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 27/01/2018

Comissão debate as condições de segurança nas dependências do Fórum, incluindo o controle de acesso de
presos e do público em geral

Reunião da Comissão Permanente de Segurança Institucional do TJMA

SÃO LUÍS - Os membros da Comissão Permanente de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça do
Maranhão, presidida pelo desembargador Raimundo José Barros de Sousa, reuniram-se na 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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A posse solene dos três novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) – José Jorge
Figueiredo dos Anjos, Luiz Gonzaga Almeida Filho 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.

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”.



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.

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.

FONTE: ASCOM


