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Shopping da Ilha foi condenado por descartar obras de artista plástico como lixo

O Shopping da Ilha foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 10 mil ao artista plástico
Jerônimo Neto da Silva Costa. O empreendimento comercial também deverá ressarcir, a título de danos
materiais, o valor de obras do autor, em quantia a ser apurada em fase de liquidação. O shopping foi acusado de
ter descartado objetos pertencentes ao artista que estavam em seu almoxarifado. A decisão foi da 5ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

          O artista apelou ao TJMA, depois que a Justiça de 1º Grau julgou improcedentes os seus pedidos de
indenização, sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados pelo apelante.

Jerônimo disse que, no final de 2013, foi convidado pelo proprietário do Restaurante "X Picanha", no Shopping
da Ilha, para uma exposição de réplicas de fósseis e pinturas de sua autoria. Contou que, em razão da falência
do estabelecimento, após a exposição, suas obras ficaram trancadas na sede do restaurante e, posteriormente,
foram guardadas no almoxarifado do shopping.

           O apelante informou que, após ter ficado afastado por motivo de doença, ao retornar a São Luís,
dirigiu-se à administração do shopping, tendo sido informado de que suas peças tinham sido jogadas fora, por
falta de espaço.

           A empresa apelada alegou ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com o apelante, uma vez
que o restaurante é que teria feito acordo acerca da exposição das obras em sua sede, figurando este
estabelecimento como depositário das peças, possuindo o dever de guarda.

          No mérito, sustentou como ausentes os requisitos de nexo causal, culpa e dano. No tocante ao dano
material, afirmou que deve ser respaldado em dados concretos que possibilitem avaliar o que foi gasto ou
deixou de lucrar, o que não teria sido comprovado.

           O relator do apelo, desembargador Ricardo Duailibe, afastou a preliminar de carência de ação por
ilegitimidade passiva. Entendeu que, ao contrário do alegado pelo apelado, o depósito dos objetos pertencentes
ao apelante não ficou somente sob a responsabilidade do estabelecimento onde ocorrera a exposição, mas



também do Shopping da Ilha, na medida em que as peças ficaram depositadas em seu almoxarifado até serem
descartadas.

            Duailibe reformou a sentença de primeira instância, por entender que os fatos que geraram a demanda
revelaram-se suficientes para configurar o dever de indenizar. Para ele, não é crível que um artista plástico não
tenha abalo em seu psíquico com o descarte de todas as suas obras.

            O magistrado observou que o apelado reconheceu em todas as suas manifestações que esteve de posse
das peças do apelante, bem como que se desfez destas sem qualquer autorização ou comunicação ao artista, o
que caracteriza a conduta ilícita a ensejar a reparação civil.

            Considerou inegável o prejuízo de natureza moral ao artista, caracterizando-o de frustração que
ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Acrescentou que caberia ao apelado ter provado a tentativa em
obter contato com o apelante para a entrega das obras. Citou decisões semelhantes que concluíram pelo
ressarcimento e fixou a indenização em R$ 10 mil.

             Quanto ao dano material em relação às obras, o relator entendeu que o valor deve ser apurado
mediante estimativa que esteja de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, por meio de liquidação, por
intermédio da avaliação técnica realizada por "expert" da confiança do juiz. Os desembargadores José de
Ribamar Castro e Raimundo Barros também votaram pelo provimento parcial do apelo.

Assessoria de Comunicação do TJMA
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As críticas são muitas e todas procedentes quanto ao elevado número de presos que são liberados nas
chamadas saídas temporárias, mas a responsabilidade não é da justiça, uma vez que ela cumpre apenas o que
está determinado na Lei das Execuções Penais. O magistrado previamente consulta o Ministério Público e a
Secretaria de Administração Penitenciária, que podem através de informações se posicionarem contra a
concessão dos benefícios, principalmente a SEAP, que detém informações precisas sobre o comportamento dos
detentos dentro das unidades prisionais em que cumprem penas.

               As manifestações contrárias ao número elevado de benefícios são pertinentes, uma vez que muitos
presos não retornam e outros durante o período da liberdade concedida cometem outros crimes e geralmente
mais dolosos em relação aos que foram objeto das suas condenações.

               Está em pleno andamento um movimento que envolve várias entidades da sociedade civil organizada
voltada para a defesa dos direitos humanos, querendo a ampliação do indulto do natal. Eles defendem que o
benefício favoreça todos os presos que foram de vitimas de violência física por outros presos ou de agentes
públicos, dentro dos cárceres.

                Enquanto não houver uma manifestação politica com cobranças aos legisladores do país, com vistas a
que o congresso avalie e faça modificações na Lei das Execuções Penais, naturalmente com propostas que
podem vir do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais Estaduais e Federais, com certeza a atual Lei das
Execuções Penais vai cumprir os mesmos ritos.

                O Sistema Penitenciário do Maranhão, com as saídas temporárias, ocorridas na Semana Santa, Dia
das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal, no somatório dos presos que não retornam chega a mais de
200, o que acaba dando uma amenizada na superlotação das unidades prisionais, além de uma diminuição nos
custos operacionais.

                Respeito plenamente a preocupação da população pelo elevado número de presos que são postos em
liberdade de uma vez, como agora que chega a 675. De acordo com números levantados o benefício já
proporcionou em todo o Estado, liberdade provisória para 2.278 presos no presente exercício, dentro dos
princípios emanados pela Lei das Execuções Penais, com o respaldo dos magistrados e aval do Ministério
Público e da Secretaria de Administração Penitenciária. Quanto ao número dos que não retornaram para
continuar cumprindo a pena que lhes foi imposta, o número é bem variável, levando-se em conta que alguns são



presos e outros acabam morrendo, mas o resgate é muito pequeno.

                A verdade é que o período de liberdade temporária é marcado pelo aumento de ocorrências diversas,
sendo as maiores relacionadas a roubos, furtos e violência armada com casos de em que as vítimas sofrem
lesões corporais ou perdem a vida. Com um Sistema de Segurança Pública, que opera milagre decorrente da
falta de uma politica governamental efetiva de segurança, fica um tanto difícil se fazer cobrança direta, quando
o problema está acima dos gestores das instituições que estão na labuta diária e até com muita determinação.
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(Movimento Outubro Rosa, que tem o objetivo ressaltar a necessidade da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama).

 

           Uma decisão em caráter liminar deferida pelo 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo da
Capital garantiu a uma idosa a realização de exame de mamografia digital bilateral. O documento, assinado
pela juíza Maria José Franca nesta terça-feira (10), determina ao Plano de Saúde Amil Assistência Médica
Internacional a realização do exame no prazo de 5 (cinco) dias.

             Relata a requerente, que é viúva e aposentada, que na sua mais recente consulta ginecológica o médico
solicitou exame de mamografia digital bilateral e, para sua surpresa ao chegar na clínica credenciada para o
procedimento, teve a informação de que o procedimento havia sido indeferido sob o argumento de estar "em
desacordo com as Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT)."

           Segundo os autos do processo, tal exame passou a ser o principal meio para o rastreamento do câncer de
mama da paciente, e que sempre o fez através do seu plano de saúde. "...E diante da sua idade avançada e
necessidade do referido exame, a mesma pleiteou em sede de liminar a autorização judicial para a realização do
exame de mamografia digital bilateral e, que as requeridas se abstenham de não autorizar procedimentos e
exames solicitados por profissionais da saúde de que necessitar a parte autora". A usuária também requereu
indenização por danos morais, em face do constrangimento e abalo psicológico sofrido com a negativa
injustificada do procedimento.

          A magistrada, na apreciação da matéria, inverteu o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código
de Defesa do Consumidor e ressalta que os fatos apresentados na ação com os documentos acostados indicam
ser verossímeis suas alegações. "A demandante demonstra a requisição feita pelo médico especialista, bem
como comprova a sua condição de adimplência perante o plano de saúde demandado e a negativa deste em
realizar o procedimento. Ademais, também está caracterizado o perigo de dano, visto que o bem jurídico em
risco é a saúde da requerente", ressaltou a juíza.

            O Plano de Saúde Amil deve realizar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após a notificação da Justiça, o



exame mamografia digital bilateral conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum
mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Assessoria de Comunicação

Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão
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Durante sessão Plenária Administrativa Extraordinária do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) desta
quarta-feira (11), a corregedora-geral de Justiça, desembargadora Anildes Chaves Cruz, apresentou Relatório
Institucional de Transição ao desembargador Marcelo Carvalho Silva, corregedor-geral eleito no último dia 4 –
que toma posse no cargo no próximo dia 15 de dezembro. Com o ato, a atual corregedora abre, oficialmente, o
processo de transição das gestões - Biênio 2016/2017 para 2018/2019.

Segundo a corregedora, a medida cumpre o previsto na Resolução Nº 95/2009 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que considera a continuidade administrativa um dos objetivos a serem perseguidos pelo Poder Judiciário,
e o acesso às informações essenciais para os planos de ação dos dirigentes eleitos. "O documento contém
informações essenciais para o processo de transição na Corregedoria Geral da Justiça, e visa atribuir maior
eficiência e transparência ao ato", frisou a corregedora Anildes Cruz.

No documento, a corregedora informa os membros da Comissão de Transição da atual gestão, e  pontua
relatório financeiro; quadro de pessoal; estatísticas processuais e índices de produtividade das metas nacionais
do Judiciário; serventias; correições judiciais; informática; comunicação, dentre outros.

O desembargador Marcelo Carvalho elogiou a iniciativa da corregedora Anildes Cruz de entregar, antes do
prazo previsto na resolução, as informações de transição. "Vou me inspirar em todos os desembargadores que
já atuaram na Corregedoria, e copiar as boas práticas para realizar um grande trabalho em prol da Justiça de
1ºgrau, porta de entrada da Justiça", ressaltou o corregedor eleito.

Além do Relatório Institucional de Transição, a corregedora-geral entregou cópia do Plano de Gestão da CGJ -
Biênio 2016/2017, documento alinhado ao Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça e do Conselho
Nacional de Justiça.
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O Shopping da Ilha foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 10 mil ao artista plástico
Jerônimo Neto da Silva Costa. O empreendimento comercial também deverá ressarcir, a título de dano material,
o valor de obras do autor, em quantia a ser apurada em fase de liquidação. O shopping foi acusado de ter
descartado objetos pertencentes ao artista que estavam em seu almoxarifado. A decisão foi da 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). O desembargador Ricardo Duailibe foi o relator do processo.

O artista apelou ao TJMA, depois que a Justiça de 1º grau julgou improcedentes os seus pedidos de indenização,
sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados pelo apelante.

Jerônimo disse que, no final de 2013, foi convidado pelo proprietário do restaurante "X Picanha", no Shopping
da Ilha, para uma exposição de réplicas de fósseis e pinturas de sua autoria. Contou que, em razão da falência
do estabelecimento, após a exposição, suas obras ficaram trancadas na sede do restaurante e, posteriormente,
foram guardadas no almoxarifado do shopping.

O apelante informou que, após ter ficado afastado por motivo de doença, ao retornar a São Luís, dirigiu-se à
administração do shopping, tendo sido informado de que suas peças tinham sido jogadas fora, por falta de
espaço.

A empresa apelada alegou ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com o apelante, uma vez que o
restaurante é que teria feito acordo acerca da exposição das obras em sua sede, figurando este estabelecimento
como depositário das peças, possuindo o dever de guarda.

No mérito, sustentou como ausentes os requisitos de nexo causal, culpa e dano. No tocante ao dano material,
afirmou que deve ser respaldado em dados concretos que possibilitem avaliar o que foi gasto ou deixou de
lucrar, o que não teria sido comprovado.

O relator do apelo, desembargador Ricardo Duailibe, afastou a preliminar de carência de ação por ilegitimidade
passiva. Entendeu que, ao contrário do alegado pelo apelado, o depósito dos objetos pertencentes ao apelante
não ficou somente sob a responsabilidade do estabelecimento onde ocorrera a exposição, mas também do
Shopping da Ilha, na medida em que as peças ficaram depositadas em seu almoxarifado até serem descartadas.

Duailibe reformou a sentença de primeira instância, por entender que os fatos que geraram a demanda
revelaram-se suficientes para configurar o dever de indenizar. Para ele, não é crível que uma artista plástico



não tenha abalo em seu psíquico com o descarte de todas as suas obras.

O magistrado observou que o apelado reconheceu em todas as suas manifestações que esteve de posse das
peças do apelante, bem como que se desfez destas sem qualquer autorização ou comunicação ao artista, o que
caracteriza a conduta ilícita a ensejar a reparação civil.

Considerou inegável o prejuízo de natureza moral ao artista, caracterizando-o de frustração que ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano. Acrescentou que caberia ao apelado ter provado a tentativa em obter contato
com o apelante para a entrega das obras. Citou decisões semelhantes que concluíram pelo ressarcimento e
fixou a indenização em R$ 10 mil.

