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O bairro do São Cristóvão e o processo de R$ 200 milhões contra o
Estado
 

Atendendo ao recurso interposto pela Procuradoria Geral do Estado (PGE/MA), a desembargadora Nelma
Celeste Souza Silva Costa, da 2ª câmara cível do Tribunal de Justiça do Maranhão, determinou a suspensão dos
efeitos da decisão do juiz de direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que determinava o
pagamento de um processo no valor aproximado de R$ 204 milhões contra o Estado do Maranhão. A dívida já
foi extinta há mais de 11 anos com o pagamento por meio de acordo entre as partes envolvidas.

Segundo o procurador-geral adjunto da PGE Maranhão, Lucas Souza, o processo judicial original tratava de
uma desapropriação indireta ocorrida na área onde hoje se encontra o bairro São Cristóvão. “É uma demanda
muito antiga que começou a fase de execução, após o trânsito em julgado, ainda em 1996 e que se resolveu
plenamente em 2010. O processo foi “ressuscitado” em 2021 por essa decisão judicial recente. É uma demanda
que já foi resolvida, mas que poderia trazer um prejuízo enorme ao Estado caso o mesmo fosse condenado. Foi
uma vitória maiúscula barrar essa cobrança indevida”, ressaltou o procurador.

Em seu relatório sobre o processo, a desembargadora Nelma Celeste Souza Silva Costa destacou que não
haviam razões para determinar o prosseguimento do processo já que há a comprovação do pagamento das
parcelas acordadas entre as partes envolvidas.

 

Leia mais:
https://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/o-bairro-do-sao-cristovao-e-o-processo-de-r-200-milhoes-contra-o-estad
o/#ixzz739XvpgE7
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CEMULHER promove atividade de capacitação junto à Rede Amiga
da Mulher de Barreirinhas
 

 

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do
Maranhão - CEMULHER/TJMA, promoveu, no dia 21 de julho, em parceria com a Secretaria Municipal da
Mulher de Barreirinhas, palestra virtual sobre violência de gênero e a Lei Maria da Penha, no âmbito das ações
do Programa "Aprendendo com Maria da Penha no Cotidiano".

O momento de capacitação teve como público-alvo profissionais atuantes nos diversos órgãos e serviços que
compõem a Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do município de Barreirinhas e como
palestrante a Analista Judiciária bacharel em Direito Amanda Rolim, integrante da equipe técnica
multidisciplinar da CEMULHER, sendo realizado através do Google Meet. 

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar - CEMULHER/TJMA,
presidida pelo Desembargador Cleones Carvalho Cunha, é um órgão permanente de assessoria da presidência
do Tribunal de Justiça e tem suas atribuições definidas na Resolução nº. 254/2018 do Conselho Nacional de
Justiça, que instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres pelo Poder
Judiciário.


