José Gosson nasceu na cidade de Maranguape, Estado do Ceará, no dia 23 de
dezembro de 1929. Filho de Antônio José Gosson e Sofia Hamaney Gosson.
Graduou-se pela Faculdade de Direito de Alagoas, como Bacharel em Ciências
Jurídicas e Sociais, no ano de 1956. Foi Adjunto de Promotor, em Canguaretama (1952), Juiz
Municipal do Termo Judiciário de Taipu/RN (Comarca de João Câmara), no triênio 1956/1958,
professor de História do Atheneu Norte-riograndense, Oficial de Gabinete do Tribunal de Justiça,
Redator de atas (1959).
Em 10 de maio de 1960, foi nomeado para o cargo de juiz de Direito de 1ª
entrância na Comarca de São Miguel/RN. Em 28 de outubro do mesmo ano, foi removido, a
pedido, para a Comarca de São Bento do Norte/RN. Foi transferido, em 26 de novembro de 1960,
para a Comarca de São Gonçalo do Amarante/RN.
Quatro anos depois, em 20 de maio de 1964, foi promovido, por antiguidade,
para a 2ª entrância, indo servir em Augusto Severo/RN. No mesmo ano, foi removido, a pedido,
para a Comarca de Santa Cruz/RN, de igual entrância.
Em 13 de fevereiro de 1967, foi promovido, por merecimento, para a 3ª entrância
da Comarca de Natal, onde atuou na 3ª Vara Criminal. Ainda no mesmo ano, foi removido, a
pedido, para a 5ª Vara Cível, da mesma Comarca. Em 79, a pedido, foi removido para a 2ª Vara
Cível da Comarca de Natal.
Assumiu o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do
Norte, no dia 17 de julho de 1991, na vaga decorrente da aposentadoria do Desembargador Danilo
Barbalho Simonetti.
No Tribunal de Justiça do RN, ocupou os cargos de Corregedor Geral de Justiça
(1992/1993) e de Vice-Presidente (1997/1998).
Semelhantemente, atuou como juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande
do Norte – TER/RN, no biênio 1987-1988 e como Desembargador de 1994 a 1995, onde foi
Corregedor Eleitoral, Vice-Presidente e Presidente.
Em sua gestão, presidiu a eleição mais complexa do Rio Grande do Norte e deu
passos decisivos para a informatização de todo o processo eleitoral.
Aposentou-se do cargo de Desembargador no dia 1º de dezembro de 1999.
No ano de sua aposentadoria, o Tribunal de Justiça do Ceará, através da
Presidência do Desembargador José Maria, prestou-lhe homenagem, nomeando o edifício onde
funciona o Fórum da Justiça de Maranguape/CE de “Edifício Desembargador José Gosson”.

Em dezembro de 2011, faleceu em Natal, por consequência da diabetes. Estava
com 82 anos de idade

