Corte de Justiça do Estado do Maranhão – um acontecimento marcante que representa a concretização de
um sonho que tem especial significado na minha carreira na magistratura”, concluiu.

O magistrado reafirmou o compromisso de ajudar na construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária.
“O exercício de uma verdadeira cidadania passa por um Judiciário transparente, altivo, capaz de olhar para
dentro de si mesmo e realizar os seus ajustes de forma a contribuir para dias melhores aos cidadãos
maranhenses”.

Devoção

Josemar Lopes Santos, o terceiro a discursar, citou fatos da sua trajetória como magistrado e comprometeu-se a
continuar atuando com verdade e justiça, buscando não frustrar a confiança dos jurisdicionados e não
decepcionar aqueles que integram a magistratura maranhense. “Sou um cidadão comum. Não nasci juiz.
Tornei-me juiz. Fiz do compromisso que prestei neste Tribunal o meu propósito de vida. Tenho vivido em
devotamento à causa da Justiça, movido pela vontade de servir e ser útil”, declarou o novo membro da Corte,
que integrará a 3ª Câmara Criminal do TJMA.

Compuseram a mesa, ao lado do presidente do TJMA, o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
representando o governador do Estado, Flávio Dino; o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins
Coelho; o procurador-chefe da República no Maranhão, José Raimundo Leite Filho; o procurador-geral do
Município de São Luís, Marcos Luís Braid, representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; o
presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Caldas Furtado; o presidente da Associação dos Magistrados
do Maranhão, Ângelo Antonio Santos; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão,
Thiago Diaz.

Mais sobre a trajetória dos desembargadores:

Luiz Gonzaga Almeida Filho

José Jorge Figueiredo dos Anjos

Josemar Lopes Santos
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Presidente do Tribunal de Justiça discute redução da criminalidade
no Maranhão

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
recebeu nesta quinta-feira (25), o secretário estadual de Segurança Pública, Jefferson Portela, o
comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, coronel José Frederico Pereira, e o delegado-geral da Polícia
Civil do Maranhão, Leonardo Diniz. Na pauta da reunião, assuntos relacionados a um plano de trabalho para
redução de violência e crime em todo o Estado do Maranhão.

O secretário Jefferson Portela disse que, pela vasta experiência na área criminal do presidente do TJMA,
desembargador Joaquim Figueiredo, ele tem uma compreensão social muito forte da questão de segurança
pública, fator muito importante para alimentar uma ação integrada entre as instituições públicas.

“Temos convicção de que tudo o que já foi feito em ações integradas do Poder Judiciário com o sistema de
segurança será ampliado. A ordem do presidente Joaquim Figueiredo é avançar nas ações no controle de
violência e criminalidade para que o cidadão maranhense tenha um sentimento de paz garantido”, disse
Jefferson Portela.

O secretário acrescentou, também, que o equilíbrio no controle de pessoas que insistem em condutas
antissociais, iniciando pela ação policial no momento da infração, e, depois, avançando para o controle social
exercido pela magistratura com julgamento de autor de delitos, é fundamental.

“A lei está acima de todos e nessa relação de parceria com as ações judiciais e de segurança, tenho certeza que
vamos avançar naquilo que todos nós queremos: uma sociedade que busque e construa a paz. Nós, do sistema
de segurança, estamos juntos com o Poder Judiciário do Maranhão”, finalizou.

Aproximação

O presidente do TJMA, desembargador Joaquim Figueiredo, avaliou a sinalização do sistema de segurança ao
Poder Judiciário como uma forma de também aproximar a Justiça do cidadão.

“Este ato dos responsáveis pela segurança pública do Maranhão veio, exatamente, corroborar muito mais o que
tenho dito: dar efetividade às nossas decisões e levá-las ao conhecimento da sociedade. Diante disso, estamos
irmanados aos órgãos da segurança nesse objetivo”, declarou o desembargador.

Estiveram presentes na reunião o vice-presidente do TJMA, desembargador Lourival Serejo, o diretor-geral
Mário Lobão, o presidente da Comissão de Segurança Institucional do TJMA, desembargador Raimundo Barros,
e o diretor de Segurança Institucional e Gabinete Militar, coronel Alexandre Magno.

“Os representantes da segurança de nosso Estado sempre entenderam bem as nossas necessidades e se
colocam à disposição da Comissão e do Tribunal de Justiça, assim como a Justiça estadual se dispõe a apoiar as
ações da Polícia naquilo que cabe ao Poder Judiciário decidir”, afirmou Raimundo Barros.



Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão
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Tribunal de Justiça passa a ter 30
desembargadores a partir de hoje

26/01/2018 09:23:00

O Poder Judiciário do Maranhão entra hoje num novo momento com a posse de três novos desembargadores,
elevando para 30 o número de componentes do Colégio de Desembargadores, que funciona como Tribunal
Pleno. Eleitos no dia 13 de dezembro do ano passado, ainda na presidência do desembargador Cleones Cunha,
serão empossados José Jorge Figueiredo dos Anjos, Josemar Lopes dos Santos e Luiz Gonzaga Almeida Filho,
em ato administrativo às 10 horas, no Plenário do TJMA.

O presidente do Poder Judiciário, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, o aumento do número de
desembargadores vai reduzir a sobrecarga que aos atuais 27 desembargadores carregam em razão do
desequilíbrio entre a quantidade de processo que tramita no Judiciário e o número de magistrados de segundo
grau para julgá-los. O aumento do número de desembargadores certamente contribuirá para aliviar a
sobrecarga, não resolverá o problema integralmente, já que a demanda vem aumentando significativamente,
principalmente nos últimos três anos, contribuindo também para agilizar e otimizar a prestação jurisdicional.

Otimista com o fato de que a chegada de três novos desembargadores aconteça exatamente no início do seu
mandato, o presidente da Corte avaliou: "Quem ganha com isso é a sociedade. A criação de três novos cargos de
desembargador se justifica pelo aumento acentuado das demandas processuais, nos últimos anos, no âmbito da
Justiça estadual", pontuou o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Dados levantados pela Associação dos magistrados do Maranhão (AMMA) divulgados pela área de Comunicação
do Poder Judiciário informam que a demanda processual entre os anos de 2011 e 2016 quase quadruplicou,
registrando um aumento excepcional na carga de trabalho em relação a outros tribunais de médio porte,
conforme classificação do CNJ que, através da pesquisa 'Justiça em Números 2017', reconheceu que o
Maranhão fica muito abaixo da média em relação ao número de desembargador.
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Três novos desembargadores são empossados no TJMA

A posse solene dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) - Luiz Gonzaga
Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Josemar Lopes dos Santos - ocorreu nesta sexta-feira (26), na
Sala das Sessões Plenárias. Os magistrados foram agraciados com o Diploma e a Medalha Especial do Mérito
Cândido Mendes pelo presidente da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Os três já haviam sido oficialmente empossados nos cargos em 13 de dezembro, dia em que foram eleitos e
obtiveram acesso ao Tribunal, elevando para 30 o número de membros da Corte, conforme a Lei Complementar
nº 199/2017, publicada no dia 8 de novembro de 2017.

A programação de posse teve início com uma missa em ação de graças, celebrada na Catedral Metropolitana de
São Luís - Igreja da Sé. Em seguida, autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras
jurídicas, servidores e familiares dos empossados acompanharam os novos desembargadores até a sede do
Palácio da Justiça.

