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Segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça do Maranhão teve 12 magistrados
punidos desde 2006

              Somente em 2017, Plenário do CNJ julgou 16 processos disciplinares, maior número desde
2006. De 2006 até 2017, a quantidade de magistrados julgados pelo Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) teve um aumento significativo. É o que mostra o ranking divulgado pela Secretaria Processual
do CNJ. Nesse período, foram instaurados 124 Processos Administrativos Disciplinares (PADs), sendo
que 99 magistrados - entre juízes e desembargadores - foram julgados. O detalhe negativo para o
Judiciário maranhense é a presença do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) no topo da lista. O
TJMA é o tribunal com o maior número de magistrados punidos: 12 no total.

               Ao divulgar esses dados, o CNJ explica os objetivos dos processos administrativos. Os PADs
destinam-se à apuração da responsabilidade de juízes e titulares de serviços notariais e de registro por infração
disciplinar no exercício da função. Denúncias de irregularidades praticadas por magistrados podem ser feitas
por qualquer pessoa ou chegar ao CNJ por meio de processos que tramitam nas corregedorias dos Tribunais.
Em 2017, o CNJ realizou 24 sessões presenciais e 11 sessões virtuais. Foram julgados 372 processos: 146 nas
sessões presenciais e 226 nas virtuais. O balanço também revelou que, em 2017, foram distribuídos 9.942
processos e arquivados 10.313. Seguem em tramitação 3.921 processos.

Fonte: CNJ Noticias
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Segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o TJMA teve 12 magistrados punidos desde
2006.

De 2006 até 2017, a quantidade de magistrados julgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) teve um
aumento significativo. É o que mostra o ranking divulgado pela Secretaria Processual do CNJ. Nesse período,
foram instaurados 124 Processos Administrativos Disciplinares (PADs), sendo que 99 magistrados - entre juízes
e desembargadores - foram julgados. O detalhe negativo para o Judiciário maranhense é a presença do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJMA) no topo da lista. O TJMA é o tribunal com o maior número de magistrados
punidos: 12 no total.

Ao divulgar esses dados, o CNJ explica os objetivos dos processos administrativos. Os PADs destinam-se à
apuração da responsabilidade de juízes e titulares de serviços notariais e de registro por infração disciplinar no
exercício da função. Denúncias de irregularidades praticadas por magistrados podem ser feitas por qualquer
pessoa ou chegar ao CNJ por meio de processos que tramitam nas corregedorias dos Tribunais.

Em 2017, o CNJ realizou 24 sessões presenciais e 11 sessões virtuais. Foram julgados 372 processos: 146 nas
sessões presenciais e 226 nas virtuais. O balanço também revelou que, em 2017, foram distribuídos 9.942
processos e arquivados 10.313. Seguem em tramitação 3.921 processos.

O Imparcial
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CNJ diz que TJMA tem o maior número de magistrados punidos no
Brasil
 

Segundo levantamento do Conselho Nacional de Justiça, o TJMA teve 12 magistrados punidos desde 2006.

De 2006 até 2017, a quantidade de magistrados julgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) teve um
aumento significativo. É o que mostra o ranking divulgado pela Secretaria Processual do CNJ. Nesse período,
foram instaurados 124 Processos Administrativos Disciplinares (PADs), sendo que 99 magistrados – entre juízes
e desembargadores – foram julgados. O detalhe negativo para o Judiciário maranhense é a presença do Tribunal
de Justiça do Maranhão (TJMA) no topo da lista. O TJMA é o tribunal com o maior número de magistrados
punidos: 12 no total.

Ao divulgar esses dados, o CNJ explica os objetivos dos processos administrativos. Os PADs destinam-se à
apuração da responsabilidade de juízes e titulares de serviços notariais e de registro por infração disciplinar no
exercício da função. Denúncias de irregularidades praticadas por magistrados podem ser feitas por qualquer
pessoa ou chegar ao CNJ por meio de processos que tramitam nas corregedorias dos Tribunais.

