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Ao assumir a presidência do TJ/AL, Egrégia Corte de Justiça do 

nosso Estado, o desembargador José Fernando Lima Souza, que acaba de 

encerrar seu período à frente dos destinos do judiciário alagoano, afirmou 

que não ficaria na história como o presidente que mais edificou prédios, 

mas sim, aquele, que de maneira incansável, soergueu bases sólidas para 

o aprimoramento e aperfeiçoamento do nível intelectivo dos integrantes 

do Poder sob seu comando.  

Num momento grave, de discórdias e pensamentos singulares 

entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, ascendeu o ilustre 

professor e desembargador, à presidência do TJAL., pacificando e 

pluralizando ações, garantindo uma harmoniosa convivência entre os três 

poderes.  

Como se não bastasse a grandeza dos atos pacificatórios, os 

quais por si só, já seriam suficientes para despontar e proeminenciar 

qualquer administração, o então presidente ampliou suas linhas de ações, 

com investimentos permanentes no quadro de pessoal, inclusive de juízes, 

para facilitar e melhorar a prestação jurisdicional. Ademais, promoveu 

com seriedade o certame para preenchimento de cerca de mil cargos de 

serventuários, dos quais quatrocentos já foram nomeados; deu 

continuidade a programas de solidariedade com os setores mais frágeis 

econômica e socialmente, tais quais “Cidadania na Escola” e “Justiça 

Itinerante”.  

Construiu a melhor Escola de Magistratura do Nordeste, com 

salas ideais ao aprendizado do direito, apondo em seu corpo docente os 

mais preparados professores desta Região, dentre muitos mestres e 

doutores.  

 
*Ministro do Superior Tribunal de Justiça a partir de 14/06/2006.    



Missão Cumprida 

Não esqueceu de investir na infra-estrutura das Comarcas do 

interior, edificando duas belas Casas de Justiça, uma em Major Isidoro, 

sua terra natal, e outra São Miguel dos Campos. Outrossim, informatizou 

grande parte das Varas existentes, otimizando sobremaneira a prestação 

jurisdicional.  

Dentre tais ações, decerto a viga de esteio e lembrança desta 

administração, consubstancia na estabilidade que este eminente líder 

propôs em nosso Estado, direcionando forças no sentido de propiciar a 

harmônica convivência entre os poderes, de forma independente.  

Sua marca indelével consiste em buscar incessantemente o 

bem comum, em ações compartilhadas com todos os seus pares, por 

vezes com sacrifício pessoal.  

Vale ressaltar sua permanência durante 45 dias frente ao 

Governo do Estado, em substituição provisória ao Governador Ronaldo 

Lessa, que com eficiência e dinamismo manteve a máquina estatal em 

perfeito funcionamento.  

Neste período, inclusive, presidiu com proficiência, zelo e 

imparcialidade as últimas eleições do outubro antanho.  

Por tudo isso, é merecedor da gratidão e das homenagens dos 

alagoanos. Indizíveis são suas obras, inelutáveis são as suas qualidades.  

Tourinho, como é popularmente conhecido, para honra nossa, 

é símbolo de retidão, inteligência e honradez para a atual e futura 

gerações. 
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