PLENO - Após a abertura da sessão solene pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, os novos desembargadores foram conduzidos ao Pleno por dois desembargadores da
Corte: Jorge Rachid e Cleonice Freire acompanharam o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho; os
desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues acompanharam Josemar Lopes dos Santos; e José Jorge
Figueiredo dos Anjos foi conduzido pelos colegas Marcelo Carvalho Silva e Kleber Carvalho.

Joaquim Figueiredo elogiou as trajetórias pessoais e condutas profissionais dos três novos membros da Corte e
garantiu apoio na nova caminhada. "Diante das tentativas de diminuição da importância do Poder Judiciário,
não podemos nunca fugir do nosso papel de defensores da sociedade e dos cidadãos. Para isso, temos ao nosso
lado um formidável e imbatível exército de devotados magistrados, cerrando fileiras na defesa austera da
Justiça, cumprindo, de forma louvável, as atribuições constitucionais a nós atribuídas", disse em saudação aos
novos membros do Judiciário maranhense.

ORGULHO - Em discurso de posse, Luiz Gonzaga Almeida Filho falou da honra e orgulho em chegar à Corte de
Justiça aos 66 anos. Agradeceu, com emoção, à família pelo apoio recebido e disse estar aberto para novos
desafios e compromissos. "No 1º Grau, sempre prezei pela produção de resultados e não será diferente aqui no
Tribunal, que é reconhecido nacionalmente pela exibição positiva do número de julgamentos de demandas, o
que exige de mim compromisso ainda maior para continuar colaborando com essa reconhecida prática", disse o
novo membro da 6ª Câmara Cível.

O desembargador destacou o momento de crise moral pelo qual passa o país e falou sobre a importância do
Poder Judiciário no controle implacável e rigor externo às práticas de corrupção. "A improbidade não merece
lugar de destaque e aquele que usa da função pública para dilapidação do patrimônio público deve receber
justa reprimenda do Estado", frisou.

MOÇÃO - Profundamente emocionado, José Jorge Figueiredo dos Anjos, eleito ao cargo pelo critério de
merecimento e também integrante da 6ª Câmara Cível, não se conteve e chorou ao relembrar sua trajetória
profissional e origem familiar. "Muito me distinguiu este egrégio Tribunal com o sufrágio de meu nome, em lista



de merecimento, por três vezes consecutivas, sob a liturgia do mandamento constitucional, para compor a mais
alta Corte de Justiça do Estado do Maranhão - um acontecimento marcante que representa a concretização de
um sonho que tem especial significado na minha carreira na magistratura", concluiu.

O magistrado reafirmou o compromisso de ajudar na construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária.
"O exercício de uma verdadeira cidadania passa por um Judiciário transparente, altivo, capaz de olhar para
dentro de si mesmo e realizar os seus ajustes de forma a contribuir para dias melhores aos cidadãos
maranhenses".

DEVOÇÃO - Josemar Lopes Santos, o terceiro a discursar, citou fatos da sua trajetória como magistrado e
comprometeu-se a continuar atuando com verdade e justiça, buscando não frustrar a confiança dos
jurisdicionados e não decepcionar aqueles que integram a magistratura maranhense. "Sou um cidadão comum.
Não nasci juiz. Tornei-me juiz. Fiz do compromisso que prestei neste Tribunal o meu propósito de vida. Tenho
vivido em devotamento à causa da Justiça, movido pela vontade de servir e ser útil", declarou o novo membro da
Corte, que integrará a 3ª Câmara Criminal do TJMA.

O post Três novos desembargadores são empossados no TJMA apareceu primeiro em Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2018/01/tres-novos-desembargadores-sao-empossados-no-tjma/
http://www.ma10.com.br/minard
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Luiz Gonzaga Filho, José Jorge Figueiredo e Josemar Lopes são
empossados no TJMA

A posse solene dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) -
Luiz Gonzaga Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Josemar Lopes dos Santos -
ocorreu nesta sexta-feira (26), na Sala das Sessões Plenárias. Os magistrados foram
agraciados com o Diploma e a Medalha Especial do Mérito Cândido Mendes pelo presidente
da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
Os três já haviam sido oficialmente empossados nos cargos em 13 de dezembro, dia em que
foram eleitos e obtiveram acesso ao Tribunal, elevando para 30 o número de membros da
Corte, conforme a Lei Complementar nº 199/2017, publicada no dia 8 de novembro de 2017.

A programação de posse teve início com uma missa em ação de graças, celebrada na
Catedral Metropolitana de São Luís - Igreja da Sé. Em seguida, autoridades, chefes de
Poderes, profissionais das diversas carreiras jurídicas, servidores e familiares dos
empossados acompanharam os novos desembargadores até a sede do Palácio da Justiça.

Pleno

Após a abertura da sessão solene pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos, os novos desembargadores foram conduzidos ao Pleno por
dois desembargadores da Corte: Jorge Rachid e Cleonice Freire acompanharam o
desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho; os desembargadores Lourival Serejo e Bernardo
Rodrigues acompanharam Josemar Lopes dos Santos; e José Jorge Figueiredo dos Anjos foi
conduzido pelos colegas Marcelo Carvalho Silva e Kleber Carvalho.

Joaquim Figueiredo elogiou as trajetórias pessoais e condutas profissionais dos três novos
membros da Corte e garantiu apoio na nova caminhada. "Diante das tentativas de diminuição
da importância do Poder Judiciário, não podemos nunca fugir do nosso papel de defensores
da sociedade e dos cidadãos. Para isso, temos ao nosso lado um formidável e imbatível
exército de devotados magistrados, cerrando fileiras na defesa austera da Justiça, cumprindo,
de forma louvável, as atribuições constitucionais a nós atribuídas", disse em sua saudação
aos novos membros do Judiciário maranhense.

Orgulho

Em seu discurso de posse, Luiz Gonzaga Almeida Filho falou da honra e orgulho em chegar à
Corte de Justiça aos 66 anos. Agradeceu, com emoção, à família pelo apoio recebido e disse



estar aberto para novos desafios e compromissos. "No 1º Grau, sempre prezei pela produção
de resultados e não será diferente aqui no Tribunal, que é reconhecido nacionalmente pela
exibição positiva do número de julgamentos de demandas, o que exige de mim compromisso
ainda maior para continuar colaborando com essa reconhecida prática", disse o novo
membro da 6ª Câmara Cível.

O desembargador destacou o momento de crise moral pelo qual passa o país e falou sobre a
importância do Poder Judiciário no controle implacável e rigor externo às práticas de
corrupção. "A improbidade não merece lugar de destaque e aquele que usa da função pública
para dilapidação do patrimônio público deve receber justa reprimenda do Estado", frisou.

Emoção

Profundamente emocionado, José Jorge Figueiredo dos Anjos, eleito ao cargo pelo critério de
merecimento e também integrante da 6ª Câmara Cível, não se conteve e chorou ao relembrar
sua trajetória profissional e origem familiar. "Muito me distinguiu este egrégio Tribunal com
o sufrágio de meu nome, em lista de merecimento, por três vezes consecutivas, sob a liturgia
do mandamento constitucional, para compor a mais alta Corte de Justiça do Estado do
Maranhão - um acontecimento marcante que representa a concretização de um sonho que
tem especial significado na minha carreira na magistratura", concluiu.

O magistrado reafirmou o compromisso de ajudar na construção de uma sociedade justa,
igualitária, solidária. "O exercício de uma verdadeira cidadania passa por um Judiciário
transparente, altivo, capaz de olhar para dentro de si mesmo e realizar os seus ajustes de
forma a contribuir para dias melhores aos cidadãos maranhenses".