Em 2017, o CNJ realizou 24 sessões presenciais e 11 sessões virtuais. Foram julgados 372 processos: 146 nas
sessões presenciais e 226 nas virtuais. O balanço também revelou que, em 2017, foram distribuídos 9.942
processos e arquivados 10.313. Seguem em tramitação 3.921 processos.

O Imparcial
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Concessões a narcotraficante e agiota marcam o 2017 do Judiciário no MA

Habeas corpus e mandado de segurança suspeitos concedidos por desembargadores ofuscaram a eleição do
novo presidente da Corte e renúncia de juiz a peduricalhos. CNJ investiga os dois casos

28/12/2017 11h27min - Atualizado em 28/12/2017 11h28min

A inédita disputa entre os desembargadores Nelma Celeste Sarney e José Joaquim Figueredo pelo comando do
Poder Judiciário do Maranhão e a renúncia feita pelo juiz Roberto de Oliveira Paula a penduricalhos em seu
contracheque, que deveriam entrar para os anais da história como os principais fatos que marcaram a Corte em
2017, acabaram sendo ofuscados por concessões suspeitas de outros membros do tribunal a um narcotraficante
e a um agiota.

Das mais graves, duas merecem destaque por ter sujeitado à vergonha a deusa grega Têmis, titânide por meio
da qual a Justiça é definida, no sentido moral, como o sentimento da verdade, da equidade e da humanidade. A
ignomínia atinge a divindade em razão do Tribunal de Justiça, ante idas e vindas de prefeitos cassados ou
afastados ao comando dos cofres dos municípios, já estar há muito em total descrédito junto à população
maranhense.

O desembargador Tyrone Silva, alvo de investigações no CNJ por concessões de habeas corpus e mandado de
segurança que beneficiaram o narcotraficante e o agiota
RIBAMAR PINHEIRO/TJ-MA
O SOLTADOR-GERAL DA CORTE
O desembargador Tyrone Silva, alvo de investigações no CNJ por concessões de habeas corpus e mandado de
segurança que beneficiaram o narcotraficante e o agiota
Líder de uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e armas, homicídios, extorsões, assaltos
a instituições financeiras e caixas eletrônicos, o periculoso presidiário Heverton Soares Oliveira foi posto em
liberdade em outubro último, pelos desembargadores Tyrone José Silva e Froz Sobrinho, da Terceira Vara
Criminal do TJ-MA, após rápida estadia no Complexo Penitenciário de Pedrinha.

Mais: sem o uso de tornozeleira eletrônica.

Apesar da Polícia Civil haver encontrado com o criminoso quatro fuzis AR/M4 5.56; duas pistola 9mm; uma
submetralhadora UZI israelense, uma pistola .380, um revólver calibre 38; uma pistola marca Taurus PT 24/7;
três carregadores de pistola 24/7; e 43 munições calibre 40 hollypoint, o tribunal informou em nota, divulgada à
época, que as informações não demonstravam a necessidade da prisão cautelar de Heverton Oliveira.

O delegado Thiago Bardal, titular da temida Seic e autor das representações e pedidos de investigação contra
desembargadores do Maranhão
REPRODUÇÃO
QUASE EXTINTO
O delegado Thiago Bardal, titular da temida Seic e autor das representações e pedidos de investigação contra
desembargadores do Maranhão



Sobre o alvará de soltura, a culpa foi jogada em um funcionário da Corte, de nome até hoje não identificado.

Por conta da concessão de habeas corpus pra lá de suspeita, o delegado Thiago Bardal, da Superintendência
Estadual de Investigações Criminais (Seic), decidiu pedir a abertura de uma investigação no Maranhão pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O outro caso grave que marcou o Poder Judiciário maranhense em 2017 envolve novamente o desembargador
Tyrone Silva.

Famoso por roubar dinheiro público por meio da Máfia da Agiotagem, o maior empresário do mercado
financeiro paralelo no Maranhão, Josival Cavalcante da Silva, o Pacovan, foi posto em liberdade e teve seus
bens desbloqueados — os que ele utilizava para lavar a verba — por Tyrone, numa decisão de apenas três
laudas.