Quanto ao dano material em relação às obras, o relator entendeu que o valor deve ser apurado mediante
estimativa que esteja de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, por meio de liquidação, por
intermédio da avaliação técnica realizada por "expert" da confiança do juiz.
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O Shopping da Ilha foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 10 mil ao artista plástico
Jerônimo Neto da Silva Costa. O empreendimento comercial também deverá ressarcir, a título de danos
materiais, o valor de obras do autor, em quantia a ser apurada em fase de liquidação. O shopping foi
acusado de ter descartado objetos pertencentes ao artista que estavam em seu almoxarifado. A decisão foi
da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).
 
O artista apelou ao TJMA, depois que a Justiça de 1º Grau julgou improcedentes os seus pedidos de
indenização, sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados pelo apelante.
 
Jerônimo disse que, no final de 2013, foi convidado pelo proprietário do Restaurante “X Picanha”, no
Shopping da Ilha, para uma exposição de réplicas de fósseis e pinturas de sua autoria. Contou que, em
razão da falência do estabelecimento, após a exposição, suas obras ficaram trancadas na sede do
restaurante e, posteriormente, foram guardadas no almoxarifado do shopping.
 
O apelante informou que, após ter ficado afastado por motivo de doença, ao retornar a São Luís, dirigiu-se à
administração do shopping, tendo sido informado de que suas peças tinham sido jogadas fora, por falta de
espaço.
 
A empresa apelada alegou ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com o apelante, uma vez que
o restaurante é que teria feito acordo acerca da exposição das obras em sua sede, figurando este
estabelecimento como depositário das peças, possuindo o dever de guarda.
 
No mérito, sustentou como ausentes os requisitos de nexo causal, culpa e dano. No tocante ao dano
material, afirmou que deve ser respaldado em dados concretos que possibilitem avaliar o que foi gasto ou
deixou de lucrar, o que não teria sido comprovado.
 
O relator do apelo, desembargador Ricardo Duailibe, afastou a preliminar de carência de ação por
ilegitimidade passiva. Entendeu que, ao contrário do alegado pelo apelado, o depósito dos objetos
pertencentes ao apelante não ficou somente sob a responsabilidade do estabelecimento onde ocorrera a
exposição, mas também do Shopping da Ilha, na medida em que as peças ficaram depositadas em seu
almoxarifado até serem descartadas.
 
Duailibe reformou a sentença de primeira instância, por entender que os fatos que geraram a demanda
revelaram-se suficientes para configurar o dever de indenizar. Para ele, não é crível que um artista plástico
não tenha abalo em seu psíquico com o descarte de todas as suas obras.
 
O magistrado observou que o apelado reconheceu em todas as suas manifestações que esteve de posse
das peças do apelante, bem como que se desfez destas sem qualquer autorização ou comunicação ao
artista, o que caracteriza a conduta ilícita a ensejar a reparação civil.
 
Considerou inegável o prejuízo de natureza moral ao artista, caracterizando-o de frustração que ultrapassa
o mero aborrecimento cotidiano. Acrescentou que caberia ao apelado ter provado a tentativa em obter
contato com o apelante para a entrega das obras. Citou decisões semelhantes que concluíram pelo
ressarcimento e fixou a indenização em R$ 10 mil.
 



Quanto ao dano material em relação às obras, o relator entendeu que o valor deve ser apurado mediante
estimativa que esteja de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, por meio de liquidação, por
intermédio da avaliação técnica realizada por “expert” da confiança do juiz.
 
Os desembargadores José de Ribamar Castro e Raimundo Barros também votaram pelo provimento parcial
do apelo.
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A juíza Nuza Maria Oliveira Lima, titular de Alto Parnaíba, proferiu decisão na qual determina que o Estado do
Maranhão assegure a lotação, de candidato já nomeado ou não, de defensor público aprovado no último
concurso para atuar na comarca. Na decisão, a magistrada ressalta que 63 candidatos foram aprovados e
apenas 22 foram empossados até agora, conforme noticiado no site da Defensoria Pública do Estado. A juíza
expressou sobre a expectativa de nomeação de novos defensores por pare do Estado, porém, não há a garantia
de que algum deles será designado para Alto Parnaíba.

O Ministério Público, autor da ação, alega que, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) a Comarca de Alto Parnaíba possui cerca de 11 mil habitantes, mutos deles vivendo em condições de
extrema pobreza. O IBGE relata, ainda, que mais da metade dessa população sobrevive com até meio
salário-mínimo por mês.

O MP alerta sobre a falta de defensor público na comarca e que, por isso, é grande a procura de pessoas por
assistência jurídica gratuita, chegando até o Judiciário e se valendo de defensores dativos. Narra no pedido que
grande parte da demanda se utiliza da "Advocacia Cidadã", que faz a vezes de defensoria pública na cidade e
realiza cerca de 170 atendimentos por mês, dos quais são extraídos acordos amigáveis ou então propostas
ações judiciais nas esferas cível e criminal, apesar das deficiências estruturais e humanas da "Advocacia
Cidadã". Aduz que a distância à São Luís joga a cidade de Alto Parnaíba a um isolamento, agravando os
problemas.

"No que concerne à plausibilidade do direito, esta se faz devidamente presente nos autos, ante as provas
apresentadas pelo requerente serem suficientes para a materialização do convencimento, vez que restou
demonstrado que é evidente a necessidade de ser lotado pelo menos um defensor público em Alto Parnaíba (?)
Quanto ao perigo do dano, resta devidamente demonstrado, tendo em vista que conforme as informações
trazidas pelo autor, a maioria absoluta da população de Alto Parnaíba é carente. A falta de um defensor público
impossibilita, por vezes, o acesso à Justiça por parte dessas pessoas mais pobres, haja vista a falta de condição
financeira para arcar com honorários advocatícios", fundamenta a magistrada, ressaltando que a Constituição
Federal garante o direito à Justiça a todos os cidadãos.

Para a juíza, "não há que se falar em perigo da irreversibilidade, por se tratar de tutela de urgência, haja vista
que os defensores já foram aprovados em concurso e, certamente, o réu irá nomeá-los. Logo, a nomeação de um
defensor para a cidade de Alto Parnaíba não trará nenhum prejuízo ao réu". E decidiu: "Determino que o Estado
do Maranhão assegure a lotação, de candidato já nomeado ou não, de defensor público aprovado no último
concurso para atuar na comarca, sob pena de multa de R$ 5.000,000 (cinco mil reais) por dia de
descumprimento, bem como crime de desobediência". Por fim, a magistrada designou audiência de conciliação



para o dia 21 de fevereiro de 2018.

 

O post TJ determina que Estado coloque defensor para atuar em Alto Parnaíba apareceu primeiro em Blog do
Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2017/10/11/tj-determina-que-estado-coloque-defensor-para-atuar-em-alto-parnaiba/
http://www.djalmarodrigues.com.br
http://www.djalmarodrigues.com.br
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A partir de agora as empresas que operam o serviço de ferry-boat, no Maranhão não vão mais poder repassar os
valores de ICMS aos consumidores finais. A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA)
reformou sentença de primeira instância que permitia a cobrança e mudou a decisão.

O entendimento do órgão foi de que é matéria incontroversa de que o imposto não incide em serviço cujo preço
é tabelado, sujeito a regime próprio de recolhimento de impostos.

A Justiça de 1º Grau foi favorável ao mandado de segurança pedido pela Servi-Porto Serviços Portuários e pela
Internacional Marítima contra ato praticado pelo presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana (MOB).
As empresas buscaram o repasse ao consumidor sobre o valor das passagens, uma vez que anteriormente eram
isentas. Alegaram que, por meio de decreto editado pelo Estado em junho de 2015, houve majoração na base de
cálculo de apuração do ICMS, tributando-se em 5% sobre o valor das tarifas de ferry-boat.

O relator da matéria,  desembargador José de Ribamar Castro explicou que nos serviços sujeitos a tabelamento,
como a hipótese dos autos, incluem-se nos custos os tributos pagos, afastando, assim, a transferência desse
ônus ao preço do consumidor final.

O magistrado ressaltou que os serviços tabelados têm o seu preço determinado pelo ente público,
estabelecendo o controle do lucro, que é o parâmetro para a medida econômica da repercussão. Citou
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
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O Shopping da Ilha foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 10 mil ao artista plástico
Jerônimo Neto da Silva Costa. O empreendimento comercial também deverá ressarcir, a título de danos
materiais, o valor de obras do autor, em quantia a ser apurada em fase de liquidação. O shopping foi acusado de
ter descartado objetos pertencentes ao artista que estavam em seu almoxarifado. A decisão foi da 5ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA).

O artista apelou ao TJ-MA, depois que a Justiça de 1º Grau julgou improcedentes os seus pedidos de indenização,
sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados pelo apelante.

Jerônimo disse que, no fim de 2013, foi convidado pelo proprietário do Restaurante "X Picanha", no Shopping da
Ilha, para uma exposição de réplicas de fósseis e pinturas de sua autoria. Contou que, em razão da falência do
estabelecimento, após a exposição, suas obras ficaram trancadas na sede do restaurante e, posteriormente,
foram guardadas no almoxarifado do shopping.

O apelante informou que, após ter ficado afastado por motivo de doença, ao retornar a São Luís, dirigiu-se à
administração do shopping, tendo sido informado de que suas peças tinham sido jogadas fora, por falta de
espaço.

A empresa apelada alegou ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com o apelante, uma vez que o
restaurante é que teria feito acordo acerca da exposição das obras em sua sede, figurando este estabelecimento
como depositário das peças, possuindo o dever de guarda.

No mérito, sustentou como ausentes os requisitos de nexo causal, culpa e dano. No tocante ao dano material,
afirmou que deve ser respaldado em dados concretos que possibilitem avaliar o que foi gasto ou deixou de
lucrar, o que não teria sido comprovado.

O relator do apelo, desembargador Ricardo Duailibe, afastou a preliminar de carência de ação por ilegitimidade
passiva. Entendeu que, ao contrário do alegado pelo apelado, o depósito dos objetos pertencentes ao apelante
não ficou somente sob a responsabilidade do estabelecimento onde ocorrera a exposição, mas também do
Shopping da Ilha, na medida em que as peças ficaram depositadas em seu almoxarifado até serem descartadas.

Duailibe reformou a sentença de primeira instância, por entender que os fatos que produziram a demanda
revelaram-se suficientes para configurar o dever de indenizar. Para ele, não é crível que um artista plástico não
tenha abalo em seu psíquico com o descarte de todas as suas obras.

O magistrado observou que o apelado reconheceu em todas as suas manifestações que esteve de posse das
peças do apelante, bem como que se desfez destas sem qualquer autorização ou comunicação ao artista, o que
caracteriza a conduta ilícita a ensejar a reparação civil.



Considerou inegável o prejuízo de natureza moral ao artista, caracterizando-o de frustração que ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano. Acrescentou que caberia ao apelado ter provado a tentativa em obter contato
com o apelante para a entrega das obras. Citou decisões semelhantes que concluíram pelo ressarcimento e
fixou a indenização em R$ 10 mil.

Quanto ao dano material em relação às obras, o relator entendeu que o valor deve ser apurado mediante
estimativa que esteja de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, por meio de liquidação, por
intermédio da avaliação técnica realizada por "expert" da confiança do juiz.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Raimundo Barros também votaram pelo provimento parcial do
apelo.

(Informações do TJ-MA)

 

 

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
11/10/2017 - BLOG DO MARCIAL LIMA 
POSITIVA
Vestibular: decisão judicial em Pedreiras determina convocação de candidato

Pag.: 10

Vestibular: decisão judicial em Pedreiras
determina convocação de candidato

10/10/2017 00:00:00

 

Uma decisão liminar proferida pelo juiz Marco Adriano Fonsêca, titular da 1ª Vara de Pedreiras, determina que
a Universidade Estadual do Maranhão (Uema) convoque candidato aprovado no vestibular para Lago da Pedra.
A determinação é direcionada à pessoa de Gustavo Pereira da Costa, reitor da Uema, e à Pró-Reitoria de
Graduação da Uema. A decisão determina que seja providenciado, no prazo de 48 horas contados a partir da
notificação, a publicação de novo edital de convocação do impetrante Diego de Sousa Holanda, com referida
publicação no endereço eletrônico www.programaensinar.uema.br e nos demais meios de publicidade dispostos
no Edital 50/2017.