Devoção

Josemar Lopes Santos, o terceiro a discursar, citou fatos da sua trajetória como magistrado e
comprometeu-se a continuar atuando com verdade e justiça, buscando não frustrar a
confiança dos jurisdicionados e não decepcionar aqueles que integram a magistratura
maranhense. "Sou um cidadão comum. Não nasci juiz. Tornei-me juiz. Fiz do compromisso
que prestei neste Tribunal o meu propósito de vida. Tenho vivido em devotamento à causa da
Justiça, movido pela vontade de servir e ser útil", declarou o novo membro da Corte, que
integrará a 3ª Câmara Criminal do TJMA.

Compuseram a mesa, ao lado do presidente do TJMA, o secretário-chefe da Casa Civil,
Marcelo Tavares, representando o governador do Estado, Flávio Dino; o procurador-geral de
Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho; o procurador-chefe da República no Maranhão, José
Raimundo Leite Filho; o procurador-geral do Município de São Luís, Marcos Luís Braid,
representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; o presidente do Tribunal de
Contas do Estado, José Caldas Furtado; o presidente da Associação dos Magistrados do
Maranhão, Ângelo Antonio Santos; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil,



seccional Maranhão, Thiago Diaz.

Mais sobre a trajetória dos desembargadores:

Luiz Gonzaga Almeida Filho

José Jorge Figueiredo dos Anjos

Josemar Lopes Santos

Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão

http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/4/publicacao/419713
http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/4/publicacao/419714
http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/4/publicacao/419943
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Três magistrados são empossados desembargadores do TJ-MA

A posse solene dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) - Luiz Gonzaga
Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Josemar Lopes dos Santos - ocorreu nesta sexta-feira (26), na
Sala das Sessões Plenárias. Os magistrados foram agraciados com o Diploma e a Medalha Especial do Mérito
Cândido Mendes pelo presidente da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
Os três já haviam sido oficialmente empossados nos cargos em 13 de dezembro, dia em que foram eleitos e
obtiveram acesso ao Tribunal, elevando para 30 o número de membros da Corte, conforme a Lei Complementar
nº 199/2017, publicada no dia 8 de novembro de 2017.

A programação de posse teve início com uma missa em ação de graças, celebrada na Catedral Metropolitana de
São Luís - Igreja da Sé. Em seguida, autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras
jurídicas, servidores e familiares dos empossados acompanharam os novos desembargadores até a sede do
Palácio da Justiça.

Pleno

Após a abertura da sessão solene pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, os novos desembargadores foram conduzidos ao Pleno por dois desembargadores da
Corte: Jorge Rachid e Cleonice Freire acompanharam o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho; os
desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues acompanharam Josemar Lopes dos Santos; e José Jorge
Figueiredo dos Anjos foi conduzido pelos colegas Marcelo Carvalho Silva e Kleber Carvalho.

Joaquim Figueiredo elogiou as trajetórias pessoais e condutas profissionais dos três novos membros da Corte e
garantiu apoio na nova caminhada. "Diante das tentativas de diminuição da importância do Poder Judiciário,
não podemos nunca fugir do nosso papel de defensores da sociedade e dos cidadãos. Para isso, temos ao nosso
lado um formidável e imbatível exército de devotados magistrados, cerrando fileiras na defesa austera da
Justiça, cumprindo, de forma louvável, as atribuições constitucionais a nós atribuídas", disse em sua saudação
aos novos membros do Judiciário maranhense.

Orgulho

Em seu discurso de posse, Luiz Gonzaga Almeida Filho falou da honra e orgulho em chegar à Corte de Justiça
aos 66 anos. Agradeceu, com emoção, à família pelo apoio recebido e disse estar aberto para novos desafios e
compromissos. "No 1º Grau, sempre prezei pela produção de resultados e não será diferente aqui no Tribunal,
que é reconhecido nacionalmente pela exibição positiva do número de julgamentos de demandas, o que exige de
mim compromisso ainda maior para continuar colaborando com essa reconhecida prática", disse o novo
membro da 6ª Câmara Cível.

O desembargador destacou o momento de crise moral pelo qual passa o país e falou sobre a importância do
Poder Judiciário no controle implacável e rigor externo às práticas de corrupção. "A improbidade não merece
lugar de destaque e aquele que usa da função pública para dilapidação do patrimônio público deve receber
justa reprimenda do Estado", frisou.



Emoção

Profundamente emocionado, José Jorge Figueiredo dos Anjos, eleito ao cargo pelo critério de merecimento e
também integrante da 6ª Câmara Cível, não se conteve e chorou ao relembrar sua trajetória profissional e
origem familiar. "Muito me distinguiu este egrégio Tribunal com o sufrágio de meu nome, em lista de
merecimento, por três vezes consecutivas, sob a liturgia do mandamento constitucional, para compor a mais
alta Corte de Justiça do Estado do Maranhão - um acontecimento marcante que representa a concretização de
um sonho que tem especial significado na minha carreira na magistratura", concluiu.

O magistrado reafirmou o compromisso de ajudar na construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária.
"O exercício de uma verdadeira cidadania passa por um Judiciário transparente, altivo, capaz de olhar para
dentro de si mesmo e realizar os seus ajustes de forma a contribuir para dias melhores aos cidadãos
maranhenses".

Devoção

Josemar Lopes Santos, o terceiro a discursar, citou fatos da sua trajetória como magistrado e comprometeu-se a
continuar atuando com verdade e justiça, buscando não frustrar a confiança dos jurisdicionados e não
decepcionar aqueles que integram a magistratura maranhense. "Sou um cidadão comum. Não nasci juiz.
Tornei-me juiz. Fiz do compromisso que prestei neste Tribunal o meu propósito de vida. Tenho vivido em
devotamento à causa da Justiça, movido pela vontade de servir e ser útil", declarou o novo membro da Corte,
que integrará a 3ª Câmara Criminal do TJMA.

Compuseram a mesa, ao lado do presidente do TJMA, o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
representando o governador do Estado, Flávio Dino; o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins
Coelho; o procurador-chefe da República no Maranhão, José Raimundo Leite Filho; o procurador-geral do
Município de São Luís, Marcos Luís Braid, representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; o
presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Caldas Furtado; o presidente da Associação dos Magistrados
do Maranhão, Ângelo Antonio Santos; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão,
Thiago Diaz.

Mais sobre a trajetória dos desembargadores:

Luiz Gonzaga Almeida Filho

José Jorge Figueiredo dos Anjos

Josemar Lopes Santos

Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão

http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/4/publicacao/419713
http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/4/publicacao/419714
http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/4/publicacao/419943


TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - SEGURANÇA
26/01/2018 - BLOG JAILSON MENDES 
POSITIVA
Presidente do TJ e o secretário Carlos Figueiredo pedem segurança reforçada para São João Batista

Pag.: 11

Presidente do TJ e o secretário Carlos Figueiredo pedem segurança
reforçada para São João Batista

Em reunião nesta quinta-feira (25) com o Secretário Estadual da Segurança Pública, Jefferson Portela, o
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Joaquim Figueiredo, e o secretário de saúde de Pindaré Mirim,
Carlos Figueiredo, pediram reforço no policiamento no município de São João Batista.

Na reunião, foi relatado a preocupação da comunidade com a atual situação da segurança pública, que
necessita urgentemente de motos e viaturas para que haja uma melhor logística nas ações do policiamento local
no combate à criminalidade

“A situação atual da segurança em São João Batista exige a ampliação dos núcleos de policiamento,
melhorando-se a estrutura existente. Precisamos garantir mais segurança para a população”, enfatizou Carlos
Figueiredo. Na oportunidade, pediram também ao secretário estadual de Segurança, Jeffeerson Portela, a
intensificação das ações preventivas e ostensivas de segurança no município.