Novamente a pedido do destemido Bardal — não é qualquer delegado que tem coragem e ousadia, no Maranhão,
para denunciar membros do Judiciário por suspeita de corrupção —, o CNJ abriu investigação para apurar o
caso.
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Presidente do TJMA afirma que magistrados com desvio de conduta
serão punidos
 

José Joaquim afirmou, de forma enfática, que o TJMA adotará medidas rigorosas diante de posturas que
desrespeitem os princípios fundamentais da magistratura
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
assumiu, publicamente, firme posicionamento sobre a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
coloca o Maranhão como o Estado com o maior índice de magistrados punidos, desde 2006.

Ele disse que o Tribunal de Justiça do Maranhão agirá sempre no sentido de coibir qualquer tipo de desvio de
conduta funcional por parte de magistrados maranhenses e que sua gestão será pautada na transparência e na
apuração exemplar de práticas incompatíveis com a magistratura.

O desembargador afirmou, de forma enfática, que, diante de posturas que desrespeitem os princípios
fundamentais da magistratura, o Tribunal de Justiça adotará medidas rigorosas, nos ditames da lei, para manter
a respeitabilidade e a boa imagem do Poder Judiciário perante a sociedade e às instituições.

“Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura e não cultivem a ética profissional e o decoro
de seus deveres funcionais serão exemplarmente punidos e responderão a processos disciplinares que poderão
culminar, ou não, com a perda do cargo”, declarou o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

Fonte: Tribunal de Justiça do Maranhão
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Presidente do TJMA afirma que magistrados com desvios de
condutas serão "exemplarmente punidos"
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O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
assumiu, publicamente, firme posicionamento sobre a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
coloca o Maranhão como o Estado com o maior índice de magistrados punidos, desde 2006.

Ele disse que o Tribunal de Justiça do Maranhão agirá sempre no sentido de coibir qualquer tipo de desvio de
conduta funcional por parte de magistrados maranhenses e que sua gestão será pautada na transparência e na
apuração exemplar de práticas incompatíveis com a magistratura.

O desembargador afirmou, de forma enfática, que, diante de posturas que desrespeitem os princípios
fundamentais da magistratura, o Tribunal de Justiça adotará medidas rigorosas, nos ditames da lei, para manter
a respeitabilidade e a boa imagem do Poder Judiciário perante a sociedade e às instituições.

"Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura e não cultivem a ética profissional e
o decoro de seus deveres funcionais serão exemplarmente punidos e responderão a processos
disciplinares que poderão culminar, ou não, com a perda do cargo", declarou o desembargador José
Joaquim Figueiredo dos Anjos.

O post Presidente do TJMA afirma que magistrados com desvios de condutas serão "exemplarmente punidos"
apareceu primeiro em Diego Emir.

http://diegoemir.com/2017/12/presidente-do-tjma-afirma-que-magistrados-com-desvios-de-condutas-serao-exemplarmente-punidos/
http://diegoemir.com
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58 presos beneficiados com a saída temporária de Natal não
retornaram

O Governo do Estado informa que dos 650 detentos beneficiados com a saída temporária do Natal, que
efetivamente deixaram o sistema prisional, na manhã do dia 21 deste mês, 592 retornaram às suas respectivas
unidades prisionais; e 58 apenados, portanto, não cumpriram o prazo de retorno às 18h desta quarta-feira (27),
determinado pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), Marcio Castro Brandão, por meio da Portaria
023/2017, que prevê pena de regressão de regime para quem a descumpriu.
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O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
assumiu, publicamente, firme posicionamento sobre a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que
coloca o Maranhão como o Estado com o maior índice de magistrados punidos, desde 2006.

Ele disse que o Tribunal de Justiça do Maranhão agirá sempre no sentido de coibir qualquer tipo de desvio de
conduta funcional por parte de magistrados maranhenses e que sua gestão será pautada na transparência e na
apuração exemplar de práticas incompatíveis com a magistratura.

O desembargador afirmou, de forma enfática, que, diante de posturas que desrespeitem os princípios
fundamentais da magistratura, o Tribunal de Justiça adotará medidas rigorosas, nos ditames da lei, para manter
a respeitabilidade e a boa imagem do Poder Judiciário perante a sociedade e às instituições.

"Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura e não cultivem a ética profissional e o decoro
de seus deveres funcionais serão exemplarmente punidos e responderão a processos disciplinares que poderão
culminar, ou não, com a perda do cargo", declarou o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
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Presidente do TJ manifesta-se sobre pesquisa do CNJ que coloca o
MA como o Estado com o maior índice de magistrados punidos

Manifestando-se sobre pesquisa do CNJ, que coloca o MA como o Estado com o maior índice de magistrados
punidos desde 2006, o presidente do TJ, desembargador José Joaquim afirma que não será conivente com
posturas de magistrados que desrespeitem os princípios fundamentais da magistratura. "O Tribunal de Justiça
do Maranhão adotará medidas rigorosas, nos ditames da lei, para manter a respeitabilidade e a boa imagem do
Poder Judiciário perante a sociedade e às instituições", enfatiza o presidente da Corte maranhense.

O novo presidente do TJMA acrescentou ainda: “Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura
e não cultivem a ética profissional e o decoro de seus deveres funcionais serão exemplarmente punidos e
responderão a processos disciplinares que poderão culminar, ou não, com a perda do cargo”.
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Presidente do TJMA afirma que não vai aceitar comportamentos de
magistrados que não honram a magistratura

O Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, rebateu
notícia divulgada em um telejornal local que dizia qie o Tribunal de Justiça do Maranhão não teria se
manifestado sobre a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que coloca o Maranhão como o Estado
com o maior índice de magistrados punidos, desde 2006.

O presidente do Tribunal de Justiça, assumiu publicamente, firme posicionamento, sobre o mencionado estudo
do Conselho Nacional de Justiça, afirmando que agirá sempre no sentido de coibir qualquer tipo de desvio de
conduta funcional por parte de magistrados maranhenses, e que sua gestão será pautada na transparência e na
apuração exemplar de práticas incompatíveis com a magistratura. 

É o que aguardam todos os cidadãos maranhenses! 

O presidente do TJMA afirmou de forma enfática que, diante de posturas que desrespeitem os princípios
fundamentais da magistratura, o Tribunal de Justiça do Maranhão adotará medidas rigorosas, nos ditames da
lei, para manter a respeitabilidade e a boa imagem do Poder Judiciário perante a sociedade e às instituições. 

"Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura e não cultivem a ética profissional e o decoro
de seus deveres funcionais serão exemplarmente punidos e responderão a processos disciplinares que poderão
culminar, ou não, com a perda do cargo", declarou o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
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PRESIDENTE DO TJMA DIZ QUE QUER O PODER JUDICIÁRIO
PRÓXIMO DO CIDADÃO

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, afirmou, nesta terça-feira (26), que quer o Poder Judiciário próximo
do cidadão, ao alcance da sociedade, sendo a sua mais sólida garantia.

"Queremos uma Justiça simples, real, despida de tudo que a possa tornar dificultosa, a
fim de que a população a compreenda melhor e possa nela crer, convencida que ela é a
defensora natural do patrimônio moral e material da sociedade".

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos declarou que a diretriz estratégica
de sua gestão é elevar a primazia absoluta à qualidade da prestação jurisdicional,
entendendo-se por qualidade não apenas o teor científico das decisões proferidas, como
também o tempo que se leva para proferi-las e para fazer com que elas sejam cumpridas.

Frente às adversidades que surgirem durante sua gestão, o magistrado disse que não
poupará esforços para perseguir e concretizar os objetivos traçados pelo Judiciário para o
biênio 2018/2019, com a superação de todos os obstáculos que surgirem no caminho,
numa luta constante e sempre renovada

"Há 30 anos exercendo a Magistratura, entre os quais 11 no Tribunal de Justiça,
dedico-me ao estudo dos problemas que palpitam e agitam a estrutura do Poder
Judiciário. Guiado pela preocupação constante de fortalecer o prestígio da Justiça e,
perfeitamente entrosado na diretriz definida pela Corte Estadual, darei o máximo da
minha contribuição, visando manter, em alto nível, o respeito e a admiração pelo
Judiciário maranhense", enfatizou.