O objetivo é que o impetrante possa realizar a matrícula no curso de Ciências Biológicas (Licenciatura), na
modalidade presencial em Lago da Pedra, cabendo registrar que o impetrante não fica eximido de apresentar
toda a documentação exigida no edital. Deverão as autoridades coatoras, ainda, providenciarem o abono ou
reposição de eventuais faltas. Em consonância com o disposto no Art. 537., § 2º, do CPC, foi fixada a multa
diária no valor de R$ 1.000 em caso de atraso no cumprimento ou descumprimento injustificado pelo impetrado,
multa esta que deverá ser recolhida em conta judicial, somente podendo ser liberada mediante Alvará Judicial,
sem prejuízo de aplicação de outras medidas autorizadas pelo Código de Processo Civil.

Entenda o caso

O autor da ação aduz que participou do Processo Seletivo Simplificado do Programa Ensinar de Formação de
Professores promovido pela Universidade Estadual do Maranhão (Uema) (cf. edital nº 50/2017 / Reitoria/Uema),
sendo aprovado em 25º para o Curso de Ciências Biológicas Licenciatura para o município de Lago da Pedra
(MA), conforme relação de candidatos classificados, em anexo.

Informa ainda que, no dia 17 de agosto de 2017, as autoridades coatoras publicaram edital de matrícula nº
022/2017-PROG/Uema, convocando os calouros para realizarem matrícula em 29, 30, 31 de agosto e 1º de
setembro de 2017. Diego Holanda sustenta que o edital de matrícula foi publicado no site www.ensinar.uema.br,
sendo que todos os editais anteriores (Aviso de Edital nº 25/2017, Edital nº 50/2017, Retificação n° 01 ao Edital
nº 50/2017, bem como lista de aprovados) e informações referentes ao concurso foram publicados no site
www.programaensinar.uema.br. Ademais, esse último site por diversas vezes é feito referência no Edital do
certame (Edital nº 50/2017).

Ressalta, ainda, que o aviso de edital nº 25/2017 faz referência expressa ao endereço eletrônico
www.programaensinar.uema.br. E continua narrando que enviou e-mail para a organização do certame em 22
de agosto de 2017 do corrente ano, ou seja, antes de iniciar o prazo de matrícula, solicitando informações sobre
a mesma, não recebendo qualquer resposta da solicitação (cópia do e-mail em anexo). Após o fim do prazo,
esclarece que procurou a Uema e tentou argumentar solicitando novo prazo de matrícula, pleito negado pela
Universidade.



Para a Justiça, "restou demonstrado a boa-fé do impetrante, já que mesmo diante das dificuldades,
acompanhava os resultados do concurso no endereço eletrônico www.programaensinar.uema.br, mencionado
por diversas vezes no Edital nº 50/2017, que rege o Processo Seletivo Simplificado do Programa Ensinar de
Formação de Professores da Uema. Assim, faz-se necessária a efetivação da matrícula do impetrante na
Universidade Estadual de do Maranhão (Uema), no Curso de Ciências Biológicas Licenciatura, em Lago da
Pedra, modalidade presencial, com a reserva de sua vaga".

E conclui: "O direito postulado encontra-se respaldado na comprovada capacidade intelectual do autor, pessoa
carente e a aprovação no vestibular em uma instituição pública de ensino trouxe-lhe imensas expectativas em
melhorar de vida, alinhando-se, assim, ao Direito Constitucional à Educação (?) Destarte, torna-se urgente a
concessão de liminar no presente writ para que a autoridade coatora proceda a matrícula do impetrante na
Universidade Estadual de do Maranhão (Uema), no Curso de Ciências Biológicas Licenciatura, em Lago da
Pedra, modalidade presencial, com a reserva de sua vaga".

(Informações do TJ-MA)
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Prefeito de Bom Jardim, Dr Francisco

O Tribunal de Justiça do Maranhão suspendeu na tarde desta quarta-feira (11), a liminar do juiz titular da
Comarca de Bom Jardim, Raphael Leite Guedes que determinou na última sexta-feira (6) o afastamento do
prefeito, Francisco Alves de Araújo, o Dr Francisco como é conhecido.

O gestor está sendo investigado por irregularidades nos abastecimentos de veículos, uma vez que o Ministério
Público apresentou à Justiça provas robustas da ocorrência de desvio de recursos públicos, através de contrato
de fornecimento de combustível, sendo que o prefeito e o irmão dele Ayrton Alves seriam os mentores
intelectuais do esquema, por meio da autorização de abastecimento de veículos particulares de vereadores,
familiares e membros da sociedade local, em troca de apoio político, com dano ao erário estimado em R$ 70 mil
por mês.

Abaixo, um trecho da decisão proferida hoje pelo desembargador Cleones Cunha que reintegra Dr Francisco ao
cargo de prefeito Municipal de Bom Jardim.

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. GRAVE LESÃO À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA.
PEDIDO DE SUSPENSÃO DEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I – A ocorrência de grave lesão à ordem pública constitui fundamento para o deferimento do pedido de
suspensão, consoante a legislação de regência (v.g. Lei n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009) e a jurisprudência deste
eg. Superior Tribunal de Justiça. II – A análise pelo Poder Judiciário da legalidade do processo parlamentar
instaurado pela Câmara Municipal que culminou na cassação do Chefe do Poder Executivo local pela prática de
crimes de responsabilidade (previstos no Decreto-Lei 201/67) deve ser excepcional. Razão pela qual se impõe
fundamentação adequada e cognição densa à decisão que sobre ela deliberar, regras não observadas no caso
concreto. III – Nesse contexto, a decisão carente de fundamentação idônea que afastou os efeitos da cassação
do Prefeito e determinou seu retorno à chefia do Executivo local, com base exclusivamente em uma cognição
perfunctória, é temerária, configurando intervenção indevida do Poder Judiciário naquele Poder, abalando o
equilíbrio institucional tutelado constitucionalmente. Disso, nasce a grave lesão à ordem pública que
fundamenta o deferimento do pedido de suspensão. IV – Ademais, a desestabilização política e social do
Município decorrente da alternância na chefia do Poder Executivo local corrobora a comprovação do grave
dano. V – "A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de
mérito na ação principal" (art. 4º, § 9º, da Lei n. 8.437/92). Contudo, no caso, a limitação dos efeitos da decisão
suspensiva até a prolação da sentença na ação de origem é medida que se impõe, a fim de não inviabilizar
definitivamente o exercício do cargo caso o pedido seja julgado procedente em primeiro grau.Agravo regimental
desprovido. (AgRg na SLS 1.890/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/06/2014,



DJe 12/06/2014) Ante as razões acimas expostas e da restrita e vinculada cognição que me permite o presente
incidente processual, DEFIRO, ao concluir pela presença de lesão à ordem pública administrativa, o pleito
formulado pelo requerente para suspender a decisão liminar de primeiro grau proferida nos autos da Ação Civil
Pública por Atos de Improbidade Administrativa n.1537 57.2017.8.10.0074.

O post TJ suspende liminar e prefeito de Bom Jardim retorna ao cargo apareceu primeiro em Blog do Minard.

http://www.ma10.com.br/minard/2017/10/tj-suspende-liminar-e-prefeito-de-bom-jardim-retorna-ao-cargo/
http://www.ma10.com.br/minard
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Administração do shopping informou ao artista que suas peças foram jogadas fora por falta de
espaço.

OBRAS DESCARTADAS | Shopping é condenado a indenizar artista plástico...

O Shopping da Ilha foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 10 mil ao artista plástico
Jerônimo Neto da Silva Costa. O empreendimento comercial também deverá ressarcir, a título de dano material,
o valor de obras do autor, em quantia a ser apurada em fase de liquidação. O shopping foi acusado de ter
descartado objetos pertencentes ao artista que estavam em seu almoxarifado. A decisão foi da 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

O artista apelou ao TJMA, depois que a Justiça de 1º grau julgou improcedentes os seus pedidos de indenização,
sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados pelo apelante.

Jerônimo disse que, no final de 2013, foi convidado pelo proprietário do restaurante "X Picanha", no Shopping
da Ilha, para uma exposição de réplicas de fósseis e pinturas de sua autoria. Contou que, em razão da falência
do estabelecimento, após a exposição, suas obras ficaram trancadas na sede do restaurante e, posteriormente,
foram guardadas no almoxarifado do shopping.

O apelante informou que, após ter ficado afastado por motivo de doença, ao retornar a São Luís, dirigiu-se à
administração do shopping, tendo sido informado de que suas peças tinham sido jogadas fora, por falta de
espaço.

A empresa apelada alegou ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com o apelante, uma vez que o
restaurante é que teria feito acordo acerca da exposição das obras em sua sede, figurando este estabelecimento
como depositário das peças, possuindo o dever de guarda.

No mérito, sustentou como ausentes os requisitos de nexo causal, culpa e dano. No tocante ao dano material,
afirmou que deve ser respaldado em dados concretos que possibilitem avaliar o que foi gasto ou deixou de
lucrar, o que não teria sido comprovado.

O relator do apelo, desembargador Ricardo Duailibe, afastou a preliminar de carência de ação por ilegitimidade
passiva. Entendeu que, ao contrário do alegado pelo apelado, o depósito dos objetos pertencentes ao apelante
não ficou somente sob a responsabilidade do estabelecimento onde ocorrera a exposição, mas também do
Shopping da Ilha, na medida em que as peças ficaram depositadas em seu almoxarifado até serem descartadas.



Duailibe reformou a sentença de primeira instância, por entender que os fatos que geraram a demanda
revelaram-se suficientes para configurar o dever de indenizar. Para ele, não é crível que uma artista plástico
não tenha abalo em seu psíquico com o descarte de todas as suas obras.

O magistrado observou que o apelado reconheceu em todas as suas manifestações que esteve de posse das
peças do apelante, bem como que se desfez destas sem qualquer autorização ou comunicação ao artista, o que
caracteriza a conduta ilícita a ensejar a reparação civil.

Considerou inegável o prejuízo de natureza moral ao artista, caracterizando-o de frustração que ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano. Acrescentou que caberia ao apelado ter provado a tentativa em obter contato
com o apelante para a entrega das obras. Citou decisões semelhantes que concluíram pelo ressarcimento e
fixou a indenização em R$ 10 mil.

Quanto ao dano material em relação às obras, o relator entendeu que o valor deve ser apurado mediante
estimativa que esteja de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, por meio de liquidação, por
intermédio da avaliação técnica realizada por "expert" da confiança do juiz.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Raimundo Barros também votaram pelo provimento parcial do
apelo. (Protocolo nº - 21.288/2017 - São Luís)
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O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu hoje (10), por unanimidade, validar os votos de Alexandre Costa
(PSC) na eleição de 2016 para prefeito de Dom Pedro.

Costa foi o mais votado, mas teve o registro de candidatura indeferido tanto pelo juízo de primeiro grau, quanto
pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA). Ele havia concorrido sub judice porque já foi
condenado por improbidade administrativa

Os ministros do TSE acompanharam voto do relator do caso, Herman Benjamin, que já havia também indeferido
o registro monocraticamente, ao analisar um recurso especial, mas resolveu reconsiderar sua decisão após
analisar os argumentos do candidato num agravo regimental (relembre).

Na tese vencedora, Alexandre Costa alegou que conseguiu no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) uma
liminar do desembargador Jorge Rachid, deferida no dia 12 de agosto de 2016, que suspendia os efeitos da
condenação por improbidade. A decisão, acrescentou, era anterior à data em que fora indeferido seu registro de
candidatura – 30 de agosto.

"A singela comparação entre a data da decisão liminar proferida pelo eminente desembargador Jorge Rachid
(12 de agosto de 2016) e a data da prolação da sentença de fls. 294/302, que julgou procedentes as
impugnações, indeferindo o registro de candidatura (30 de agosto), era suficiente para revelar a total
teratologia do quanto afirmado pelo ilustre magistrado de primeiro grau", destacou a defesa do candidato.

Diante dos argumentos, Herman Benjamin, então, reconsiderou sua decisão anterior. No que foi acompanhado
pelos colegas do TSE.

Com a decisão, Costa deve ser empossado imediatamente após a comunicação à Justiça Eleitoral no Maranhão,
mandando de volta para a Câmara a vereadora Rosa Nogueira (PSDC), que, eleita presidente, comandava o
Executivo desde o dia 1º de janeiro.

Abaixo, parte da festa de aliados do prefeito eleito após a decisão judicial.

 

The post TSE valida votos de Alexandre Costa, novo prefeito de Dom Pedro appeared first on Gilberto Léda.

http://gilbertoleda.com.br/2016/11/09/eleicoes-2016-reviravolta-em-dom-pedro/
http://gilbertoleda.com.br/2017/10/10/tse-valida-votos-de-alexandre-costa-novo-prefeito-de-dom-pedro/
http://gilbertoleda.com.br
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TJ determina retorno do prefeito de Bom Jardim

Em decisão proferida nesta quarta-feira (11), o presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão, desembargador Cleones Cunha, determinou o retorno do tucano
Francisco Alves de Araujo ao cargo de prefeito da cidade de Bom Jardim.