“Por meio do reforço policial, poderá ser coibida a ação de criminosos, garantindo um clima tranquilidade para
que a população do município se sinta protegida”, assinalou Carlos Figueiredo.
Folha de SJB
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Novos desembargadores são empossados no TJMA

A posse solene dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – Luiz Gonzaga
Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Josemar Lopes dos Santos – ocorreu nesta sexta-feira (26), na
Sala das Sessões Plenárias. Os magistrados foram agraciados com o Diploma e a Medalha Especial do Mérito
Cândido Mendes pelo presidente da Corte, desembargadora José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
Os três já haviam sido oficialmente empossados nos cargos em 13 de dezembro, dia em que foram eleitos e
obtiveram acesso ao Tribunal, elevando para 30 o número de membros da Corte, conforme a Lei Complementar
nº 199/2017, publicada no dia 8 de novembro de 2017.
A programação de posse teve início com uma missa em ação de graças, celebrada na Catedral Metropolitana de
São Luís – Igreja da Sé. Em seguida, autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras
jurídicas, servidores e familiares dos empossados acompanharam os novos desembargadores até a sede do
Palácio da Justiça.
PLENO – Após a abertura da sessão solene pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, os novos desembargadores foram conduzidos ao pleno por dois desembargadores da
Corte: Jorge Rachid e Cleonice Freire acompanhou o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho; os
desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues acompanharam Josemar Lopes dos Santos; e José Jorge
Figueiredo dos Anjos foi conduzido pelos colegas Marcelo Carvalho Silva e Kleber Carvalho.
Joaquim Figueiredo elogiou as trajetórias pessoais e condutas profissionais dos três novos membros da Corte e
garantiu apoio na nova caminhada. “Diante das tentativas de diminuição da importância do Poder Judiciário,
não podemos nunca fugir do nosso papel de defensores da sociedade e dos cidadãos. Para isso, temos ao nosso
lado um formidável e imbatível exército de devotados magistrados, cerrando fileiras na defesa austera da
Justiça, cumprindo, de forma louvável, as atribuições constitucionais a nós atribuídas”, disse em sua saudação
aos novos membros do Judiciário maranhense.
ORGULHO – Em seu discurso de posse, Luiz Gonzaga Almeida Filho falou da honra e orgulho em chegar à Corte
de Justiça aos 66 anos. Agradeceu, com emoção, à família pelo apoio recebido e disse estar aberto para novos
desafios e compromissos. “No 1º Grau, sempre prezei pela produção de resultados e não será diferente aqui no
Tribunal, que é reconhecido nacionalmente pela exibição positiva do número de julgamentos de demandas, o
que exige de mim compromisso ainda maior para continuar colaborando com essa reconhecida prática”, disse o
novo membro da 6ª Câmara Cível.
O desembargador destacou o momento de crise moral pelo qual passa o país e falou sobre a importância do
Poder Judiciário no controle implacável e rigor externo às práticas de corrupção. “A improbidade não merece
lugar de destaque e aquele que usa da função pública para dilapidação do patrimônio público deve receber
justa reprimenda do Estado”, frisou.
EMOÇÃO – Profundamente emocionado, José Jorge Figueiredo dos Anjos, eleito ao cargo pelo critério de
merecimento e também integrante da 6ª Câmara Cível, não se conteve e chorou ao relembrar sua trajetória
profissional e origem familiar. “Muito me distinguiu este egrégio Tribunal com o sufrágio de meu nome, em lista
de merecimento, por três vezes consecutivas, sob a liturgia do mandamento constitucional, para compor a mais
alta Corte de Justiça do Estado do Maranhão – um acontecimento marcante que representa a concretização de
um sonho que tem especial significado na minha carreira na magistratura”, concluiu.
O magistrado reafirmou o compromisso de ajudar na construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária.
“O exercício de uma verdadeira cidadania, passa por um Judiciário transparente, altivo, capaz de olhar para
dentro de si mesmo e realizar os seus ajustes de forma a contribuir para dias melhores para os cidadãos
maranhenses”.
DEVOÇÃO – Josemar Lopes Santos, o terceiro a discursar, citou fatos da sua trajetória como magistrado e
comprometeu-se a continuar atuando com verdade e justiça, buscando não frustrar a confiança dos
jurisdicionados e não decepcionar aqueles que integram a magistratura maranhense. “Sou um cidadão comum.
Não nasci juiz. Tornei-me juiz. Fiz do compromisso que prestei neste Tribunal o meu propósito de vida. Tenho



vivido em devotamento à causa da Justiça, movido pela vontade de servi e ser útil”, declarou o novo membro da
Corte, que integrará a 3ª Câmara Criminal do TJMA.
Compuseram a mesa, ao lado do presidente do TJMA, o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
representando o governador do Estado, Flávio Dino; o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins
Coelho; o procurador-chefe da República no Maranhão, José Raimundo Leite Filho; o procurador-geral do
Município de São Luís, Marcos Luís Braid, representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior; o
presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Caldas Furtado; o presidente da Associação dos Magistrados
do Maranhão, Ângelo Antonio Santos; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão,
Thiago Diaz.
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Empossados hoje os três novos desembargadores do Tribunal de
Justiça do Maranhão

A posse solene dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – Luiz Gonzaga
Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Josemar Lopes dos Santos – ocorreu nesta sexta-feira (26), na
Sala das Sessões Plenárias. Os magistrados foram agraciados com o Diploma e a Medalha Especial do Mérito
Cândido Mendes pelo presidente da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Os três já haviam sido oficialmente empossados nos cargos em 13 de dezembro, dia em que foram eleitos e
obtiveram acesso ao Tribunal, elevando para 30 o número de membros da Corte, conforme a Lei Complementar
nº 199/2017, publicada no dia 8 de novembro de 2017.

A programação de posse teve início com uma missa em ação de graças, celebrada na Catedral Metropolitana de
São Luís – Igreja da Sé. Em seguida, autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras
jurídicas, servidores e familiares dos empossados acompanharam os novos desembargadores até a sede do
Palácio da Justiça.

PLENO – Após a abertura da sessão solene pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, os novos desembargadores foram conduzidos ao pleno por dois desembargadores da
Corte: Jorge Rachid e Cleonice Freire acompanhou o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho; os
desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues acompanharam Josemar Lopes dos Santos; e José Jorge
Figueiredo dos Anjos foi conduzido pelos colegas Marcelo Carvalho Silva e Kleber Carvalho.

Joaquim Figueiredo elogiou as trajetórias pessoais e condutas profissionais dos três novos membros da Corte e
garantiu apoio na nova caminhada. “Diante das tentativas de diminuição da importância do Poder Judiciário,
não podemos nunca fugir do nosso papel de defensores da sociedade e dos cidadãos. Para isso, temos ao nosso
lado um formidável e imbatível exército de devotados magistrados, cerrando fileiras na defesa austera da
Justiça, cumprindo, de forma louvável, as atribuições constitucionais a nós atribuídas”, disse em sua saudação
aos novos membros do Judiciário maranhense.