Na esfera propriamente jurisdicional, o desembargador afirmou que a orientação da sua
gestão no Tribunal de Justiça é manter atualizadas as atividades institucionais que
objetivam maior aproximação com os cidadãos, dando resposta judicial efetiva à
sociedade maranhense.

De acordo com o presidente do TJMA, é indispensável tornar realidade a gestão
planejada, com receitas e despesas tendo um encontro com a realidade bem estudada e
aferida, longe de fantasias e caprichos pessoais.

"Este será o norte gerencial da nossa gestão. Toda e qualquer revisão de nossas
estruturas organizacionais e procedimentos administrativos terá em mira garantir
melhor apoio às atividades vinculadas à entrega da prestação jurisdicional", frisou.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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Presidente do TJMA desmente notícia distorcida da TV Mirante

Por: John Cutrim
Data de publicação: 28/12/2017 - 11:07

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
desmentiu, categoricamente, nesta quarta-feira (27), notícia distorcida divulgada no telejornal JMTV da TV
Mirante, na qual a emissora de televisão informa que o Tribunal de Justiça do Maranhão não teria se
manifestado sobre a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que coloca o Maranhão como o Estado
com o maior índice de magistrados punidos, desde 2006.
Ao contrário do que foi informado pela TV Mirante, o presidente do Tribunal de Justiça, assumiu publicamente,
sem subterfúgios, firme posicionamento sobre o mencionado estudo do Conselho Nacional de Justiça, afirmando
que agirá sempre no sentido de coibir qualquer tipo de desvio de conduta funcional por parte de magistrados
maranhenses e que sua gestão será pautada na transparência e na apuração exemplar de práticas
incompatíveis com a magistratura.
O presidente do TJMA afirma de forma enfática que, diante de posturas que desrespeitem os princípios
fundamentais da magistratura, o Tribunal de Justiça do Maranhão adotará medidas rigorosas, nos ditames da
lei, para manter a respeitabilidade e a boa imagem do Poder Judiciário perante a sociedade e às instituições.
“Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura e não cultivem a ética profissional e o decoro
de seus deveres funcionais serão exemplarmente punidos e responderão a processos disciplinares que poderão
culminar, ou não, com a perda do cargo”, declarou o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
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Presidente do TJ diz que magistrados que não cultivem a ética podem perder o cargo

Judiciário 28-12-2017 às 10:31Comente
 
“Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura e não cultivem a ética profissional e o decoro
de seus deveres funcionais serão exemplarmente punidos e responderão a processos disciplinares que poderão
culminar, ou não, com a perda do cargo”, foi o duro recado dado pelo presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
desmentiu, categoricamente, nesta quarta-feira (27), notícia distorcida divulgada no telejornal JMTV da TV
Mirante, na qual a emissora de televisão informa que o Tribunal de Justiça do Maranhão não teria se
manifestado sobre a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que coloca o Maranhão como o Estado
com o maior índice de magistrados punidos, desde 2006.

Ao contrário do que foi informado pela TV Mirante, o presidente do Tribunal de Justiça, assumiu publicamente,
sem subterfúgios, firme posicionamento sobre o mencionado estudo do Conselho Nacional de Justiça, afirmando
que agirá sempre no sentido de coibir qualquer tipo de desvio de conduta funcional por parte de magistrados
maranhenses e que sua gestão será pautada na transparência e na apuração exemplar de práticas
incompatíveis com a magistratura.

