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Comarca de Tutóia é uma das mais produtivas do Maranhão

Processos , despachos e outros atos do juiz, apenas no ano de 2014

Esta semana o blog fez uma entrevista exclusiva com o Magustrado Titular da Comarca de Tutóia, Dr. Rodrigo
Otávio Terças Santos, este informou que muito se avançou na produção dos trabalhos judiciários. Sua secretaria,
somente no ano de 2014, chegou a realizar mais de 60 mil atos.
A saber:
Tutóia mais de 60 mil atos;
Araioses 30 mil atos;
São Bernardo 34 mil atos.

Se comparado com outros municípios da região, Tutóia chega a produzir o dobro (veja nos documetos abaixo).

Em três anos foram julgados mais processos que nos cinco anos anteriores a chegada de Terças ao município. O
documento abaixo demonstra que foram realizados 5.510 julgamentos, 3.441 decisões e mais de 20 mil
despachos.

Transformando os números em dados, apenas de atos do juiz, por mês e dia chega-se ao total de mais de 40
despachos por dia, ou seja, um número singnificativo. Quanto aos atos da comarca, ou seja, produção da
Secretaria Judicial chega-se a 84 por dia.

O juiz informou que a comarca atende a dois municípios (Tutóia e Paulino Neves) e ele tem de realizar
despachos da região, haja vista, que está presidente da Turma Recursal da Regional Chapadinha, o que aliás
também lhe deu destaque por ser o juiz nessas condições que mais julgou em Chapadinha.

Terças foi destaque de uma página inteira do jornal da Justiça publicado este ano, reveja aqui.

No município de Tutóia Terças tem sido reconhecido por grande parte da população por julgar processos que
envolvem discussões sobre irregularidades do prefeito de Tutóia.
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Leiaute tenta, mas não consegue melar licitação da publicidade do
governo

A Leiaute bem que tentou, mas o Tribunal de Justiça barrou sua tentativa de causar embaraços à licitação
do governo Flávio Dino para a contratação de agência de publicidade.

A Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) já assinou contratos com a Clara Comunicação, a Mallman
Publicidade e a Eurofort.

A baiana Leiaute, no entanto, alegou em ação judicial que ainda durante a licitação a CCL cometeu ilegalidades
ao julgar recursos de empresas perdedoras do certame.

A desembargadora Maria das Graças Duarte chegou a conceder liminar à empresa, suspendendo o processo,
mas voltou atrás depois de ser informada pelo governo que a licitação já estava encerrada e os contratos, já
assinados.

O resultado da concorrência, então foi mantido.

Não satisfeita, a Leiaute voltou a acionar a Justiça, por meio de embargos. Mas não logrou êxito. A magistrada
manteve ontem (22) seu posicionamento pela validade dos contratos já firmados.

E a baiana, que já fatura os tubos na Prefeitura de São Luís, pelo visto ficará sem essa boquinha no governo.
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TJ derruba factoide do governo contra João Abreu

A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão terminou, ontem (22), de jogar por terra o factoide
do governo Flávio Dino (PCdoB) contra o ex-chefe da Casa Civil João Abreu.

Ao julgar o mérito do pedido de habeas corpus do empresário - preso há um mês após denúncia formalizada
pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle (STC), órgão por meio do qual o Executivo empenha-se
em criminalizar ações da gestão anterior -, os desembargadores revogaram todas as medidas cautelares
impostas contra ele tanto pelo juiz Osmar Gomes, da 1ª Vara do Tribunal do Júri, respondendo pela Central de
Inquéritos, quanto pelo desembargador José Luiz Almeida.

O próprio Almeida, por sinal, votou durante a apreciação do pedido na Câmara. Ele manteve o entendimento de
que a liminar pelo monitoramento eletrônico, dentre outras medidas, deveria ser mantida.

Os desembargadores Froz Sobrinho e José Bernanrdo Rodrigues, no entanto, decidiram pela queda de todas as
cautelares e determinação, apenas, de que Abreu comunique ao juízo eventuais viagens ou mudanças de
endereço.
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Mais uma vitória de João Abreu na Justiça

O Tribunal de Justiça do Maranhão proporcionou mais uma vitória ao empresário e ex-secretário da Casa Civil
no Governo Roseana, João Abreu, que desnecessariamente foi preso Sistema de Segurança no Governo Flávio
Dino.

Ao julgar o mérito do Habeas Corpus de João Abreu através da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, os
desembargadores revogaram todas as medidas cautelares impostas contra ele tanto pelo juiz Osmar Gomes, da
1ª Vara do Tribunal do Júri, respondendo pela Central de Inquéritos, quanto pelo desembargador José Luiz
Almeida.

O Tribunal de Justiça derrubou todas as medidas absurdas e desnecessárias impostas a João Abreu, que já havia
conseguido o mesmo feito em decisão monocrática do desembargador Raimundo Barros. O próprio Ministério
Público já havia se manifestado contra a prisão de João Abreu.

A decisão foi pela manutenção da decisão que determinou a queda de todas as cautelares, ficando apenas a
comunicação de João Abreu ao juízo em viagens ou mudanças de endereço.
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Casamento Comunitário: trocas de alianças será realizada hoje

A hora do Sim! É esperado o público de 8 mil pessoas

O casamento comunitário acontecerá nesta sexta (23), a partir das 18h, na Universidade Federal do Maranhão
(UFMA). O evento será organizado pela Corregedoria Geral da Justiça e é esperado a troca de aliança de 1.387
pessoas, além da presença de familiares e amigos dos noivos.
 
Segundo a organização do evento, todas as providências necessárias já foram tomadas para a realização da
festa. Foi feita uma reunião na última quinta (22) pela Corregedoria Geral, com a presença de alunos do curso
de Direito da UFMA e voluntários da Cruz Vermelha, para acertar os últimos detalhes.

A Cerimônia contará com decoração, bolo, sorteio de brindes além de várias outras atrações. Juízes de todos o
Estados foram convidados a ajudar na realização do evento.