ORGULHO – Em seu discurso de posse, Luiz Gonzaga Almeida Filho falou da honra e orgulho em chegar à Corte
de Justiça aos 66 anos. Agradeceu, com emoção, à família pelo apoio recebido e disse estar aberto para novos
desafios e compromissos. “No 1º Grau, sempre prezei pela produção de resultados e não será diferente aqui no
Tribunal, que é reconhecido nacionalmente pela exibição positiva do número de julgamentos de demandas, o
que exige de mim compromisso ainda maior para continuar colaborando com essa reconhecida prática”, disse o
novo membro da 6ª Câmara Cível.

O desembargador destacou o momento de crise moral pelo qual passa o país e falou sobre a importância do
Poder Judiciário no controle implacável e rigor externo às práticas de corrupção. “A improbidade não merece
lugar de destaque e aquele que usa da função pública para dilapidação do patrimônio público deve receber
justa reprimenda do Estado”, frisou.

EMOÇÃO – Profundamente emocionado, José Jorge Figueiredo dos Anjos, eleito ao cargo pelo critério de



merecimento e também integrante da 6ª Câmara Cível, não se conteve e chorou ao relembrar sua trajetória
profissional e origem familiar. “Muito me distinguiu este egrégio Tribunal com o sufrágio de meu nome, em lista
de merecimento, por três vezes consecutivas, sob a liturgia do mandamento constitucional, para compor a mais
alta Corte de Justiça do Estado do Maranhão – um acontecimento marcante que representa a concretização de
um sonho que tem especial significado na minha carreira na magistratura”, concluiu.

O magistrado reafirmou o compromisso de ajudar na construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária.
“O exercício de uma verdadeira cidadania, passa por um Judiciário transparente, altivo, capaz de olhar para
dentro de si mesmo e realizar os seus ajustes de forma a contribuir para dias melhores para os cidadãos
maranhenses”.

DEVOÇÃO – Josemar Lopes Santos, o terceiro a discursar, citou fatos da sua trajetória como magistrado e
comprometeu-se a continuar atuando com verdade e justiça, buscando não frustrar a confiança dos
jurisdicionados e não decepcionar aqueles que integram a magistratura maranhense. “Sou um cidadão comum.
Não nasci juiz. Tornei-me juiz. Fiz do compromisso que prestei neste Tribunal o meu propósito de vida. Tenho
vivido em devotamento à causa da Justiça, movido pela vontade de servi e ser útil”, declarou o novo membro da
Corte, que integrará a 3ª Câmara Criminal do TJMA.

Compuseram a mesa, ao lado do presidente do TJMA, o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
representando o governador do Estado, Flávio Dino; o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins
Coelho; o procurador-chefe da República no Maranhão, José Raimundo Leite Filho; o procurador-geral do
Município de São Luís, Marcos Luís Braid, representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior; o
presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Caldas Furtado; o presidente da Associação dos Magistrados
do Maranhão, Ângelo Antonio Santos; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão,
Thiago Diaz.
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Novos desembargadores do TJMA tomam posse nesta sexta (26)

Política 26-01-2018 às 08:00

Os três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – José Jorge Figueiredo dos Anjos,
Josemar Lopes dos Santos e Luiz Gonzaga Almeida Filho – tomarão posse nesta sexta-feira (26), às 10h, durante
sessão solene a ser realizada na Sala das Sessões Plenárias, no Tribunal de Justiça do Maranhão.

Os magistrados foram eleitos em sessão administrativa, no dia 13 de dezembro, elevando para 30 o número de
membros da Corte. As três vagas foram criadas por meio da Lei Complementar nº 199/2017, publicada no dia 8
de novembro de 2017. Duas das três vagas foram preenchidas pelo critério de antiguidade; a outra, por
merecimento.

AVISO DE PAUTA: Novos desembargadores do TJMA tomam posse nesta sexta (26)

QUANDO: Sexta-feira, 26 de janeiro de 2018, às 10h

ONDE: Sala das Sessões Plenárias – Tribunal de Justiça do Maranhão (Praça Pedro II, Centro).

CONTATO: Assessoria de Comunicação do TJMA – (98) 3198-4373/ 3198.4374

ENTREVISTAS: Informamos que a equipe da Assessoria de Comunicação do TJMA recepcionará a imprensa, no
local, e conduzirá as entrevistas após a realização da solenidade.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - POSSE
26/01/2018 - BLOG RAIMUNDO GARRONE 
POSITIVA
Desembargadores são empossados no TJMA

Pag.: 15

Desembargadores são empossados no TJMA

A posse solene dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) - Luiz Gonzaga
Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Josemar Lopes dos Santos - ocorreu nesta sexta-feira (26), na
Sala das Sessões Plenárias. Os magistrados foram agraciados com o Diploma e a Medalha Especial do Mérito
Cândido Mendes pelo presidente da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Os três já haviam sido oficialmente empossados nos cargos em 13 de dezembro, dia em que foram eleitos e
obtiveram acesso ao Tribunal, elevando para 30 o número de membros da Corte, conforme a Lei Complementar
nº 199/2017, publicada no dia 8 de novembro de 2017.

A programação de posse teve início com uma missa em ação de graças, celebrada na Catedral Metropolitana de
São Luís - Igreja da Sé. Em seguida, autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras
jurídicas, servidores e familiares dos empossados acompanharam os novos desembargadores até a sede do
Palácio da Justiça.

PLENO - Após a abertura da sessão solene pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, os novos desembargadores foram conduzidos ao Pleno por dois desembargadores da
Corte: Jorge Rachid e Cleonice Freire acompanharam o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho; os
desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues acompanharam Josemar Lopes dos Santos; e José Jorge
Figueiredo dos Anjos foi conduzido pelos colegas Marcelo Carvalho Silva e Kleber Carvalho.

Joaquim Figueiredo elogiou as trajetórias pessoais e condutas profissionais dos três novos membros da Corte e
garantiu apoio na nova caminhada. "Diante das tentativas de diminuição da importância do Poder Judiciário,
não podemos nunca fugir do nosso papel de defensores da sociedade e dos cidadãos. Para isso, temos ao nosso
lado um formidável e imbatível exército de devotados magistrados, cerrando fileiras na defesa austera da
Justiça, cumprindo, de forma louvável, as atribuições constitucionais a nós atribuídas", disse em sua saudação
aos novos membros do Judiciário maranhense.

ORGULHO - Em seu discurso de posse, Luiz Gonzaga Almeida Filho falou da honra e orgulho em chegar à Corte
de Justiça aos 66 anos. Agradeceu, com emoção, à família pelo apoio recebido e disse estar aberto para novos
desafios e compromissos. "No 1º Grau, sempre prezei pela produção de resultados e não será diferente aqui no
Tribunal, que é reconhecido nacionalmente pela exibição positiva do número de julgamentos de demandas, o
que exige de mim compromisso ainda maior para continuar colaborando com essa reconhecida prática", disse o
novo membro da 6ª Câmara Cível.

O desembargador destacou o momento de crise moral pelo qual passa o país e falou sobre a importância do
Poder Judiciário no controle implacável e rigor externo às práticas de corrupção. "A improbidade não merece
lugar de destaque e aquele que usa da função pública para dilapidação do patrimônio público deve receber
justa reprimenda do Estado", frisou.

EMOÇÃO - Profundamente emocionado, José Jorge Figueiredo dos Anjos, eleito ao cargo pelo critério de
merecimento e também integrante da 6ª Câmara Cível, não se conteve e chorou ao relembrar sua trajetória



profissional e origem familiar. "Muito me distinguiu este egrégio Tribunal com o sufrágio de meu nome, em lista
de merecimento, por três vezes consecutivas, sob a liturgia do mandamento constitucional, para compor a mais
alta Corte de Justiça do Estado do Maranhão - um acontecimento marcante que representa a concretização de
um sonho que tem especial significado na minha carreira na magistratura", concluiu.

