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empossados no TJMA
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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 na última 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.
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Ao empossar 3 novos desembargadores, presidente do TJ fala de
"tentativas de diminuição" do Judiciário

"Diante das tentativas de diminuição da importância do Poder Judiciário, não podemos nunca fugir do  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", destacou o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),
José Joaquim Figueiredo dos Anjos, ao empossar os três novos desembargadores da corte:  José Jorge
Figueiredo dos Anjos, Luiz Gonzaga Almeida Filho e Josemar Lopes dos Santos, na sexta-feira (26).

Joaquim Figueiredo elogiou a trajetória e conduta profissionais dos três novos membros da Corte e lhes 
garantiu apoio na nova caminhada. Os três magistrados  ainda agraciados com o Diploma e a Medalha Especial
do Mérito Cândido Mendes.

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.

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 - Já 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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Othelino Neto conversa com corregedor-geral de Justiça sobre
harmonia entre os Poderes

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta segunda-feira (29), a
visita de cortesia do novo corregedor-geral de Justiça do Maranhão, desembargador Marcelo Carvalho. Os dois
conversaram, longamente, sobre o papel da Justiça e do Poder Legislativo, atuando em harmonia com o
Executivo em benefício da sociedade, além de uma possível parceria para veiculação de um programa do
Judiciário na TV Assembleia.

Após o encontro, Othelino Neto falou sobre a importância e a pauta da visita. “Dente outros assuntos
importantes que conversamos com o desembargador Marcelo Carvalho, corregedor de Justiça, também
tratamos da possível veiculação de um programa da Corregedoria, do Tribunal de Justiça, dentro da grade da
TV Assembleia. Eu disse a ele que será razão de muita alegria, porque queremos, cada vez mais, enriquecer a
nossa programação. A TV Assembleia já cobre a atuação dos deputados e pautas da cidade. Assim teremos a
chance de exibição de um programa mostrando para a sociedade as atribuições do Judiciário; e estaremos
prestando um serviço, cada vez melhor, para a população”, explicou.

Sensibilidade – O diálogo é o momento mais importante do ser humano. A Constituição de 88, considerada a
Constituição Cidadã ou a Carta de Ulysses, traz exatamente a independência e harmonia ente os poderes.
Quando há essa independência com harmonia, quem ganha é a sociedade, porque não se verá desavenças entre
os poderes”, garantiu o desembargador.

O presidente da Assembleia disse acreditar que a Corregedoria é o pulmão do Poder Judiciário; e que o fato de
Marcelo Carvalho ter sido juiz de carreira o levou a conhecer, de perto, os problemas da população em relação
à Justiça.

Ações da Corregedoria – O desembargador Marcelo Carvalho, que assumiu o cargo a um mês e meio, falou de
forma detalhada sobre a atuação da Corregedoria e dos desafios que terá pela frente, para ajudar a
descentralizar as ações da Justiça, defendendo que os juizados sejam localizados nos maiores bairros, visando
facilitar a vida das pessoas.

O corregedor veio acompanhado da equipe de TV que poderá produzir o programa sobre o papel da
Corregedoria de Justiça para a TV Assembleia, quando a parceria for fechada.

Othelino Neto lembrou que o presidente do TJ, desembargador José Jorge Figueiredo, esteve na Casa e também
tratou de uma possível parceria com a TV Assembleia. O presidente da Casa enviou a equipe para conversar
com o diretor de Comunicação, Edwin Jinkings, com o objetivo de tratar da parceria.

No final do encontro, o deputado Josimar de Maranhãozinho (PP) cumprimentou o novo corregedor de Justiça e
o felicitou por estar desempenhando a função.
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José Jorge Figueiredo dos Anjos, Luiz Gonzaga Filho e Josemar
Lopes são empossados no TJMA

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.
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Presidente do TJMA prestigia cerimônia de entrega de medalha no Ministério Público
Judiciário 29-01-2018 às 09:00

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
prestigiou a solenidade do Ministério Público do Maranhão, na qual foi concedida a Medalha do Mérito Celso
Magalhães ao governador do Estado, Flávio Dino.

A honraria é conferida pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público do Maranhão a autoridades que, de
alguma forma, contribuem para que a instituição exerça o seu papel plenamente.

Proposta pelo procurador-geral de justiça Luiz Gonzaga Martins Coelho, a homenagem ao governador foi
regulamentada pela Resolução nº 49/2017 do Colégio de Procuradores de Justiça, que a aprovou por
unanimidade.

