
“Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia.” 

Foi citando Guimarães Rosa que a primeira colocada 

no 189º Concurso de Ingresso na Magistratura do Tri-

bunal de Justiça de São Paulo, Gabriela Afonso Adamo 

Ohanian, encerrou sua fala como oradora em nome dos 

novos juízes do TJSP, empossados segunda-feira (13), 

em solenidade no Salão dos Passos Per-

didos, no Palácio da Justiça.  A magistra-

da destacou a trajetória dos aprovados e 

falou sobre a resiliência de todos, apesar 

dos revezes: “Equilibramos o sonho da 

Magistratura com a inerente possibilida-

de do fracasso. Como juízes de direito 

enfrentaremos o risco sempre presente 

em qualquer tomada de decisão”. 

Com a posse, a maior Corte do Brasil passa a contar com 

99 novos juízes, que integram um quadro de 2.591 ma-

gistrados (1º e 2º Graus) e têm a missão de resolver con-

flitos da sociedade, no âmbito de sua competência, para 

preservação dos direitos. Já na terça-feira (14), os empos-

sados iniciaram o curso de formação na Escola Paulista 

da Magistratura (EPM), com duração de 508 horas/aula.  

Ao término, assumem suas funções nas diversas comar-

cas do estado, orientados por juízes formadores, até o 

vitaliciamento, que ocorre após dois anos.

Na solenidade, integrantes da comissão do 189º Concurso 

ressaltaram aos empossados a importância e a responsa-

bilidade do cargo que assumiram. Também 

enalteceram o desempenho nas etapas 

do concurso, o conhecimento jurídico que 

demonstraram e o esforço na conquista de 

um sonho. “Vocês jamais se esquecerão 

deste dia. Trabalharam árdua e incansa-

velmente para chegar até aqui e merecem 

nossos mais efusivos cumprimentos”, disse 

a primeira desembargadora a presidir uma  

banca no Judiciário paulista, Silvia Rocha. 

O presidente do TJSP, desembargador Ricardo Mair Anafe, 

salientou que a atividade do juiz exige trabalho e dedicação 

diária e que os novos julgadores agora fazem parte de um 

Tribunal que representa cerca de um quarto de toda movi-

mentação processual do país. “Essa grandeza decorre dos 

seus magistrados e servidores”, afirmou.

Prometo cumprir com 
retidão, amor à Justiça, 

instituições vigentes  
os deveres do cargo 
de juiz substituto
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Judiciário paulista recebe 99 magistrados



189º Concurso de Ingresso na Magistratura

Comissão do 189º Concurso de Ingresso na Magistratura

O edital de abertura do concurso foi disponibilizado em agosto de 2021, com 266 vagas, e teve 21.489 inscritos. 

Na primeira etapa do certame, composta pela prova objetiva, 995 foram aprovados e habilitados para a segunda 

fase, de provas escritas (discursiva e prática de sentença), com 151 candidatos habilitados. Após o período de 

inscrição definitiva (3ª etapa), foram para a 4ª etapa (exames orais) 138 candidatos, sendo que 132 compareceram. 

Em seguida, 101 aprovados foram submetidos à avaliação dos títulos para definição do quadro classificatório. Dois 

candidatos aprovados protocolaram a desistência antes da posse.

Desembargadoras 

Silvia Rocha - presidente 
Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida - suplente

Seção de Direito Criminal

Desembargadores 

Newton de Oliveira Neves - titular 
Cesar Mecchi Morales - 1º suplente 

Ivo de Almeida - 2º suplente

Seção de Direito Privado

Desembargadores 

Francisco Eduardo Loureiro - titular 
Gilson Delgado Miranda - 1º suplente 

Cláudia Grieco Tabosa Pessoa - 2º suplente

Seção de Direito Público

Desembargadores 

Luciana Almeida Prado Bresciani - titular 
Dimas Borelli Thomaz Júnior - 1º suplente: 
Luís Paulo Aliende Ribeiro - 2º suplente

Representante do MP

Procuradores de Justiça  

Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner - titular 
João Antonio Bastos Garreta Prats - suplente

Representante da OAB

Advogados 

Oreste Nestor de Souza Laspro - titular 
Sheila Christina Neder Cerezetti - suplente

Que tenhamos sensibilidade no ouvir, serenidade no refletir 
e maturidade ao julgar. Que não descuidemos do nosso 
papel de servir, com respeito, cordialidade e eficiência

Gabriela Afonso Adamo Ohanian 

1ª colocada



Procuradora de Justiça Tereza Cristina Maldonado Katurchi Exner

Desembargador Francisco Eduardo Loureiro

Advogado Oreste Nestor de Souza Laspro

Desembargador Newton de Oliveira Neves

Vossas excelências não ingressaram somente na Magistratura, 
mas na maior e mais importante Justiça do país

Operem as mudanças que o direito propicia aos julgadores, sem 
esquecer, jamais, que essas mudanças interferem na vida das pessoas

Fazer justiça é um dos atos mais nobres e compensadores

O protagonista do sistema Judiciário não é o juiz, nem o promotor 
de Justiça ou o advogado. O grande protagonista é a parte



Desembargadora Silvia Rocha

Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani

Presidente do TJSP, desembargador Ricardo Mair Anafe

Que o compromisso feito hoje seja repetido e vivenciado 
em cada dia do exercício da jurisdição

O juiz há de ser honrado, há de ser reto, há de ser comprometido 
com a melhor prestação jurisdicional, buscando sempre a eficiência

A Magistratura proporciona aperfeiçoamento intelectual 
e pessoal, autoconhecimento, amizades verdadeiras que 
começam a se forjar antes mesmo da posse

Comunicação Social TJSP – GC (texto) / LF (layout) / KS, PS, RD e RO (fotos) 
Comentários, críticas e sugestões de pauta para reportagens no DJE, entre em contato com a Diretoria de Comunicação Social do TJSP (imprensatj@tjsp.jus.br)





















NOTA: EVENTUAIS PROCESSOS ADIADOS SERÃO INCLUÍDOS NA PAUTA DA SESSÃO SUBSEQUENTE, 
INDEPENDENTEMENTE DE NOVA INTIMAÇÃO. PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL PODERÃO 
SER FORMULADOS NO DIA DA SESSÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 146, I E III, DO RITJSP; ADMITINDO-SE TAMBÉM 
PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PRÉVIA APÓS A DISPONIBILIZAÇÃO DA PAUTA NO DJE, MEDIANTE REQUERIMENTO A SER 
ENDEREÇADO PARA O E-MAIL OEADM@TJSP.JUS.BR, ATÉ AS 18 HORAS DO DIA ÚTIL ANTERIOR AO DA SESSÃO DE 
JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 146, II, DO RITJSP, CONTENDO AS INFORMAÇÕES BÁSICAS DO PROCESSO 
(NÚMERO DO FEITO, ÓRGÃO JULGADOR, PARTE REPRESENTADA E NOME DO ADVOGADO). MEMORIAIS PODERÃO 
SER ENCAMINHADOS PARA OS E-MAILS INSTITUCIONAIS DOS GABINETES DOS DESEMBARGADORES, DISPONÍVEIS 
PARA CONSULTA NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/EmailsInstitucionais.

Em aditamento