Cunha justificou a sentença alegando que a alternância na chefia do Poder
Executivo colabora para a desestabilização política e social do município.

Dr. Francisco, como é mais conhecido na cidade, foi afastado na semana passada
por decisão do juiz Raphael Leite Guedes, titular da comarca de Bom Jardim – reveja.

Ele, sete vereadores e o secretário municipal de Administração, Ayrton Alves de
Araujo — irmão do prefeito — também tiveram, por determinação do magistrado, os
bens bloqueados.

Todos são acusados pelo Ministério Público de terem transgredido normas e
princípios constitucionais e administrativos, com a manutenção uma “máfia do
combustível” no município, esquema apurado em investigações com provas
documentais, depoimentos e interceptações telefônicas deferidas judicialmente no
decorrer da denominada “Operação Ostentação 2017”.

Segundo Raphael Leite, o procedimento administrativo instaurado pelo MP para
apurar as irregularidades nos abastecimentos de veículos apresentou provas
robustas da ocorrência de desvio de recursos públicos, através de contrato de
fornecimento de combustível, sendo que o prefeito e o seu irmão Ayrton Alves
seriam os mentores intelectuais do esquema, por meio da autorização de
abastecimento de veículos particulares de vereadores, familiares e membros da
sociedade local, em troca de apoio político, com dano ao erário estimado em R$ 70
mil por mês.

 
 

 

http://www.glaucioericeira.com.br/2017/10/justica-afasta-prefeito-de-bom-jardim-e-bloqueia-bens-de-vereadores/
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Em decisão proferida nesta quarta-feira (11), o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, desembargador
Cleones Cunha, determinou o retorno do tucano Francisco Alves de Araujo ao cargo de prefeito da cidade de
Bom Jardim.

Cunha justificou a sentença alegando que a alternância na chefia do Poder Executivo colabora para a
desestabilização política e social do município.

Dr. Francisco, como é mais conhecido na cidade, foi afastado na semana passada por decisão do juiz Raphael
Leite Guedes, titular da comarca de Bom Jardim - reveja.

Ele, sete vereadores e o secretário municipal de Administração, Ayrton Alves de Araujo — irmão do prefeito —
também tiveram, por determinação do magistrado, os bens bloqueados.

Todos são acusados pelo Ministério Público de terem transgredido normas e princípios constitucionais e
administrativos, com a manutenção uma "máfia do combustível" no município, esquema apurado em
investigações com provas documentais, depoimentos e interceptações telefônicas deferidas judicialmente no
decorrer da denominada "Operação Ostentação 2017".

Segundo Raphael Leite, o procedimento administrativo instaurado pelo MP para apurar as irregularidades nos
abastecimentos de veículos apresentou provas robustas da ocorrência de desvio de recursos públicos, através
de contrato de fornecimento de combustível, sendo que o prefeito e o seu irmão Ayrton Alves seriam os
mentores intelectuais do esquema, por meio da autorização de abastecimento de veículos particulares de
vereadores, familiares e membros da sociedade local, em troca de apoio político, com dano ao erário estimado
em R$ 70 mil por mês.

The post TJ determina retorno do prefeito de Bom Jardim appeared first on Blog do Gláucio Ericeira.

http://www.glaucioericeira.com.br/2017/10/justica-afasta-prefeito-de-bom-jardim-e-bloqueia-bens-de-vereadores/
http://www.glaucioericeira.com.br/2017/10/tj-determina-retorno-do-prefeito-de-bom-jardim/
http://www.glaucioericeira.com.br
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Justiça concede saída temporária para 675 presos
no Maranhão
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O benefício da saída temporária do Dia das Crianças foi concedido pela Justiça para 675 presos do sistema
prisional do Maranhão, 611 na primeira portaria somado com mais 64 em portaria suplementar divulgada pela
1ª Vara de Execuções Penais de São Luís. A saída dos detentos beneficiados começa a partir das 9h desta
terça-feira (10).

A portaria assinada pelo juiz Rommel Cruz Viégas determina o retorno dos internos ao sistema prisional até às
18h da próxima segunda-feira (16).

Os presos que não retornarem até o fim do prazo, serão considerados foragidos da Justiça. De acordo com o
documento, os beneficiados não poderão se ausentar do Maranhão, não poderão ingerir bebidas alcoólicas, não
portar armas, bem como não frequentar festas, bares e similares.

A saída ocorre na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal e está prevista na Lei de Execuções Penais. Só
recebem o benefício os presos do regime semiaberto que apresentarem bom comportamento e que tenham
cumprido, no mínimo, um sexto da pena. Para homologar a liberação, a Justiça também ouve o Ministério
Público e a administração penitenciária.
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O Fórum da Comarca de Timon, através da diretoria, promoveu diversas atividades voltadas ao público infantil do
município. A agenda iniciou essas atividades na segunda-feira (9) e encerrou nesta quarta-feira. A Brinquedoteca
do Fórum Amarantino Ribeiro Gonçalves foi decorada com balões e a criançada que esteve no fórum se divertiu
com as músicas infantis e os brinquedos, ocorrendo, ainda, a distribuição de pipoca às crianças presentes.
 
O Fórum de Timon também organizou uma campanha de doação de brinquedos e dinheiro para promover a
Festa das crianças do Centro Educacional São Raimundo Nonato, localizado no bairro Flores, em Timon. A festa
foi realizada na manhã desta quarta-feira (11), às 07h30, no prédio do referido Centro Educacional, com a
presença dos magistrados Susi Ponte (Diretora do Fórum) e Josemilton Barros (1ª Vara Criminal), além de
servidores do Fórum e demais convidados.
 
As doações arrecadadas foram utilizadas no custeio de decoração, compra de brinquedos e lanches, beneficiando
325 menores, de 4 a 17 anos de, moradoras de bairro carente de Timon.
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Cobrança realizada de forma aleatória pela Caema é ilegal, diz
Justiça

O autor narrou na ação que é titular da unidade consumidora nº 8508**, possuindo imóvel desocupado há mais
de três anos, e sustentou que demandada vinha cobrando taxas aleatórias de consumo de água e esgoto.
Ressalta que essa cobrança aleatória varia entre R$ 4,30 a R$ 600,00, sendo impossível equacionar essa
cobrança. Postulou, por sua vez, a concessão de tutela antecipada para que a CAEMA forneça o serviço de água
e esgoto e instale o hidrômetro na referida unidade consumidora, bem como exclua seu nome dos órgãos de
proteção ao crédito, e, ao final, a procedência do pedido com a condenação da ré em danos morais suportados.

Concedida a tutela pretendida às fls. 30/31.Devidamente citada, a demandada apresentou contestação às fls.
49/53, pugnando pela improcedência do pleito, ao argumento de que a parte autora está há quinze anos sem
efetuar o pagamento de suas faturas de consumo de água.Réplica às fls. 81/84.Ata de audiência de conciliação,
fl. 91, vindo os autos conclusos para sentença.É o relatório.

Destaca a sentença: “Inicialmente, insta constatar que a relação entre as partes é consumerista, uma vez que
presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da lei 8.078/90, sendo plenamente
aplicáveis ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre salientar que a empresa
prestadora de serviço público de fornecimento de água responde objetivamente pelos danos causados aos seus
usuários, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, sendo desnecessário que se
questione acerca da existência de dolo ou culpa, bastando que se verifique a relação de causa e efeito entre a
ação ou omissão da concessionária e o dano sofrido pela vítima”.

Para o Judiciário, o dever de indenizar somente é afastado caso se comprove a ocorrência de uma das
excludentes da responsabilidade, quais sejam, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato
exclusivo de terceiros, conforme estabelece o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. “Cinge-se a
controvérsia à possibilidade da cobrança pelo serviço de fornecimento de água com base na estimativa do
consumo, quando o hidrômetro que apresenta dificuldades de leitura ou quando este não existe, como no caso
dos autos. Entendo que indevida a cobrança por estimativa por não corresponder ao serviço efetivamente
consumido, o que, anote-se, pode ocasionar enriquecimento ilícito da fornecedora ou do consumidor, por cobrar
em desacordo com o serviço usufruído”, ressalta a sentença.

A Justiça entendeu que mostra-se incontroversa a cobrança por m³ ou média, patente a ilegalidade, uma vez que
as faturas devem ser cobradas de acordo com as medidas efetuadas pelo novo hidrômetro instalado.
“Indubitável a existência de danos morais a serem ressarcidos pela requerida, pois com seu procedimento (a
cobrança indevida) afetou de forma significativa a tranquilidade do demandante, causando-lhe
constrangimentos e aborrecimentos. A respeito de ser admitida a indenização por danos morais em razão de
cobranças indevidas, pacífica e dominante é a jurisprudência dos Colégios Recursais Pátrios”, diz a sentença, ao
citar casos semelhantes, bem como artigos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.

A sentença enfatiza que, o que é relevante, no caso, é a negligência com que agiu a demandada, dando causa
eficiente ao dano sofrido pela parte autora. E decide: “Julgo procedente o pedido para o fim de confirmar
antecipação de tutela deferida (decisão que deve ter efeito imediato, bem como condenar a demandada ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1%



ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença”.

A sentença foi assinada no dia 4 de outubro e publicada nesta segunda-feira (9) no Diário da Justiça Eletrônico.
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Decisão impede repasse de ICMS para valor de passagens de ferry-boat
Por Luís Pablo 11-10-2017 às 07:00 Judiciário / PolíticaComente

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) reformou sentença de primeira instância e negou a possibilidade de
repasse de ICMS aos consumidores finais do Estado que utilizam os serviços de ferry-boat, na modalidade tarifa
de preço tabelado, sejam passageiros, veículos ou cargas. O entendimento do órgão foi de que é matéria
incontroversa de que o imposto não incide em serviço cujo preço é tabelado, sujeito a regime próprio de
recolhimento de impostos.

A Justiça de 1º grau havia concordado com mandado de segurança pleiteado pela Servi-Porto Serviços
Portuários e pela Internacional Marítima contra ato praticado pelo presidente da Agência Estadual de
Mobilidade Urbana (MOB). As empresas buscaram o repasse ao consumidor sobre o valor das passagens, uma
vez que anteriormente eram isentas. Alegaram que, por meio de decreto editado pelo Estado em junho de 2015,
houve majoração na base de cálculo de apuração do ICMS, tributando-se em 5% sobre o valor das tarifas de
ferry-boat.

O desembargador José de Ribamar Castro (relator) explicou que, nos serviços sujeitos a tabelamento, como a
hipótese dos autos, incluem-se nos custos os tributos pagos, afastando, assim, a transferência desse ônus ao
preço do consumidor final.

O magistrado ressaltou que os serviços tabelados têm o seu preço determinado pelo ente público,
estabelecendo o controle do lucro, que é o parâmetro para a medida econômica da repercussão. Citou
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Castro lembrou que, no caso, as recorrentes são empresas concessionárias de serviços públicos de transporte
aquaviário coletivo de passageiros, veículos e cargas, cujas tarifas são controladas pelo Poder Público, não
sujeitas a alteração, o que inviabiliza o repasse de eventual encargo financeiro ao consumidor final.

Os desembargadores Raimundo Barros e Ricardo Duailibe concordaram com o voto do relator, de acordo ainda
com o parecer do Ministério Público estadual, dando provimento à remessa necessária, para reformar a
sentença e negar a segurança pleiteada pelas empresas.
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Justiça atende Estado e proíbe repasse de ICMS
em passagens do ferryboat

A Procuradoria Geral, a 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) reformou sentença de
primeira instância e negou a possibilidade de repasse de ICMS aos consumidores finais do Estado que utilizam os
serviços de ferryboat. A medida foi tomada após as empresas que prestam o serviço recorrerem à justiça para
aumentar os valores e atende à uma ação do Estado
 
As duas empresas que prestam serviços no transporte e nos terminais de ferryboat ajuizaram ação contra
medida do Estado que extinguiu isenção de impostos que elas gozavam há muitos anos. Houve a criação de um
tributo de 5% sobre o valor das tarifas de ferryboat, porcentagem que as empresas queriam repassar ao
consumidor sobre o valor das passagens.
 
Na primeira análise, na Justiça de 1º Grau, foi concedido mandado de segurança para que as empresas fizessem
o referido repasse. O Estado apelou da decisão. Durante o julgamento em segunda instância, nesta terça-feira
(10), o desembargador José de Ribamar Castro, relator do caso, se posicionou contra a decisão anterior, dizendo
que os tributos a serem pagos já estão inseridos nos custos de serviços feitos por tabelamento, o que invalida a
justificativa de transferência do ônus para o consumidor.
 
Citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o desembargador disse que os preços são
determinados por tabela regulada pelo poder público, que já inclui, nos valores, eventuais encargos financeiros.
O Ministério Público deu parecer favorável e os desembargadores Raimundo Barros e Ricardo Duailibe seguiram
o voto do relator.
 