O magistrado reafirmou o compromisso de ajudar na construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária.
"O exercício de uma verdadeira cidadania passa por um Judiciário transparente, altivo, capaz de olhar para
dentro de si mesmo e realizar os seus ajustes de forma a contribuir para dias melhores aos cidadãos
maranhenses".

DEVOÇÃO - Josemar Lopes Santos, o terceiro a discursar, citou fatos da sua trajetória como magistrado e
comprometeu-se a continuar atuando com verdade e justiça, buscando não frustrar a confiança dos
jurisdicionados e não decepcionar aqueles que integram a magistratura maranhense. "Sou um cidadão comum.
Não nasci juiz. Tornei-me juiz. Fiz do compromisso que prestei neste Tribunal o meu propósito de vida. Tenho
vivido em devotamento à causa da Justiça, movido pela vontade de servir e ser útil", declarou o novo membro da
Corte, que integrará a 3ª Câmara Criminal do TJMA.
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Novos desembargadores do TJMA tomam posse nesta sexta-feira (26).Postado em Judiciário Por
Portal do Munim em Janeiro 26, 2018

NOVOS DESEMBARGADORES SERÃO EMPOSSADOS.

MARANHÃO – Os três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – José Jorge
Figueiredo dos Anjos, Josemar Lopes dos Santos e Luiz Gonzaga Almeida Filho – tomarão posse nesta
sexta-feira (26), às 10h, durante sessão solene a ser realizada na Sala das Sessões Plenárias, no Tribunal de
Justiça do Maranhão.

Autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras jurídicas (advogados, membros do
Ministério Público, procuradores, defensores públicos), servidores e familiares dos empossados – participarão
da solenidade.

Os magistrados foram eleitos em sessão administrativa, no dia 13 de dezembro, elevando para 30 o número de
membros da Corte. As três vagas foram criadas por meio da Lei Complementar nº 199/2017, publicada no dia 8
de novembro de 2017.

De acordo com o presidente do TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, a medida vem
contribuir para a redução do volume de processos na Justiça de Segundo Grau, agilizando e otimizando a
prestação jurisdicional.

“Quem ganha com isso é a sociedade. A criação de três novos cargos de desembargador se justifica pelo
aumento acentuado das demandas processuais, nos últimos anos, no âmbito da Justiça estadual”, pontuou o
desembargador José Joaquim.

José Jorge Figueiredo dos Anjos foi eleito pelo critério de merecimento; Josemar Lopes dos Santos e Luiz
Gonzaga Almeida Fillho foram pelo critério de antiguidade.

DADOS – Dados levantados pela Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) mostram que a demanda
processual entre os anos de 2011 e 2016 mais que triplicou, registrando um aumento exponencial de trabalho,
em relação a outros tribunais de médio porte, conforme classificação do CNJ que, através da pesquisa ‘Justiça
em Números 2017’, reconheceu que o Maranhão fica muito abaixo da média em relação ao número de
desembargadores.
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Presidente da Assembleia recebe visita de cortesia do desembargador Froz Sobrinho

Ribamar Santana/ Agência Assembleia

 Presidente da Assembleia recebe visita de cortesia do desembargador Froz Sobrinho

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, na tarde desta quinta-feira
(25), no gabinete da Presidência, a visita de cortesia do desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA).

“Estamos trocando ideias sobre possíveis ações de parceria da Assembleia com o Poder Judiciário como, por
exemplo, o aprimoramento da legislação estadual sobre a política pública de segurança e carcerária”, frisou o
desembargador.

Froz Sobrinho disse que o Tribunal de Justiça pretende realizar um trabalho mais incisivo em relação à
melhoria das condições de carceragem do sistema prisional do Maranhão em parceria com os demais poderes.

Othelino Neto disse que foi um prazer receber o desembargador Froz Sobrinho,  um magistrado que tem se
dedicado a melhorar as condições do sistema prisional de nosso Estado, que é uma questão muito importante.
“Apesar do curto período na magistratura, pois sua origem é o Ministério Público, já tem muito serviço prestado
ao Maranhão, inclusive já presidiu o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MA)”, salientou.

O presidente da Assembleia afirmou que foi uma conversa produtiva na qual foram tratados diversos assuntos
de interesse da Justiça e da Assembleia, cujo beneficiário maior será a  sociedade maranhense.
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Novos desembargadores

Os três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – José Jorge Figueiredo dos Anjos,
Josemar Lopes dos Santos e Luiz Gonzaga Almeida Filho – tomarão posse na manhã de hoje, durante sessão
solene a ser realizada na Sala das Sessões Plenárias, no Tribunal de Justiça do Maranhão. Autoridades, chefes
de Poderes, profissionais das diversas carreiras jurídicas (advogados, membros do Ministério Público,
procuradores, defensores públicos), servidores e familiares dos empossados – participarão da solenidade. Antes,
às 8h15, será rezada missa em ação de graças, na Igreja da Sé, em homenagem aos novos desembargadores.

Novos desembargadores 2
Os três magistrados foram eleitos em sessão administrativa, no dia 13 de dezembro, elevando para 30 o número
de membros da Corte. De acordo com o presidente do TJMA, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
a medida vem contribuir para a redução do volume de processos na Justiça de Segundo Grau, agilizando e
otimizando a prestação jurisdicional. José Jorge Figueiredo dos Anjos foi eleito pelo critério de merecimento;
Josemar Lopes dos Santos e Luiz Gonzaga Almeida Fillho, pelo critério de antiguidade.
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Desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos afirmou que fará gestão com responsabilidade

José Joaquim Figueiredo iniciou ano judiciário nesta quarta-feira, 25
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, afirmou
ontem, durante sessão especial de abertura do ano judiciário de 2018, que fará uma gestão com muita
responsabilidade, disposição e muito trabalho árduo em prol da Justiça.

“Trabalharemos sempre buscando um patamar de racionalidade, vislumbrando pleno sucesso na honrosa
missão de aperfeiçoar a justiça, para renovar a cidadania e dar voz ao cidadão, tornando vitoriosa a missão
constitucional atribuída ao Poder Judiciário”, disse.

Para o presidente do TJMA, a representatividade dos poderes constituídos e das instituições do sistema de
Justiça na abertura da sessão especial foi a constatação de que o Poder Judiciário não constitui um órgão
isolado do conjunto das instituições republicanas.

“Esse fato evidencia a ideia de que o esforço pelo fortalecimento da Justiça deve girar em torno de um grande
pacto institucional que contemple as aspirações da sociedade maranhense quanto à qualidade da prestação
jurisdicional”, assinalou.

De acordo com o desembargador: “vive-se hoje, na sociedade, tempos de muitos desafios, num quadro de
muitas adversidades, a exigir que as instituições e os poderes constituídos se unam ao Poder Judiciário num
esforço conjunto e redobrado para que se ofereça à população respostas jurisdicionais efetivas que atendam
plenamente seus anseios”, pontuou.

Ele sustenta que para isso é necessário que todas as instituições e os órgãos do sistema de Justiça caminhem
juntos, unidos, irmanados, enfrentando os temas sociais a merecerem especial atenção, interagindo com metas
e projetos, certos da essencialidade que marca o Judiciário em relação à função jurisdicional.