O presidente do TJMA afirma de forma enfática que, diante de posturas que desrespeitem os princípios
fundamentais da magistratura, o Tribunal de Justiça do Maranhão adotará medidas rigorosas, nos ditames da
lei, para manter a respeitabilidade e a boa imagem do Poder Judiciário perante a sociedade e às instituições.
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Presidente do TJMA diz que magistrados com má conduta serão punidos

Por: O Informante
Data de publicação: 27/12/2017 - 21:16

José Joaquim anuncia punição para magistrados com desvio de conduta
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, afirmou
nessa quarta-feira (27) que agirá para coibir qualquer tipo de desvio de conduta de juízes e que sua gestão será
pautada na transparência e na apuração exemplar da má conduta dos magistrados, caso isso venha a ocorrer.
O presidente do TJMA afirmou enfaticamente que se houver caso de desvio de conduta de magistrados na sua
gestão, o Tribunal de Justiça do Maranhão fará uma apuração rigorosa nos ditames da Lei.
“Aquele magistrado que tiver comportamento incompatível com a Magistratura será exemplarmente punido e
responderá  a processo que poderá culminar, ou não, com a perda do cargo.
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Presidente do TJMA desmente “notícia distorcida” da TV Mirante
Por: O Informante
Data de publicação: 28/12/2017 - 9:14

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
desmentiu, categoricamente, nessa quarta-feira (27), “notícia distorcida” divulgada no telejornal JMTV da TV
Mirante, na qual a emissora de televisão informa que o Tribunal de Justiça do Maranhão não teria se
manifestado sobre a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que coloca o Maranhão como o Estado
com o maior índice de magistrados punidos desde 2006.
Ao contrário do que foi informado pela TV Mirante, o presidente do Tribunal de Justiça assumiu publicamente,
sem subterfúgios, firme posicionamento sobre o mencionado estudo do Conselho Nacional de Justiça, afirmando
que agirá sempre no sentido de coibir qualquer tipo de desvio de conduta funcional por parte de magistrados
maranhenses e que sua gestão será pautada na transparência e na apuração exemplar de práticas
incompatíveis com a magistratura.
O presidente do TJMA afirma de forma enfática que, diante de posturas que desrespeitem os princípios
fundamentais da magistratura, o Tribunal de Justiça do Maranhão adotará medidas rigorosas, nos ditames da
lei, para manter a respeitabilidade e a boa imagem do Poder Judiciário perante a sociedade e às instituições.
“Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura e não cultivem a ética profissional e o decoro
de seus deveres funcionais serão exemplarmente punidos e responderão a processos disciplinares que poderão
culminar, ou não, com a perda do cargo”, declarou o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
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Presidente do TJMA diz que quer o Poder Judiciário próximo do
cidadão
 

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos
que quer o Poder Judiciário próximo do cidadão, ao alcance da sociedade, sendo a sua mais sólida garantia.

“Queremos uma Justiça simples, real, despida de tudo que a possa tornar dificultosa, a fim de que a população a
compreenda melhor e possa nela crer, convencida que ela é a defensora natural do patrimônio moral e material
da sociedade”.

O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos declarou que a diretriz estratégica de sua gestão é elevar
a primazia absoluta à qualidade da prestação jurisdicional, entendendo-se por qualidade não apenas o teor
científico das decisões proferidas, como também o tempo que se leva para proferi-las e para fazer com que elas
sejam cumpridas.

Frente às adversidades que surgirem durante sua gestão, o magistrado disse que não poupará esforços para
perseguir e concretizar os objetivos traçados pelo Judiciário para o biênio 2018/2019, com a superação de todos
os obstáculos que surgirem no caminho, numa luta constante e sempre renovada

“Há 30 anos exercendo a Magistratura, entre os quais 11 no Tribunal de Justiça, dedico-me ao estudo dos
problemas que palpitam e agitam a estrutura do Poder Judiciário. Guiado pela preocupação constante de
fortalecer o prestígio da Justiça e, perfeitamente entrosado na diretriz definida pela Corte Estadual, darei o
máximo da minha contribuição, visando manter, em alto nível, o respeito e a admiração pelo Judiciário
maranhense”, enfatizou.

Na esfera propriamente jurisdicional, o desembargador afirmou que a orientação da sua gestão no Tribunal de
Justiça é manter atualizadas as atividades institucionais que objetivam maior aproximação com os cidadãos,
dando resposta judicial efetiva à sociedade maranhense.

De acordo com o presidente do TJMA, é indispensável tornar realidade a gestão planejada, com receitas e
despesas tendo um encontro com a realidade bem estudada e aferida, longe de fantasias e caprichos pessoais.