Segundo o procurador Oscar Medeiros, que acompanhou o caso, a reclamação das empresas beira a insensatez,
visto que o valor de 5% do tributo de ICMS é muito aquém do real valor que poderia ser adotado. “Essa carga de
5% ainda é bem abaixo do que poderia ser, considerando as atividades que essas empresas desempenham. Elas
ainda estão com uma tarifa bem diminuta. O normal seria de 18%. Mas é importante essa revisão da justiça,
restabelecendo o que havia sido decretado”.
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Tribunal de Justiça do MA retorna Dr. Francisco
ao cargo de prefeito de Bom Jardim

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão retornou hoje (11) Dr Francisco Alves de Araujo (PSDB) ao cargo de
Prefeito de Bom Jardim, ele tinha sido afastado na ultima sexta-feira (6) pelo Juiz da Comarca de Bom Jardim Dr.
Raphael Leite Guedes.

 

 
Na decisão do Desembargador Cleones Cunha  ressalta que deve se analisar a lesão aos valores legalmente
tutelados, não guardando espaço para questões que se relacionem ao mérito da demanda principal, ainda na
decisão ele fala que não pode haver frequentes interferência no poder executivo pois a população de Bom Jardim
é a que mais sofre com as frequentes trocas de gestores no executivo deste município.
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Cobrança realizada de forma aleatória pela Caema
é ilegal, diz Justiça

O autor narrou na ação que é titular da unidade consumidora nº 8508**, possuindo imóvel desocupado há mais
de três anos, e sustentou que demandada vinha cobrando taxas aleatórias de consumo de água e esgoto.
Ressalta que essa cobrança aleatória varia entre R$ 4,30 a R$ 600,00, sendo impossível equacionar essa
cobrança. Postulou, por sua vez, a concessão de tutela antecipada para que a CAEMA forneça o serviço de água
e esgoto e instale o hidrômetro na referida unidade consumidora, bem como exclua seu nome dos órgãos de
proteção ao crédito, e, ao final, a procedência do pedido com a condenação da ré em danos morais suportados.
 
Concedida a tutela pretendida às fls. 30/31.Devidamente citada, a demandada apresentou contestação às fls.
49/53, pugnando pela improcedência do pleito, ao argumento de que a parte autora está há quinze anos sem
efetuar o pagamento de suas faturas de consumo de água.Réplica às fls. 81/84.Ata de audiência de conciliação,
fl. 91, vindo os autos conclusos para sentença.É o relatório.
 
Destaca a sentença: “Inicialmente, insta constatar que a relação entre as partes é consumerista, uma vez que
presentes os requisitos objetivos e subjetivos constantes dos artigos 2º e 3º da lei 8.078/90, sendo plenamente
aplicáveis ao caso as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Cumpre salientar que a empresa
prestadora de serviço público de fornecimento de água responde objetivamente pelos danos causados aos seus
usuários, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, sendo desnecessário que se
questione acerca da existência de dolo ou culpa, bastando que se verifique a relação de causa e efeito entre a
ação ou omissão da concessionária e o dano sofrido pela vítima”.
 
Para o Judiciário, o dever de indenizar somente é afastado caso se comprove a ocorrência de uma das
excludentes da responsabilidade, quais sejam, fato exclusivo da vítima, caso fortuito ou força maior e fato
exclusivo de terceiros, conforme estabelece o art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. “Cinge-se a
controvérsia à possibilidade da cobrança pelo serviço de fornecimento de água com base na estimativa do
consumo, quando o hidrômetro que apresenta dificuldades de leitura ou quando este não existe, como no caso
dos autos. Entendo que indevida a cobrança por estimativa por não corresponder ao serviço efetivamente
consumido, o que, anote-se, pode ocasionar enriquecimento ilícito da fornecedora ou do consumidor, por cobrar
em desacordo com o serviço usufruído”, ressalta a sentença.
 
A Justiça entendeu que mostra-se incontroversa a cobrança por m³ ou média, patente a ilegalidade, uma vez que
as faturas devem ser cobradas de acordo com as medidas efetuadas pelo novo hidrômetro instalado.
“Indubitável a existência de danos morais a serem ressarcidos pela requerida, pois com seu procedimento (a
cobrança indevida) afetou de forma significativa a tranquilidade do demandante, causando-lhe constrangimentos
e aborrecimentos. A respeito de ser admitida a indenização por danos morais em razão de cobranças indevidas,
pacífica e dominante é a jurisprudência dos Colégios Recursais Pátrios”, diz a sentença, ao citar casos
semelhantes, bem como artigos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor.
 
A sentença enfatiza que, o que é relevante, no caso, é a negligência com que agiu a demandada, dando causa
eficiente ao dano sofrido pela parte autora. E decide: “Julgo procedente o pedido para o fim de confirmar
antecipação de tutela deferida (decisão que deve ter efeito imediato, bem como condenar a demandada ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1%
ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença”.
 
A sentença foi assinada no dia 4 de outubro e publicada nesta segunda-feira (9) no Diário da Justiça Eletrônico.



 
Fonte Luis Cardoso.
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FERRY-BOAT | Decisão impede repasse de ICMS para valor de
passagens

 

A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) reformou sentença de primeira instância e negou a
possibilidade de repasse de ICMS aos consumidores finais do Estado que utilizam os serviços de ferry-boat, na modalidade
tarifa de preço tabelado, sejam passageiros, veículos ou cargas. O entendimento do órgão foi de que é matéria incontroversa
de que o imposto não incide em serviço cujo preço é tabelado, sujeito a regime próprio de recolhimento de impostos.

A Justiça de 1º Grau havia concordado com mandado de segurança pleiteado pela Servi-Porto Serviços Portuários e pela
Internacional Marítima contra ato praticado pelo presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana (MOB). As empresas
buscaram o repasse ao consumidor sobre o valor das passagens, uma vez que anteriormente eram isentas. Alegaram que, por
meio de decreto editado pelo Estado em junho de 2015, houve majoração na base de cálculo de apuração do ICMS,
tributando-se em 5% sobre o valor das tarifas de ferry-boat.

O desembargador José de Ribamar Castro (relator) explicou que, nos serviços sujeitos a tabelamento, como a hipótese dos
autos, incluem-se nos custos os tributos pagos, afastando, assim, a transferência desse ônus ao preço do consumidor final.

O magistrado ressaltou que os serviços tabelados têm o seu preço determinado pelo ente público, estabelecendo o controle do
lucro, que é o parâmetro para a medida econômica da repercussão. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Castro lembrou que, no caso, as recorrentes são empresas concessionárias de serviços públicos de transporte aquaviário
coletivo de passageiros, veículos e cargas, cujas tarifas são controladas pelo Poder Público, não sujeitas a alteração, o que
inviabiliza o repasse de eventual encargo financeiro ao consumidor final.

Os desembargadores Raimundo Barros e Ricardo Duailibe concordaram com o voto do relator, de acordo ainda com o parecer
do Ministério Público estadual, dando provimento à remessa necessária, para reformar a sentença e negar a segurança
pleiteada pelas empresas.
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UNIMED é penalizada por negar radiografias a
bebê

11/10/2017 14:43:33

 

Compartilhar

Uma sentença da 1ª Vara Cível de Imperatriz condenou a UNIMED Imperatriz Cooperativa de
Trabalho Médico ao pagamento de indenização por ter se recusado a realizar radiografias de crânio e
face do paciente D. S. B. Destaca a sentença que D. S. B. e C. G. B., qualificados nos autos,
ingressaram na Justiça com a presente ação, em face de Unimed Imperatriz, alegando que, no dia 2
de abril de 2015, foi contratado em favor de Daniel um plano de saúde denominado UNIVIDA
NACIONAL, operado pela requerida. A sentença foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 4
de outubro.

 

De acordo o pedido inicial, o primeiro requerente D. S. sofreu acidente com trauma na cabeça, o que levou seu
pai, o segundo requerente, a buscar atendimento no estabelecimento hospitalar administrado pela requerida
(Hospital Unimed Imperatriz). Na ocasião, o médico plantonista prescreveu medicação e solicitou a realização
de radiografias de crânio e face, em caráter de urgência, as quais foram negadas pela operadora de plano de
saúde com o argumento de que o paciente estava em período de carência até 28 de setembro de 2015.

Os autores sustentam que a negativa foi abusiva, pois se tratava de situação de urgência, conforme indicação
médica constante da guia de solicitação do procedimento. Acrescentam que, diante da conduta da demandada,
o bebê (então com nove meses), teve que ser levado durante a madrugada ao Hospital Municipal Infantil, a fim
de obter o atendimento médico necessário. Com base nisso, pedem a condenação da requerida ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais, sem, contudo, especificar em que consistiriam os primeiros.

Quando citada, a parte requerida apresentou contestação, arguindo, em síntese, que o contrato do autor D. teve
início em 2 de abril de 2015 e que o procedimento solicitado exige cumprimento de carência de 180 (cento e
oitenta) dias, uma vez que não se enquadra na categoria Raio-X simples; que não havia indicação de
urgência/emergência para realização do procedimento; inexistência de conduta ilícita pela requerida e
consequente ausência de danos morais.

"Na hipótese em apreço, o requerente D. de apenas 9 (nove) meses de idade, sofreu trauma na face, sendo
solicitada pelo médico que o atendeu no pronto-socorro a realização de radiografias em caráter de URGÊNCIA,
conforme se verifica da guia de serviço anexado aos autos. A requerida, por sua vez, afirma que o procedimento
solicitado exigia o cumprimento de carência de 180 (cento e oitenta). Nada mais absurdo! E a requerida bem

https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Friquinha.com.br%2F2017%2F10%2F11%2Funimed-e-penalizada-por-negar-radiografias-bebe%2F&amp;title=UNIMED%20%C3%A9%20penalizada%20por%20negar%20radiografias%20a%20beb%C3%AA


sabe disso! Ora, nos termos do art. 12 da Lei n. 9656/1998, os planos de saúde ofertados pelas operadoras ao
mercado de consumo devem cumprir algumas exigências mínimas, dentre elas destacando-se o que estabelece
seu inciso V, quando fixar períodos de carência", explica a Justiça ao decidir o pleito.

E continua: "Como se observa da anotação constante da guia subscrita pelo médico plantonista que prestou o
atendimento à criança, o procedimento solicitado era de caráter urgente, inclusive escrita com destaque.
Mesmo reconhecendo que são válidas as cláusulas que estabelecem períodos de carência para realização de
determinados procedimentos em contratos de planos/seguros de saúde, o fato é que, no presente caso, o prazo
a ser aplicado era de 24 h (vinte e quatro horas), a teor do dispositivo legal supracitado. Nada, absolutamente
nada, sustenta o argumento de que seria 180 dias".

Para o Judiciário, nas presentes circunstâncias seria forçoso reconhecer como indevida a recusa do atendimento
ao requerente D, uma vez detectada a abusividade por parte da operadora de plano de saúde consubstanciada
na negativa de autorização de realização do exame de que tanto necessitava. "Cabe aqui frisar que, em razão da
referida negativa de atendimento, os autores precisaram buscar atendimento junto ao Sistema Único de Saúde
e somente lá conseguiram realizar o exame necessário. Lamentavelmente, condutas semelhantes à verificada
nestes autos têm se mostrado costumeiras, obrigando os consumidores ao constrangimento de buscar
atendimento por entidade estatal (SUS), submetendo-se não raro a longas esperas, condições precárias de
acomodação e atendimento, entre outros dissabores, os quais constituem justamente a razão para que se
busque a contratação de um plano de saúde", expressa a sentença.

"Por todo o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC/2015, julgo resolvido o mérito da presente demanda e
acolho parcialmente os pedidos constantes da inicial, para o fim de condenar a Unimed Imperatriz Cooperativa
de Trabalho Médico a pagar a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor D. S. B. e R$6.000,00
(seis mil reais) para C. G. B., a título de indenização por danos morais", concluiu a sentença, negando o pedido
de indenização por danos materiais.

O post UNIMED é penalizada por negar radiografias a bebê apareceu primeiro em Blog da Riquinha.

http://riquinha.com.br/2017/10/11/unimed-e-penalizada-por-negar-radiografias-bebe/
http://riquinha.com.br
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BURITI | Fórum da Comarca Está com Problemas em Telefones

 

O Fórum da Comarca de Buriti - município distante 68,6 Km de Chapadinha, está com problemas de telefonia,

com pane no PABX do prédio. O problema foi informado à Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) através de e-mail
e, segundo a secretaria judicial, o setor responsável do Tribunal de Justiça já foi contatado, mas ainda não há
previsão de normalização do serviço telefônico.
 
Foi informado, ainda, que o problema na linha telefônica do fórum prejudica serviços como a comunicação entre
partes, advogados, público em geral e com outras comarcas. O trabalho na secretaria, mesmo com a falta de
telefone, continua sem alterações.
 