O presidente do TJMA disse que a tarefa é árdua e desafiadora, mas a depender da vontade do Poder Judiciário,
será possível desenvolver um trabalho produtivo num ambiente de integração, compreensão, coesão e de franco
diálogo institucional. Dessa forma, diz ele, serão encontradas as soluções necessárias diante dos imensos
desafios.

“Isso exige ação, operosidade, determinação, dedicação e disposição para o trabalho, em prol de uma Justiça
que caminhe lado a lado com a população, sendo o seu farol e a sua cidadela”, finalizou.
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Comissão do TJ discute condições de segurança no Fórum de São
Luís

Foi debatido o padrão de segurança nas dependências do Fórum, incluindo o controle de acesso de presos e do
público em geral

Os membros da Comissão Permanente de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do Maranhão,
presidida pelo desembargador Raimundo José Barros de Sousa, reuniram-se nesta sexta-feira, 26, com o diretor
do Fórum de São Luís, juiz Edilson Caridade, para discutir o padrão de segurança nas dependências do Fórum,
incluindo o controle de acesso de presos e do público em geral.

“O Fórum de São Luís é a vitrine do Poder Judiciário na capital. Por aqui, circulam diariamente milhares de
pessoas, o equivalente à movimentação de um shopping center. Precisamos estar sempre atentos para a
qualidade do serviço de segurança que oferecemos”, destacou Raimundo Barros.

Participaram da reunião com o diretor do Fórum, o diretor de Segurança Institucional e Gabinete Militar do
TJMA, tenente-coronel Alexandre Magno de Sousa Nunes, o juiz auxiliar da Presidência do Tribunal, Cristiano
Simas de Sousa, o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Raimundo Moraes Bogéa e o juiz
representante da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), Anderson Sobral de Azevedo, além de
técnicos da Comissão de Segurança.

O desembargador Raimundo Barros avaliou que, se comparado a épocas passadas, houve uma melhoria
significativa no nível do serviço de segurança do Fórum, mas advertiu que se fazem necessários novos
investimentos. “Temos que aperfeiçoar o controle de acesso às dependências do Fórum, além de outros
procedimentos indispensáveis para garantir a segurança de juízes, servidores e do público que transita no
prédio.”

PLANO DE SEGURANÇA – O coronel Alexandre Magno Nunes disse que a segurança do Fórum de São Luís é
objeto de permanente atenção da Comissão de Segurança, por se tratar do maior fórum do Maranhão, em que
se concentra enorme demanda judicial. Ele informou da elaboração de um plano completo de segurança para o
fórum em 2014, que descreve todas as ações, inclusive com fluxogramas, e as atribuições especificadas no
passo a passo. Alguns itens do plano já vêm sendo aplicados, como por exemplo o controle de acesso de presos,
desde a entrada até a sala de audiências, e protocolos de cumprimento de mandados de prisão.

O diretor do Fórum, Edilson Caridade, elogiou a iniciativa da Comissão de Segurança em discutir o tema,
colocou-se à disposição para dar encaminhamento às medidas e ajudar no que for preciso. “É importante que
haja esse diálogo e que se coloquem as coisas com clareza, para que, juntos, possamos viabilizar as melhores
propostas. Segurança é um item prioritário que deve ser conduzido com bom senso e responsabilidade”.

O desembargador Raimundo Barros disse que a reunião foi a primeira de muitas que deverão ocorrer,
periodicamente, para avaliar o trabalho desenvolvido e implementar novas medidas.
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Luiz Gonzaga Filho, José Jorge Figueiredo e Josemar Lopes são
empossados no TJMA

 

A posse solene dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – Luiz Gonzaga
Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Josemar Lopes dos Santos – ocorreu nesta sexta-feira (26), na
Sala das Sessões Plenárias. Os magistrados foram agraciados com o Diploma e a Medalha Especial do Mérito
Cândido Mendes pelo presidente da Corte, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Os três já haviam sido oficialmente empossados nos cargos em 13 de dezembro, dia em que foram eleitos e
obtiveram acesso ao Tribunal, elevando para 30 o número de membros da Corte, conforme a Lei Complementar
nº 199/2017, publicada no dia 8 de novembro de 2017.

A programação de posse teve início com uma missa em ação de graças, celebrada na Catedral Metropolitana de
São Luís – Igreja da Sé. Em seguida, autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras
jurídicas, servidores e familiares dos empossados acompanharam os novos desembargadores até a sede do
Palácio da Justiça.

PLENO – Após a abertura da sessão solene pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, os novos desembargadores foram conduzidos ao Pleno por dois desembargadores da
Corte: Jorge Rachid e Cleonice Freire acompanharam o desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho; os
desembargadores Lourival Serejo e Bernardo Rodrigues acompanharam Josemar Lopes dos Santos; e José Jorge
Figueiredo dos Anjos foi conduzido pelos colegas Marcelo Carvalho Silva e Kleber Carvalho.

Joaquim Figueiredo elogiou as trajetórias pessoais e condutas profissionais dos três novos membros da Corte e
garantiu apoio na nova caminhada. “Diante das tentativas de diminuição da importância do Poder Judiciário,
não podemos nunca fugir do nosso papel de defensores da sociedade e dos cidadãos. Para isso, temos ao nosso
lado um formidável e imbatível exército de devotados magistrados, cerrando fileiras na defesa austera da
Justiça, cumprindo, de forma louvável, as atribuições constitucionais a nós atribuídas”, disse em sua saudação
aos novos membros do Judiciário maranhense.

ORGULHO – Em seu discurso de posse, Luiz Gonzaga Almeida Filho falou da honra e orgulho em chegar à Corte
de Justiça aos 66 anos. Agradeceu, com emoção, à família pelo apoio recebido e disse estar aberto para novos
desafios e compromissos. “No 1º Grau, sempre prezei pela produção de resultados e não será diferente aqui no
Tribunal, que é reconhecido nacionalmente pela exibição positiva do número de julgamentos de demandas, o
que exige de mim compromisso ainda maior para continuar colaborando com essa reconhecida prática”, disse o
novo membro da 6ª Câmara Cível.

O desembargador destacou o momento de crise moral pelo qual passa o país e falou sobre a importância do
Poder Judiciário no controle implacável e rigor externo às práticas de corrupção. “A improbidade não merece
lugar de destaque e aquele que usa da função pública para dilapidação do patrimônio público deve receber
justa reprimenda do Estado”, frisou.



EMOÇÃO – Profundamente emocionado, José Jorge Figueiredo dos Anjos, eleito ao cargo pelo critério de
merecimento e também integrante da 6ª Câmara Cível, não se conteve e chorou ao relembrar sua trajetória
profissional e origem familiar. “Muito me distinguiu este egrégio Tribunal com o sufrágio de meu nome, em lista
de merecimento, por três vezes consecutivas, sob a liturgia do mandamento constitucional, para compor a mais
alta Corte de Justiça do Estado do Maranhão – um acontecimento marcante que representa a concretização de
um sonho que tem especial significado na minha carreira na magistratura”, concluiu.

O magistrado reafirmou o compromisso de ajudar na construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária.
“O exercício de uma verdadeira cidadania passa por um Judiciário transparente, altivo, capaz de olhar para
dentro de si mesmo e realizar os seus ajustes de forma a contribuir para dias melhores aos cidadãos
maranhenses”.