Na cerimônia, o procurador-geral da Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho lembrou que Celso Magalhães,
patrono do Ministério Público maranhense, cultivava a democracia como fundamento para a construção de uma
sociedade para todos, fazendo referência ao famoso caso do processo criminal em que o membro do parquet
levou a julgamento a senhora Ana Rosa Viana Ribeiro, conhecida como ‘Baronesa de Grajaú’, pela autoria do
crime de homicídio contra um menino escravo de oito anos de idade. Ocorrido na segunda metade do século XIX,
o caso ficou conhecido como o “Crime da Baronesa”.
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Othelino Neto imprime novo ritmo no funcionamento da máquina Legislativa

28/01/2018 04:18:51

Othelino Neto recebe José Joaquim Figueiredo em visita de cortesia à Assembleia 

O novo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB) comandará nesta semana os
preparativos para a reabertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, que deve retomar sua rotina no
próximo dia 5 de fevereiro. Tão logo assumiu, o chefe do Poder Legislativo iniciou uma rotina intensa de
reuniões com a equipe políticas, audiências com prefeitos e secretários de Estado e encontros com o
governador Flávio Dino e com o novo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos. Administrativamente, por conta da transição, restabeleceu o expediente integral da Casa,
de modo a estabelecer os parâmetros que decidiu imprimir na rotina da instituição. Os novos procedimentos já
estão sendo observado pelos deputados, que concordam e apoiam integralmente com as decisões tomadas até
aqui pelo presidente Othelino Neto.

São Luís, 28 de Janeiro de 2018.
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Prefeito de Primeira Cruz George Luís participa da sessão de posse de novos desembargadores no
TJMA.Postado em Primeira Cruz Por Portal do Munim

em Janeiro 29, 2018

PREFEITO DE PRIMEIRA CRUZ GEORGE LUÍS E O DESEMBARGADOR LUÍS GONZAGA.

PRIMEIRA CRUZ/MA – O prefeito de Primeira Cruz, George Luís, participou da solenidade de posse do
magistrado Luiz Gonzaga Almeida Filho, como o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão.
A posse solene foi 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.

A cerimônia solene ocorreu na manhã da última sexta-feira (26) no tribunal de Justiça e foi conduzida pelo
presidente José Joaquim Figueiredo dos Anjos.  Luiz Gonzaga fez um discurso marcado pela emoção e gratidão
aos familiares, magistrados e todos aqueles que ajudaram a construir sua carreira na magistratura.

Luiz Gonzaga discorreu, brevemente, sobre a infância e as cidades onde viveu. Em seu discurso, o novo
desembargador citou com carinho sua passagem nos interiores e agradeceu a presença do prefeito George Luís.

Com postura humilde e serena, falou da alegria da ocasião. “É um momento feliz na vida de um magistrado
alcançar o posto mais elevado da carreira. Com a consciência de que o cargo não se presta ao envaidecimento
pessoal, mas é importante instrumento de boas e justas realizações”, declarou o desembargador.

Ao lado do prefeito, participaram da solenidade os vereadores de Humberto de Campos; o secretario Marcelo
Tavares que também complementou o prefeito.

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.
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Desembargador Luís Gonzaga e mais dois foram empossados no TJMA.

LUÍS GONZAGA SENDO EMPOSSADO DESEMBARGADOR.

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 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.
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Presidente do TJMA prestigia cerimônia de entrega de medalha no
Ministério Público

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos,
prestigiou a solenidade do Ministério Público do Maranhão, na qual foi concedida a Medalha do Mérito
Celso Magalhães ao governador do Estado, Flávio Dino.

A honraria é conferida pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público do Maranhão a autoridades
que, de alguma forma, contribuem para que a instituição exerça o seu papel plenamente.

Proposta pelo procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, a homenagem ao governador foi
regulamentada pela Resolução nº 49/2017 do Colégio de Procuradores de Justiça, que a aprovou por
unanimidade.

Na cerimônia, o procurador-geral de Justiça lembrou que Celso Magalhães, patrono do Ministério Público
maranhense, cultivava a democracia como fundamento para a construção de uma sociedade para todos,
fazendo referência ao famoso caso do processo criminal em que o membro do parquet levou a julgamento
a senhora Ana Rosa Viana Ribeiro, conhecida como "Baronesa de Grajaú", pela autoria do crime de
homicídio contra um menino escravo de oito anos de idade. Ocorrido na segunda metade do século XIX, o
caso ficou conhecido como o "Crime da Baronesa".
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TJ-MA remarca julgamento de denúncias contra Cutrim e Cafeteira para o dia 31

POSTED BY: RODRIGO JANEIRO 29, 2018

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

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.