A Comarca de Buriti é de Vara Única, pertencente ao Polo de Chapadinha, e não tem termos judiciais.
 
Michael Mesquita
Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão

http://www.tjma.jus.br/cgj/visualiza/sessao/50/publicacao/418628
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AUDIÊNCIA PÚBLICA | Judiciário Ouve a População da Comarca de
Tutóia e Região

 
 

A Ouvidoria do Poder Judiciário do Maranhão promove audiência pública em Tutóia - município distante 210

Km de Chapadinha, no próximo dia 19 deste mês, às 17h, no auditório da Secretaria Municipal de Educação,
Rua Nazaré, s/n, Centro. O evento será conduzido pelo ouvidor-geral do Poder Judiciário do Maranhão,
desembargador Ricardo Duailibe.
 
Na audiência – que visa proporcionar a aproximação do Poder Judiciário com a sociedade – os participantes
poderão apresentar sugestões que contribuam para o aperfeiçoamento dos serviços judiciais em Tutóia e
demais comarcas do polo judicial de Chapadinha – Araioses, Brejo, Buriti, Chapadinha, Magalhães de Almeida,
Santa Quitéria, São Bernardo e Urbano Santos.
 
As manifestações apresentadas pelos jurisdicionados durante o evento serão encaminhadas aos setores
competentes do Judiciário. Os questionamentos serão esclarecidos em tempo hábil e os interessados serão
informados sobre os resultados de suas sugestões e reclamações.
 
A Ouvidoria do Poder Judiciário do Maranhão funciona no Fórum Des. Sarney Costa, em São Luís, no Calhau
(piso térreo). O órgão pode ser acionado pelo telefone 0800 707 1581 (Telejudiciário); por formulário eletrônico,
disponível no site www.tjma.jus.br; e-mail (ouvidoria@tjma.jus.br); “Fale Conosco” da Corregedoria e da
Presidência; ou presencialmente.
 
TRANSMISSÃO AO VIVO – A audiência pública erá transmitida ao vivo pela Rádio Web Justiça do Maranhão,
podendo ser acessada na página principal do Portal do Judiciário (www.tjma.jus.br) e/ou pelos aplicativos da
Rádio Web Justiça do Maranhão disponíveis gratuitamente para os sistemas iOS e Android.
 
Assessoria de Comunicação do TJMA

http://www.tjma.jus.br/
http://site.tjma.jus.br/asscom
http://www.tjma.jus.br/tj/visualiza/sessao/19/publicacao/418618
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Saiba o que vai funcionar no feriado de ‘Nossa Senhora Aparecida’ em São Luís
Apenas os órgãos públicos de funcionamento essencial como saúde e segurança, por exemplo, vão funcionar.
Por G1 MA

11/10/2017 06h03  Atualizado há 2 horas

No feriado desta quinta-feira (12) referente a “Nossa Senhora Aparecida” a rotina do ludovicense irá mudar em
virtude do não funcionamento de órgãos públicos e privados em São Luís. O feriado é determinado por meio da
lei 6.802, que entrou em vigor em todo o país em 1980.
Apenas os órgãos públicos de funcionamento essencial como saúde e segurança, por exemplo, vão funcionar.

O expediente no Poder Judiciário do Maranhão será suspenso nos dias 12 e 13 de outubro (ponto facultativo).
Os prazos processuais iniciados ou encerrados nesse período serão automaticamente prorrogados para a
próxima segunda-feira (16), conforme a Resolução nº 502017.
Na iniciativa privada, de acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do
Maranhão (Fecomércio-MA), o comércio de rua em São Luís vai funcionar das 8h às 14h.
Nos shopping centers, o expediente deve começar 14h e ir até às 20h. Cinemas tem funcionamento normal e as
praças de alimentação funcionam a partir das 12h.
De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), o funcionamento das agências bancárias na
capital será suspenso na quinta e só voltará a funcionar normalmente na sexta-feira (13). As operações podem
ser feitas nos caixas eletrônicos e opções pela internet.
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Decisão de juizado garante exame de mamografia
a idosa

SÃO LUÍS - Uma decisão em caráter liminar deferida pelo 7º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo
da Capital garantiu a uma idosa a realização de exame de mamografia digital bilateral. O documento, assinado
pela juíza Maria José Franca nessa terça-feira (10), determina ao plano de saúde Amil Assistência Médica
Internacional a realização do exame no prazo de cinco dias.

Relata a requerente, que é viúva e aposentada, que na sua mais recente consulta ginecológica o médico
solicitou exame de mamografia digital bilateral e, para sua surpresa ao chegar na clínica credenciada para o
procedimento, teve a informação de que o procedimento havia sido indeferido sob o argumento de estar “em
desacordo com as Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT).”

Segundo os autos do processo, tal exame passou a ser o principal meio para o rastreamento do câncer de mama
da paciente, e que sempre o fez através do seu plano de saúde. “...E diante da sua idade avançada e
necessidade do referido exame, a mesma pleiteou em sede de liminar a autorização judicial para a realização do
exame de mamografia digital bilateral e, que as requeridas se abstenham de não autorizar procedimentos e
exames solicitados por profissionais da saúde de que necessitar a parte autora”. A usuária também requereu
indenização por danos morais, em face do constrangimento e abalo psicológico sofrido com a negativa
injustificada do procedimento.

A magistrada, na apreciação da matéria, inverteu o ônus da prova nos termos do Art. 6º, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor e ressalta que os fatos apresentados na ação com os documentos acostados indicam ser
verossímeis suas alegações. “A demandante demonstra a requisição feita pelo médico especialista, bem como
comprova a sua condição de adimplência perante o plano de saúde demandado e a negativa deste em realizar o
procedimento. Ademais, também está caracterizado o perigo de dano, visto que o bem jurídico em risco é a
saúde da requerente”, ressaltou a juíza.

O plano de saúde Amil deve realizar no prazo máximo de cinco dias, após a notificação da Justiça, o exame
mamografia digital bilateral conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 1 mil, limitada a trinta
dias. 
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Segue julgamento de mulher acusada de matar ex-marido

O julgamento está sendo realizado no Fórum de Justiça de Imperatriz.

 

IMIRANTE.COM11/10/2017 às 11h55

IMPERATRIZ – O julgamento de Célia Teotônio, do irmão dela, Daniel Teotônio e da esposa dele, Samara Araújo,
foi retomado às 8h da manhã desta quarta-feira (11), depois de ter sido suspenso por volta das 21h da noite de
ontem. O julgamento, que começou nessa segunda-feira (10), está sendo realizado no Fórum de Justiça de
Imperatriz, onde a segurança foi reforçada pela polícia.

O médico legista Alair Firmiano, que assinou o laudo da causa da morte de Pedro Ventura, foi o primeiro a ser
ouvido hoje. Ele falou sobre a localização no projétil na cabeça da vítima, que segundo as investigações da
polícia, e a denúncia do Ministério Público, reforçam a forma violenta de como Pedro Ventura foi assassinado a
tiros e teve ainda, um corte no pescoço.

Como ainda está na fase de depoimento e interrogatório das testemunhas, não há previsão do horário do
termino do julgamento. Célia, o irmão Daniel e a cunhada Samara permanecem sentados no banco dos réus.

Pedro Ventura foi assassinado há dois, um dia após ter assassinado o divórcio com Célia. O corpo dele foi
encontrado numa fazenda no município de Buritirana, cinco meses depois do desaparecimento.

Célia e o irmão Daniel são acuados de homicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Samara Araújo está
sendo julgada apenas pela fraude processual, por ter ajudado a limpar o sangue da vítima depois do crime. Dos
três acusados, apenas a ex-mulher de Pedro foi presa.
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Cobrança realizada de forma aleatória pela Caema
é considerada ilegal

SÃO LUÍS - Cobrança de fatura de água realizada de forma aleatória, sem hidrômetro para medir o consumo, é
considerada ilegal. Este é o entendimento de sentença proferida pela 5ª Vara Cível de São Luís, que condenou a
Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema) ao pagamento de indenização e à instalação de
hidrômetro, bem como retire o nome do consumidor da lista de negativados dos órgãos de proteção ao crédito.
A ação foi movida por pelo consumidor, tendo com parte ré a Caema.

O autor narrou na ação que é titular de uma unidade consumidora, possuindo imóvel desocupado há mais de
três anos, e sustentou que a Caema vinha cobrando taxas aleatórias de consumo de água e esgoto. Ressalta que
essa cobrança aleatória varia entre R$ 4,30 a R$ 600, sendo impossível equacionar essa cobrança. Postulou, por
sua vez, a concessão de tutela antecipada para que a Caema forneça o serviço de água e esgoto e instale o
hidrômetro na referida unidade consumidora, bem como exclua seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, e,
ao final, a procedência do pedido com a condenação da ré em danos morais suportados.

A Justiça entendeu que mostra-se incontroversa a cobrança por m³ ou média, patente a ilegalidade, uma vez que
as faturas devem ser cobradas de acordo com as medidas efetuadas pelo novo hidrômetro instalado.
“Indubitável a existência de danos morais a serem ressarcidos pela requerida, pois com seu procedimento (a
cobrança indevida) afetou de forma significativa a tranquilidade do demandante, causando-lhe
constrangimentos e aborrecimentos.

A respeito de ser admitida a indenização por danos morais em razão de cobranças indevidas, pacífica e
dominante é a jurisprudência dos Colégios Recursais Pátrios”, diz a sentença, ao citar casos semelhantes, bem
como artigos do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. A sentença enfatiza que, o que é relevante,
no caso, é a negligência com que agiu a demandada, dando causa eficiente ao dano sofrido pela parte autora. E
decide: “Julgo procedente o pedido para o fim de confirmar antecipação de tutela deferida (decisão que deve ter
efeito imediato, bem como condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 3 mil acrescidos de juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, a partir da prolação da sentença”
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Shopping da Ilha é condenado a indenizar artista plástico

 

Shopping da Ilha.

O Shopping da Ilha foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 10 mil ao artista plástico
Jerônimo Neto da Silva Costa. O empreendimento comercial também deverá ressarcir, a título de dano material,
o valor de obras do autor, em quantia a ser apurada em fase de liquidação. O shopping foi acusado de ter
descartado objetos pertencentes ao artista que estavam em seu almoxarifado. A decisão foi da 5ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

O artista apelou ao TJMA, depois que a Justiça de 1º grau julgou improcedentes os seus pedidos de indenização,
sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados pelo apelante.

Jerônimo disse que, no final de 2013, foi convidado pelo proprietário do restaurante “X Picanha”, no Shopping
da Ilha, para uma exposição de réplicas de fósseis e pinturas de sua autoria. Contou que, em razão da falência
do estabelecimento, após a exposição, suas obras ficaram trancadas na sede do restaurante e, posteriormente,
foram guardadas no almoxarifado do shopping.

O apelante informou que, após ter ficado afastado por motivo de doença, ao retornar a São Luís, dirigiu-se à
administração do shopping, tendo sido informado de que suas peças tinham sido jogadas fora, por falta de
espaço.

A empresa apelada alegou ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com o apelante, uma vez que o
restaurante é que teria feito acordo acerca da exposição das obras em sua sede, figurando este estabelecimento
como depositário das peças, possuindo o dever de guarda.

No mérito, sustentou como ausentes os requisitos de nexo causal, culpa e dano. No tocante ao dano material,
afirmou que deve ser respaldado em dados concretos que possibilitem avaliar o que foi gasto ou deixou de
lucrar, o que não teria sido comprovado.

O relator do apelo, desembargador Ricardo Duailibe, afastou a preliminar de carência de ação por ilegitimidade
passiva. Entendeu que, ao contrário do alegado pelo apelado, o depósito dos objetos pertencentes ao apelante
não ficou somente sob a responsabilidade do estabelecimento onde ocorrera a exposição, mas também do
Shopping da Ilha, na medida em que as peças ficaram depositadas em seu almoxarifado até serem descartadas.

Duailibe reformou a sentença de primeira instância, por entender que os fatos que geraram a demanda
revelaram-se suficientes para configurar o dever de indenizar. Para ele, não é crível que uma artista plástico

http://www.maldinevieira.com.br/poder/2017/10/11/shopping-da-ilha-e-condenado-a-indenizar-artista-plastico/


não tenha abalo em seu psíquico com o descarte de todas as suas obras.

O magistrado observou que o apelado reconheceu em todas as suas manifestações que esteve de posse das
peças do apelante, bem como que se desfez destas sem qualquer autorização ou comunicação ao artista, o que
caracteriza a conduta ilícita a ensejar a reparação civil.

Considerou inegável o prejuízo de natureza moral ao artista, caracterizando-o de frustração que ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano. Acrescentou que caberia ao apelado ter provado a tentativa em obter contato
com o apelante para a entrega das obras. Citou decisões semelhantes que concluíram pelo ressarcimento e
fixou a indenização em R$ 10 mil.