DEVOÇÃO – Josemar Lopes Santos, o terceiro a discursar, citou fatos da sua trajetória como magistrado e
comprometeu-se a continuar atuando com verdade e justiça, buscando não frustrar a confiança dos
jurisdicionados e não decepcionar aqueles que integram a magistratura maranhense. “Sou um cidadão comum.
Não nasci juiz. Tornei-me juiz. Fiz do compromisso que prestei neste Tribunal o meu propósito de vida. Tenho
vivido em devotamento à causa da Justiça, movido pela vontade de servir e ser útil”, declarou o novo membro
da Corte, que integrará a 3ª Câmara Criminal do TJMA.

Compuseram a mesa, ao lado do presidente do TJMA, o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares,
representando o governador do Estado, Flávio Dino; o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins
Coelho; o procurador-chefe da República no Maranhão, José Raimundo Leite Filho; o procurador-geral do
Município de São Luís, Marcos Luís Braid, representando o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior; o
presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Caldas Furtado; o presidente da Associação dos Magistrados
do Maranhão, Ângelo Antonio Santos; e o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão,
Thiago Diaz.
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Presidente da Assembleia recebe visita de cortesia do desembargador Froz Sobrinho

Assembléia Legislativa do Estado do MaranhãoPublicado por Assembléia Legislativa do Estado do Maranhãohá
19 horas
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, na tarde desta quinta-feira
(25), no gabinete da Presidência, a visita de cortesia do desembargador José de Ribamar Froz Sobrinho do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA).
“É uma satisfação visitar o presidente da Assembleia, que é da minha geração, e faz uma carreira política
vitoriosa e com brios próprios. Sou um admirador da carreira política do deputado Othelino, que segue os
passos do avô e do pai à risca. Ele tem méritos para estar onde chegou. Estamos trocando ideias sobre possíveis
ações de parceria da Assembleia com o Poder Judiciário como, por exemplo, o aprimoramento da legislação
estadual sobre a política pública de segurança e carcerária. Humanista como ele é, abraça essa ideia e vai nos
ajudar a avançar nesse desafio”, frisou.

Froz Sobrinho disse que o Tribunal de Justiça pretende realizar um trabalho mais incisivo em relação à
melhoria das condições de carceragem do sistema prisional do Maranhão em parceria com os demais poderes.
“O governo Flávio Dino, realmente, num processo evolutivo, conseguiu mudar a situação de Pedrinhas com
medidas eficientes como, por exemplo, a criação de novas vagas. Queremos contar com a Assembleia para
aperfeiçoar a legislação estadual referente ao Sistema de Segurança Pública”, enfatizou.

Othelino Neto disse que foi um prazer receber o desembargador Froz Sobrinho, um magistrado que tem se
dedicado a melhorar as condições do sistema prisional de nosso Estado, que é uma questão muito importante.
“Apesar do curto período na magistratura, pois sua origem é o Ministério Público, já tem muito serviço prestado
ao Maranhão, inclusive já presidiu o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/MA)”, salientou.

O presidente da Assembleia afirmou que foi uma conversa produtiva na qual foram tratados diversos assuntos
de interesse da Justiça e da Assembleia, cujo beneficiário maior será a sociedade maranhense.
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Novos desembargadores do Maranhão tomam posse hoje (26)

Os magistrados foram eleitos em sessão administrativa, no dia 13 de dezembro, elevando para 30 o número de
membros da Corte.

26 Jan 2018 Justiça, São Luís

Três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – José Jorge Figueiredo dos Anjos,
Josemar Lopes dos Santos e Luiz Gonzaga Almeida Filho – tomarão posse nesta sexta-feira (26), durante sessão
solene a ser realizada na Sala das Sessões Plenárias, no Tribunal de Justiça do Maranhão.

Autoridades, chefes de Poderes, profissionais das diversas carreiras jurídicas (advogados, membros do
Ministério Público, procuradores, defensores públicos), servidores e familiares dos empossados – participarão
da solenidade.

Os magistrados foram eleitos em sessão administrativa, no dia 13 de dezembro, elevando para 30 o número de
membros da Corte. As três vagas foram criadas por meio da Lei Complementar nº 199/2017, publicada no dia 8
de novembro de 2017.

José Jorge Figueiredo dos Anjos foi eleito pelo critério de merecimento; Josemar Lopes dos Santos e Luiz
Gonzaga Almeida Fillho foram pelo critério de antiguidade.

DADOS

Dados levantados pela Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA) mostram que a demanda processual
entre os anos de 2011 e 2016 mais que triplicou, registrando um aumento exponencial de trabalho, em relação
a outros tribunais de médio porte, conforme classificação do CNJ que, através da pesquisa ‘Justiça em Números
2017’, reconheceu que o Maranhão fica muito abaixo da média em relação ao número de desembargadores”.
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Três novos desembargadores empossados no Tribunal de Justiça do
Maranhão

Três novos desembargadores foram empossados nesta sexta-feira (26) no Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA). São eles: Luiz Gonzaga Almeida Filho, José Jorge Figueiredo dos Anjos e Josemar Lopes dos Santos, que
já estavam oficialmente empossados nos cargos em 13 de dezembro, dia em que foram eleitos e obtiveram
acesso ao Tribunal, elevando para 30 o número de membros da Corte, conforme a Lei Complementar nº
199/2017, publicada no dia 8 de novembro de 2017.

Em seu discurso de posse, Luiz Gonzaga Almeida Filho falou da honra e orgulho em chegar à Corte de Justiça
aos 66 anos. Agradeceu, com emoção, à família pelo apoio recebido e disse estar aberto para novos desafios e
compromissos. “No 1º Grau, sempre prezei pela produção de resultados e não será diferente aqui no Tribunal,
que é reconhecido nacionalmente pela exibição positiva do número de julgamentos de demandas, o que exige de
mim compromisso ainda maior para continuar colaborando com essa reconhecida prática”, disse o novo
membro da 6ª Câmara Cível.

O desembargador destacou o momento de crise moral pelo qual passa o país e falou sobre a importância do
Poder Judiciário no controle implacável e rigor externo às práticas de corrupção. “A improbidade não merece
lugar de destaque e aquele que usa da função pública para dilapidação do patrimônio público deve receber
justa reprimenda do Estado”, frisou.

Emoção – Emocionado, José Jorge Figueiredo dos Anjos, eleito ao cargo pelo critério de merecimento e também
integrante da 6ª Câmara Cível, não se conteve e chorou ao relembrar sua trajetória profissional e origem
familiar. “Muito me distinguiu este egrégio Tribunal com o sufrágio de meu nome, em lista de merecimento, por
três vezes consecutivas, sob a liturgia do mandamento constitucional, para compor a mais alta Corte de Justiça
do Estado do Maranhão – um acontecimento marcante que representa a concretização de um sonho que tem
especial significado na minha carreira na magistratura”, concluiu.

O magistrado reafirmou o compromisso de ajudar na construção de uma sociedade justa, igualitária, solidária.
“O exercício de uma verdadeira cidadania passa por um Judiciário transparente, altivo, capaz de olhar para
dentro de si mesmo e realizar os seus ajustes de forma a contribuir para dias melhores aos cidadãos
maranhenses”.

Devoção – Josemar Lopes Santos, o terceiro a discursar, citou fatos da sua trajetória como magistrado e
comprometeu-se a continuar atuando com verdade e justiça, buscando não frustrar a confiança dos
jurisdicionados e não decepcionar aqueles que integram a magistratura maranhense. “Sou um cidadão comum.
Não nasci juiz. Tornei-me juiz. Fiz do compromisso que prestei neste Tribunal o meu propósito de vida. Tenho
vivido em devotamento à causa da Justiça, movido pela vontade de servir e ser útil”, declarou o novo membro
da Corte, que integrará a 3ª Câmara Criminal do TJMA.