“Este será o norte gerencial da nossa gestão. Toda e qualquer revisão de nossas estruturas organizacionais e
procedimentos administrativos terá em mira garantir melhor apoio às atividades vinculadas à entrega da
prestação jurisdicional”, frisou.
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Presidente do TJMA desmente "notícia distorcida" da TV Mirante

28/12/2017 10:17:41

O Informante – O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, desmentiu, categoricamente, nessa quarta-feira (27), "notícia distorcida" divulgada no telejornal JMTV da
TV Mirante, na qual a emissora de televisão informa que o Tribunal de Justiça do Maranhão não teria se
manifestado sobre a pesquisa do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que coloca o Maranhão como o Estado
com o maior índice de magistrados punidos desde 2006.

Ao contrário do que foi informado pela TV Mirante, o presidente do Tribunal de Justiça assumiu publicamente,
sem subterfúgios, firme posicionamento sobre o mencionado estudo do Conselho Nacional de Justiça, afirmando
que agirá sempre no sentido de coibir qualquer tipo de desvio de conduta funcional por parte de magistrados
maranhenses e que sua gestão será pautada na transparência e na apuração exemplar de práticas
incompatíveis com a magistratura.

O presidente do TJMA afirma de forma enfática que, diante de posturas que desrespeitem os princípios
fundamentais da magistratura, o Tribunal de Justiça do Maranhão adotará medidas rigorosas, nos ditames da
lei, para manter a respeitabilidade e a boa imagem do Poder Judiciário perante a sociedade e às instituições.

"Magistrados cujos comportamentos não honram a magistratura e não cultivem a ética profissional e o decoro
de seus deveres funcionais serão exemplarmente punidos e responderão a processos disciplinares que poderão
culminar, ou não, com a perda do cargo", declarou o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos.
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SL | Dos 650, 58 Presos Beneficiados com a Saída Temporária de
Natal Não Retornaram

O Governo do Estado informa que dos 650 detentos beneficiados com a saída temporária do Natal, que
efetivamente deixaram o sistema prisional, na manhã do dia 21 deste mês, 592 retornaram às suas respectivas
unidades prisionais; e 58 apenados, portanto, não cumpriram o prazo de retorno às 18h desta quarta-feira (27),
determinado pelo juiz da 1ª Vara de Execuções Penais (VEP), Marcio Castro Brandão, por meio da Portaria
023/2017, que prevê pena de regressão de regime para quem a descumpriu.
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Presidente do TJMA diz que quer o Poder Judiciário próximo do
cidadão.Postado em Judiciário Por Portal do Munim em dezembro
27, 2017

 
MARANHÃO – O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, afirmou, nesta terça-feira (26), que quer o Poder Judiciário próximo do cidadão, ao
alcance da sociedade, sendo a sua mais sólida garantia.
 
“Queremos uma Justiça simples, real, despida de tudo que a possa tornar dificultosa, a fim de que a população a
compreenda melhor e possa nela crer, convencida que ela é a defensora natural do patrimônio moral e material
da sociedade”.
 
O desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos declarou que a diretriz estratégica de sua gestão é elevar
a primazia absoluta à qualidade da prestação jurisdicional, entendendo-se por qualidade não apenas o teor
científico das decisões proferidas, como também o tempo que se leva para proferi-las e para fazer com que elas
sejam cumpridas.
Frente às adversidades que surgirem durante sua gestão, o magistrado disse que não poupará esforços para
perseguir e concretizar os objetivos traçados pelo Judiciário para o biênio 2018/2019, com a superação de todos
os obstáculos que surgirem no caminho, numa luta constante e sempre renovada
 
“Há 30 anos exercendo a Magistratura, entre os quais 11 no Tribunal de Justiça, dedico-me ao estudo dos
problemas que palpitam e agitam a estrutura do Poder Judiciário. Guiado pela preocupação constante de
fortalecer o prestígio da Justiça e, perfeitamente entrosado na diretriz definida pela Corte Estadual, darei o
máximo da minha contribuição, visando manter, em alto nível, o respeito e a admiração pelo Judiciário
maranhense”, enfatizou.
 