Quanto ao dano material em relação às obras, o relator entendeu que o valor deve ser apurado mediante
estimativa que esteja de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, por meio de liquidação, por
intermédio da avaliação técnica realizada por “expert” da confiança do juiz.
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TJ RETORNA DR FRANCISCO ARAÚJO AO CARGO DE PREFEITO DE BOM JARDIM-MA.

O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão retornou, na tarde desta quarta-feira (11) Dr Francisco Alves de
Araújo (PSDB) ao cargo de Prefeito de Bom Jardim, ele tinha sido afastado na ultima sexta-feira (6) pelo Juiz da
Comarca de Bom Jardim Dr. Raphael Leite Guedes. Na decisão o Desembargador Cleones Cunha ressalta que
deve se analisar a lesão aos valores legalmente tutelados, não guardando espaço para questões que se
relacionem ao mérito da demanda principal, ainda na decisão ele fala que "não pode haver frequentes
interferência no poder executivo, pois a população de Bom Jardim é a que mais sofre com as frequentes trocas
de gestores no executivo deste município".  
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Presidente eleito do TJMA recebe a visita do
vereador Chico Carvalho

O presidente eleito do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos
Anjos, recebeu na manhã desta terça-feira (10), em seu gabinete, a visita do vereador Chico Carvalho (PSL).
Ambos são amigos de longas datas, e aproveitaram para colocar as conversas em dia, onde falaram sobre a
rotina dos dois poderes.
O presidente do TJMA agradeceu a visita, e disse ser sempre uma satisfação receber o vereador que fez historia
na CMLS, estabelecendo uma comunhão de entendimento institucional entre os poderes. 
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Durante Desembargadores abrem transição na
gestão da Corregedoria Geral da Justiça

Sessão Plenária Administrativa Extraordinária do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) desta quarta-feira
(11), a corregedora-geral de Justiça, desembargadora Anildes Chaves Cruz, apresentou Relatório Institucional
de Transição ao desembargador Marcelo Carvalho Silva, corregedor-geral eleito no último dia 4 – que toma
posse no cargo no próximo dia 15 de dezembro. Com o ato, a atual corregedora abre, oficialmente, o processo
de transição das gestões – Biênio 2016/2017 para 2018/2019.

Segundo a corregedora, a medida cumpre o previsto na Resolução Nº 95/2009 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ), que considera a continuidade administrativa um dos objetivos a serem perseguidos pelo Poder Judiciário,
e o acesso às informações essenciais para os planos de ação dos dirigentes eleitos. “O documento contém
informações essenciais para o processo de transição na Corregedoria Geral da Justiça, e visa atribuir maior
eficiência e transparência ao ato”, frisou a corregedora Anildes Cruz.

No documento, a corregedora informa os membros da Comissão de Transição da atual gestão, e pontua
relatório financeiro; quadro de pessoal; estatísticas processuais e índices de produtividade das metas nacionais
do Judiciário; serventias; correições judiciais; informática; comunicação, dentre outros.

O desembargador Marcelo Carvalho elogiou a iniciativa da corregedora Anildes Cruz de entregar, antes do
prazo previsto na resolução, as informações de transição. “Vou me inspirar em todos os desembargadores que
já atuaram na Corregedoria, e copiar as boas práticas para realizar um grande trabalho em prol da Justiça de
1ºgrau, porta de entrada da Justiça”, ressaltou o corregedor eleito.

Além do Relatório Institucional de Transição, a corregedora-geral entregou cópia do Plano de Gestão da CGJ –
Biênio 2016/2017, documento alinhado ao Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça e do Conselho
Nacional de Justiça. 
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Justiça autoriza saída de 675 presos para o Dia das Crianças
Os beneficiados com a saída temporária deverão retornar aos presídios até as 18h do dia 16 de outubro,
próxima segunda-feira.
10 Out 2017 Maranhão

SÃO LUÍS – A 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Ilha de São Luís autorizou a saída temporária de 675
presos para passarem o Dia das Crianças com a família. Eles deixarão as unidades prisionais a partir das 9h
desta terça-feira (10).

Os beneficiados com a saída temporária deverão retornar aos presídios até as 18h do dia 16 de outubro,
próxima segunda-feira. A portaria tem a assinatura do juiz Rommel Cruz Viégas, auxiliar da capital.

Os contemplados com o benefício preenchem os requisitos dos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal, que
dispõem sobre a saída temporária e deverão obedecer algumas normas, entre as quais: não se ausentar do
Estado; recolher-se às suas residências às oito da noite; não ingerir bebidas alcoólicas; não portar armas; não
frequentar bares, festas ou similares.

LEI DE EXECUÇÕES PENAIS

São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto têm direito
durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal). De acordo com a Lei de
Execuções Penais (LEP), a autorização para as saídas “será concedida por ato motivado do Juiz da Execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária”.

Ao ser contemplado com o benefício, o apenado assina um termo de compromisso onde constam as exigências a
serem cumpridas durante o período da saída. Abaixo, em Arquivos Publicados, a portaria assinada pelo
magistrado.
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Justiça concede saída temporária para 675 presos
no Maranhão

11/10/2017 10:47:42

Tempo de leitura: 1 minuto

O benefício da saída temporária do Dia das Crianças foi concedido pela Justiça para 675 presos do sistema
prisional do Maranhão, 611 na primeira portaria somado com mais 64 em portaria suplementar divulgada pela
1ª Vara de Execuções Penais de São Luís. A saída dos detentos beneficiados começa a partir das 9h desta
terça-feira (10).

A portaria assinada pelo juiz Rommel Cruz Viégas determina o retorno dos internos ao sistema prisional até às
18h da próxima segunda-feira (16).

Os presos que não retornarem até o fim do prazo, serão considerados foragidos da Justiça. De acordo com o
documento, os beneficiados não poderão se ausentar do Maranhão, não poderão ingerir bebidas alcoólicas, não
portar armas, bem como não frequentar festas, bares e similares.

A saída ocorre na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal e está prevista na Lei de Execuções Penais. Só
recebem o benefício os presos do regime semiaberto que apresentarem bom comportamento e que tenham
cumprido, no mínimo, um sexto da pena. Para homologar a liberação, a Justiça também ouve o Ministério
Público e a administração penitenciária.

O post Justiça concede saída temporária para 675 presos no Maranhão apareceu primeiro em Neto Cruz.

http://netocruz.blog.br/2017/10/11/justica-concede-saida-temporaria-para-675-presos-no-maranhao/
http://netocruz.blog.br
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O que abre e fecha no feriado de Nossa Senhora Aparecida

O feriado de 12 de outubro afeta os horários de funcionamento de vários estabelecimentos. Veja as mudanças.
Data: 11 de Outubro de 2017

O feriado está chegando! No Dia de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, alguns serviços terão o
horário de funcionamento alterado.

Bancos e comércio de rua estarão fechados. Nos shopping centers, as lojas e quiosques trabalharão em horário
diferenciado. Nas repartições públicas do Estado e município não haverá expediente.

A medida será obedecida por todos os órgãos do Estado, com exceção daqueles que prestam serviços
considerados essenciais. Os órgãos voltarão a funcionar normalmente na sexta-feira, dia 13 de outubro.

Tribunal de Justiça

No Judiciário também não haverá expediente, apenas plantão judicial na primeira e segunda instância,
garantindo o atendimento às demandas judiciais urgentes, nas esferas cível e criminal.

O contato com a equipe de plantão do TRT-MA pode ser feito pelo celular (98) 98864-1083. O Tribunal fica
localizado na Avenida Senador Vitorino Freire, nº 2001, bairro Areinha, em São Luís. Já o contato com a equipe
de plantão das Varas do Trabalho pode ser feito pelo celular (98) 98864-1082. O Fórum Astolfo Serra, sede das
VTs de São Luís, localiza-se na Avenida Senador Vitorino Freire, s/nº, Areinha, próximo ao prédio do Tribunal
Regional Eleitoral.

O que funciona no feriado

Comércio

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Maranhão (Fecomércio-MA) informa que
nesta quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, o comércio de rua em São Luís poderá abrir das 8
às 14 horas e os localizados nos shopping centers podem funcionar das 14 às 20 horas, mediante o pagamento
de 100% sobre o valor da hora normal e mais gratificação de R$ 43,40 ao final do dia. Já o comércio varejista de
gêneros alimentícios (supermercados), conforme decisão firmada entre empregadores e empregados por meio
da Convenção Coletiva de Trabalho, funcionará normalmente nesse dia.

Rio Anil 

Lojas e Quiosques: 14h às 20h;
Alimentação: 12h às 22h;
Lojas Americanas: 10h às 20h;



Estação Easy: 09h às 13h;
Lotérica: FECHADA;
Cinema – PROGRAMAÇÃO NO SITE E APP;
Mateus Supermercados: 10h às 22h;
Ri Happy: 10h às 22h.

 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUÍZES
11/10/2017 - PORTAL CN1 
POSITIVA
Ex-prefeito de Buriti-MA, é condenado a 6 anos e 8 meses de detenção

Pag.: 38

Ex-prefeito de Buriti-MA, é condenado a 6 anos e 8
meses de detenção

O juiz da Vara Única da Comarca de Buriti (MA), José Pereira Lima Filho, julgou parcialmente procedente uma ação
penal movida pelo MP contra o ex-prefeito do município, FRANCISCO EVANDRO FREITAS COSTA MOURÃO, o 'Neném
Mourão'. 
 
A sentença, publicada nesta terça-feira 10 no DJE nº 182/2017, estabelece a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses
de detenção em regime semiaberto, a ser cumprido em Colônia Penal Agrícola ou estabelecimento similar, e o
pagamento de multa civil. Neném Mourão foi acusado pelo Ministério Público Estadual (MPE) de ter praticado mais de
88 contratações ilegais no ano de 2008 quando exercia o cargo de prefeito de Buriti.
 
A acusação do MP foi baseada em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/MA), órgão que
considerou as contas do município, referentes a 2008, irregulares em razão da execução de despesas sem a realização
prévia de processo licitatório ou processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, tendo atingido os seguintes
valores: a) material de consumo: R$ 213.856,04; b) prestação de serviços: 141.186,29; c) serviços de engenharia: R$
20.500,00; d) aquisição de imobilizados: R$ 65.536,75. Somadas, as irregularidades teriam causado prejuízo de R$
441.079, 08 (quatrocentos e quarenta e um mil, setenta e nove reais, e oito centavos) aos cofres municipais.
 
Na denúncia criminal (Processo nº 352-72.2017.8.10.0077), O MP narrou ainda mais dois fatos supostamente
criminosos:
§ o denunciado teria efetuado despesas no montante de R$ 104.450,57 em desacordo com a Lei Estadual nº.
8.6441/2006 e Instrução Normativa nº. 16/2007 do TCE/MA.
§ o agente teria se apropriado dos seguintes valores, tendo em vista despesas contabilizadas, mas não comprovadas:
a) PASEP: R$ 51.264,26; b) folha de pagamento: R$ 115.643,64. A acusação indica que “na contabilidade do referido
fundo há o registro de despesas realizadas que, na verdade, não foram comprovadas, portanto, houve perda
patrimonial para o ente público”.
 
Entretanto, com relação às duas últimas acusações (fatos), o juiz julgou improcedente e absolveu o réu, afirmando que
“ficou evidente que acusação foi mera decorrência lógica do raciocínio desenvolvido pelo órgão ministerial. Não há
demonstração da prática dos delitos, sendo o relatório apresentado pelo TCEMA insuficiente neste ponto”.
 
Quando interrogado sobre as acusações do Ministério Público, o ex-prefeito chegou a assumir, indiretamente, a autoria
dos delitos, mas culpou seu secretário de administração e seu contador pelas contratações ilegais. Neném Mourão
afirmou “não entender absolutamente nada de licitação” e “que não teve intenção de fazer coisa errada”; “que tinha
coisa que o contador não lhe falava”, e, por isso, “não merecia pagar o pato”. Ao proferir a sentença, o juiz chama de
“aberrante” essa versão falaciosa do ex-prefeito de “não saber” dos fatos, dando a entender que ele seria comandado
por seus subordinados.
 
O juiz José Lima destacou ainda em sua fundamentação: “É digno que nota que durante o exercício de 2008 (e, ao que
tudo indica, durante os oito anos de seu mandato), o réu tenha sepultado o princípio da impessoalidade, com
contratações diretas. Realmente causa perplexidade na comunidade em geral (e neste julgador em especial), a
ausência de aplicação da Lei de Licitações durante algumas décadas no Município de Buriti.”
 