Na esfera propriamente jurisdicional, o desembargador afirmou que a orientação da sua gestão no Tribunal de
Justiça é manter atualizadas as atividades institucionais que objetivam maior aproximação com os cidadãos,
dando resposta judicial efetiva à sociedade maranhense.
 
De acordo com o presidente do TJMA, é indispensável tornar realidade a gestão planejada, com receitas e
despesas tendo um encontro com a realidade bem estudada e aferida, longe de fantasias e caprichos pessoais.
 
“Este será o norte gerencial da nossa gestão. Toda e qualquer revisão de nossas estruturas organizacionais e
procedimentos administrativos terá em mira garantir melhor apoio às atividades vinculadas à entrega da
prestação jurisdicional”, frisou.
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Polícia prende suposto mandante de assassinato no Maranhão

Cumprindo mandado de prisão na “Operação Diamante Negro”, Polícia Civíl prendeu Raimundo Rômulo, o
Pastor, que seria mandante do assassinato do empresário “Ney da Padaria”, Valdiney Pereira da Silva, 41 anos.

Por G1 MA, São Luis, MA
27/12/2017 18h09  Atualizado há 19 horas

A Polícia Civil segue cumprindo mandados de prisão a respeito da “Operação Diamante Negro”, que investiga
uma organização criminosa especializada em tráfico de drogas e armas, homicídios, extorsões, assaltos a
instituições financeiras e caixas eletrônicos. Nesta quarta-feira (27), em Imperatriz-MA, a polícia realizou a
prisão preventiva de Raimundo Rômulo de Souza, o Pastor, que seria mandante do assassinato do empresário
“Ney da Padaria”, Valdiney Pereira da Silva, 41 anos.
A operação foi comandada pela Delegada Nilmar da Gama, na Região Tocantina do Maranhão. O crime
aconteceu na noite do dia 27 de abril de 2017 e teria sido praticado por dois Policiais Militares da cidade de
Imperatriz. O Cabo Wilson Castro do Nascimento e o soldado Hermano Lima de Queiroz, que estão presos e
custodiados no Comando Geral da PM, em São Luís.
Com Raimundo Rômulo a operação chega a 19 pessoas presas, sendo 14 policiais e quatro não policiais, dentre
eles Heverton Soares de Oliveira, líder da quadrilha, que foi solto sem tornozeleira eletrônica por erro da
justiça.
Heverton Soares foi preso em junho na cidade de Santa Inês(a 245 Km de São Luís) com 15 armas, sendo 10
fuzis. Mas em outubro foi colocado em liberdade pela Justiça do Maranhão sem a tornozeleira eletrônica por um
erro no alvará. Segundo a Polícia Civil, o preso deveria ser monitorado por uma tornozeleira eletrônica ao sair
da prisão. Na certidão de julgamento consta que ele deveria usar a tornozeleira, mas o alvará de soltura não faz
referência ao uso do aparelho.
De acordo com o Superintendente de Investigações Criminais, Thiago Bardal, Heverton executava as ordens e
mandava policiais matar inimigos. Atualmente ele pode estar até fora do país. “Já tivemos informes de que ele já
está em outro país, no Uruguai. Já passamos a informação para a Polícia Federal e a Interpol para ver se
localiza o Heverton porque ele é o chefe da quadrilha. Ele em liberdade vai conseguir ganhar dinheiro através
do narcotráfico e através de roubos para conseguir a liberdade dos demais integrantes dessa quadrilha",
declarou.
No dia 23 de outubro, o Tribunal de Justiça do Maranhão explicou que, no processo de Heverton Soares Oliveira,
a decisão do habeas corpus foi baseada na investigação e que desembargador que decidiu pela soltura afirmou
que as informações do caso não demonstram necessidade da prisão cautelar. Sobre o alvará, o Tribunal
informou que houve uma falha do funcionário do TJ-MA que fez o documento e que o TJ emitiu um novo alvará
determinando que Heverton Oliveira se apresente para a instalação da tornozeleira. Ele tinha até o fim da tarde
do dia 01 de novembro para se apresentar, mas nunca mais apareceu.