“A ineficiência do aparato repressor do Estado Brasileiro fomenta a prática desenfreada de delitos licitatórios, com
prejuízo fatal para toda população. Lamentavelmente, ação penal aforada nos idos de 2012, relativamente a fatos
criminosos praticados no ano de 2008, apenas em 2017 está sendo examinado pelo Poder Judiciário. Apesar de todo
esforço sobrenatural do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, o julgamento de ações relativas a crimes contra a
administração pública é verdadeira via cruxis.”, lembrou o juiz sobre a morosidade da justiça.



 
Além da pena privativa de liberdade, o condenado terá de comparecer mensalmente em juízo, não se envolver
novamente com a justiça criminal, pagar multa no valor de R$ 85.267,00 (oitenta e cinco mil, duzentos e sessenta e
sete reais), equivalente a 91 salários mínimos (91 dias-multa); e, por não se tratar de réu pobre, arcar com custas
processuais. Ainda cabe recurso da decisão.
 
Com informações do Correio Buritiense
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Vice-prefeito de Bom Jardim foi empossado no
cargo de prefeito na tarde de segunda-feira

O agora prefeito João Rodrigues Fortaleza, aparentava tranquilidade, mas ao mesmo tempo preocupação, uma
vez que a máquina administrativa toda, sofrerá uma parada até que volte a entrar nos trilhos. Como a decisão
cabe recurso, uma liminar concedida pelo TJ, por exemplo, poderá resultar no retorno do médico Francisco
Araújo ao cargo de prefeito.

A posse de João Rodrigues Fortaleza se deu por volta das 15 horas durante uma sessão extraordinária. João
Rodrigues ao tomar posse disse estar consciente de que sua permanência no cargo pode não durar muito, mas
disse que comandará a prefeitura com transparência: “Eu estou cumprindo uma decisão judiciária, inclusive,
hoje, eu recebi uma intimação para assumir o cargo de prefeito. É uma decisão provisória que pode valer por
um dia, dois ou uma semana, mais durante esses dias em que estiver à frente da prefeitura, vou fazer o meu
papel como prefeito. Eu tenho uma larga experiência administrativa e tenho certeza que vou fazer tudo com
muita transparência e responsabilidade”, garantiu ele. Do Jornal Agora Santa Inês
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Shopping é condenado a indenizar artista plástico

 

O Shopping da Ilha foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 10 mil ao artista plástico
Jerônimo Neto da Silva Costa. O empreendimento comercial também deverá ressarcir, a título de danos
materiais, o valor de obras do autor, em quantia a ser apurada em fase de liquidação. O shopping foi acusado de
ter descartado objetos pertencentes ao artista que estavam em seu almoxarifado. A decisão foi da 5ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

O artista apelou ao TJMA, depois que a Justiça de 1º Grau julgou improcedentes os seus pedidos de indenização,
sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados pelo apelante.

Jerônimo disse que, no final de 2013, foi convidado pelo proprietário do Restaurante “X Picanha”, no Shopping
da Ilha, para uma exposição de réplicas de fósseis e pinturas de sua autoria. Contou que, em razão da falência
do estabelecimento, após a exposição, suas obras ficaram trancadas na sede do restaurante e, posteriormente,
foram guardadas no almoxarifado do shopping.

O apelante informou que, após ter ficado afastado por motivo de doença, ao retornar a São Luís, dirigiu-se à
administração do shopping, tendo sido informado de que suas peças tinham sido jogadas fora, por falta de
espaço.

A empresa apelada alegou ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com o apelante, uma vez que o
restaurante é que teria feito acordo acerca da exposição das obras em sua sede, figurando este estabelecimento
como depositário das peças, possuindo o dever de guarda.

No mérito, sustentou como ausentes os requisitos de nexo causal, culpa e dano. No tocante ao dano material,
afirmou que deve ser respaldado em dados concretos que possibilitem avaliar o que foi gasto ou deixou de
lucrar, o que não teria sido comprovado.

O relator do apelo, desembargador Ricardo Duailibe, afastou a preliminar de carência de ação por ilegitimidade
passiva. Entendeu que, ao contrário do alegado pelo apelado, o depósito dos objetos pertencentes ao apelante
não ficou somente sob a responsabilidade do estabelecimento onde ocorrera a exposição, mas também do
Shopping da Ilha, na medida em que as peças ficaram depositadas em seu almoxarifado até serem descartadas.

Duailibe reformou a sentença de primeira instância, por entender que os fatos que geraram a demanda
revelaram-se suficientes para configurar o dever de indenizar. Para ele, não é crível que um artista plástico não
tenha abalo em seu psíquico com o descarte de todas as suas obras.

O magistrado observou que o apelado reconheceu em todas as suas manifestações que esteve de posse das
peças do apelante, bem como que se desfez destas sem qualquer autorização ou comunicação ao artista, o que



caracteriza a conduta ilícita a ensejar a reparação civil.

Considerou inegável o prejuízo de natureza moral ao artista, caracterizando-o de frustração que ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano. Acrescentou que caberia ao apelado ter provado a tentativa em obter contato
com o apelante para a entrega das obras. Citou decisões semelhantes que concluíram pelo ressarcimento e
fixou a indenização em R$ 10 mil.

Quanto ao dano material em relação às obras, o relator entendeu que o valor deve ser apurado mediante
estimativa que esteja de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, por meio de liquidação, por
intermédio da avaliação técnica realizada por “expert” da confiança do juiz.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Raimundo Barros também votaram pelo provimento parcial do
apelo.
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Decisão de juizado garante exame de mamografia
a idosa

 

Decisão de juizado garante exame de mamografia a idosa a decisão em caráter liminar deferida pelo 7º Juizado
Especial Cível e das Relações de Consumo da Capital garantiu a uma idosa a realização de exame de
mamografia digital bilateral. O documento, assinado pela juíza Maria José Franca nesta terça-feira (10),
determina ao Plano de Saúde Amil Assistência Médica Internacional a realização do exame no prazo de 5 (cinco)
dias.

Relata a requerente, que é viúva e aposentada, que na sua mais recente consulta ginecológica o médico
solicitou exame de mamografia digital bilateral e, para sua surpresa ao chegar na clínica credenciada para o
procedimento, teve a informação de que o procedimento havia sido indeferido sob o argumento de estar “em
desacordo com as Diretrizes de Utilização do Rol da ANS (DUT).”

Segundo os autos do processo, tal exame passou a ser o principal meio para o rastreamento do câncer de mama
da paciente, e que sempre o fez através do seu plano de saúde. “…E diante da sua idade avançada e
necessidade do referido exame, a mesma pleiteou em sede de liminar a autorização judicial para a realização do
exame de mamografia digital bilateral e, que as requeridas se abstenham de não autorizar procedimentos e
exames solicitados por profissionais da saúde de que necessitar a parte autora”. A usuária também requereu
indenização por danos morais, em face do constrangimento e abalo psicológico sofrido com a negativa
injustificada do procedimento.

A magistrada, na apreciação da matéria, inverteu o ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor e ressalta que os fatos apresentados na ação com os documentos acostados indicam ser
verossímeis suas alegações. “A demandante demonstra a requisição feita pelo médico especialista, bem como
comprova a sua condição de adimplência perante o plano de saúde demandado e a negativa deste em realizar o
procedimento. Ademais, também está caracterizado o perigo de dano, visto que o bem jurídico em risco é a
saúde da requerente”, ressaltou a juíza.

O Plano de Saúde Amil deve realizar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após a notificação da Justiça, o exame
mamografia digital bilateral conforme solicitação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil
reais), limitada a 30 (trinta) dias. 
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611 PRESOS SÃO BENEFICIADOS COM SAÍDA TEMPORÁRIA DO DIA DAS CRIANÇAS

A 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Ilha de São Luís divulgou portaria na qual autoriza a saída
temporária de 611 apenados para passarem o Dia das Crianças com a família. Eles deixaram as unidades
prisionais a partir adas 9h de ontem, terça-feira (10).Os beneficiados com a saída temporária deverão retornar
aos presídios até as 18h do dia 16 de outubro, próxima segunda-feira. A portaria tem a assinatura do juiz
Rommel Cruz Viégas, auxiliar da capital e respondendo pela 1ª VEP. Relata a portaria que os apenados
contemplados com o benefício preenchem os requisitos dos artigos 122 e 123 da Lei de Execução Penal, que
dispõem sobre a saída temporária. Os beneficiados deverão obedecer algumas normas, entre as quais: Não se
ausentar do Estado; Recolher-se às suas residências às oito da noite; Não ingerir bebidas alcoólicas; Não portar
armas; Não frequentar bares, festas ou similares.LEP – São cinco as saídas temporárias às quais os presos que
cumprem pena em regime semiaberto têm direito durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das
Crianças e Natal). De acordo com a Lei de Execuções Penais (LEP), a autorização para as saídas “será
concedida por ato motivado do Juiz da Execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária”.
Ao ser contemplado com o benefício, o apenado assina um termo de compromisso onde constam as exigências a
serem cumpridas durante o período da saída. Abaixo, em Arquivos Publicados, a portaria assinada pelo
magistrado.
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Prefeitura vai implantar fábrica de bloquetes em parceria com o Judiciário
Projeto de ‘Profissionalizar para Reintegrar’ objetiva ressocialização de apenados

Iniciativa contribui diretamente na ressocialização dos internos da Penitenciária Regional de Imperatriz. (Foto:
Reprodução)
Será lançado até o final de novembro o projeto ‘Profissionalizar para Reintegrar’, idealizado pelo Conselho
Carcerário, Vara de Execuções Penais, Promotoria de Execução Penal de Imperatriz, em parceria com a
Prefeitura e a empresa Citelum. O projeto consiste em aproveitar a mão de obra dos internos na fabricação de
bloquetes e meio fio, em uma fábrica que será instalada dentro da Penitenciária Regional de Imperatriz, no
bairro Itamar Guará.

Além de cumprir os requisitos da Lei de Execução Penal 7210/84, fazendo com que o apenado cumpra a pena a
ele imposta, e por meio do trabalho, reintegrá-lo ao mercado, objetiva também dar resposta à sociedade ao
colocar o preso em situação de trabalho produtivo. Para o pastor Walmir Nogueira, presidente do Conselho
Carcerário de Imperatriz, “o aproveitamento da mão de obra é uma resposta para a população, uma vez que
investe para manter os internos em cárcere, e esse trabalho serve como retribuição, pois retira o interno da
cela e o mantém ativo, tornando-se um trabalho produtivo e profissionalizante”.

Em reunião com o juiz da Vara de Execuções Penais de Imperatriz e o pastor Walmir Nogueira, o prefeito Assis
Ramos tratou dos últimos ajustes para implantação da fábrica, aquisição do maquinário, a parte técnica e de
insumos, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Além da produção e treinamento dos
apenados que participarão das equipes de trabalho, capacitados pelo Conselho Carcerário.

O juiz Mário Henrique, enalteceu a parceria entre Prefeitura e judiciário, que tem o objetivo de contribuir na
profissionalização dos presos e consequentemente no processo de ressocialização. “Vamos estreitar os laços
entre os representantes da administração pública, criando novas oportunidades de inserir os detentos e
egressos do sistema prisional ao convívio social”, explica.

Para Assis Ramos, a relação custo-benefício é bastante vantajosa em diversos aspectos, além dos inúmeros
fatores sociais. “A integração dos presos na sociedade e a produção de um bem que será utilizado para melhoria
da cidade, traz vantagens de maneira geral. Enquanto contribuímos para a ressocialização de quem foi
marginalizado aqui fora, oferecemos à sociedade uma forma de quitação da dívida, através do trabalho
realizado por eles”, conclui.
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Justiça concede saída temporária para 675 presos
no Maranhão

Publicada em 11 de Outubro de 2017 às 12h55Versão para impressão

Presídio São Luís I, Pedrinhas (Crédito foto: Carlos Ivan / Agência O Globo)

 

O benefício da saída temporária do Dia das Crianças foi concedido pela Justiça para 675 presos do sistema
prisional do Maranhão, 611 na primeira portaria somado com mais 64 em portaria suplementar divulgada pela
1ª Vara de Execuções Penais de São Luís. A saída dos detentos beneficiados começa a partir das 9h desta
terça-feira (10).

A portaria assinada pelo juiz Rommel Cruz Viégas determina o retorno dos internos ao sistema prisional até às
18h da próxima segunda-feira (16).

Os presos que não retornarem até o fim do prazo, serão considerados foragidos da Justiça. De acordo com o
documento, os beneficiados não poderão se ausentar do Maranhão, não poderão ingerir bebidas alcoólicas, não
portar armas, bem como não frequentar festas, bares e similares.

A saída ocorre na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal e está prevista na Lei de Execuções Penais. Só
recebem o benefício os presos do regime semiaberto que apresentarem bom comportamento e que tenham
cumprido, no mínimo, um sexto da pena. Para homologar a liberação, a Justiça também ouve o Ministério
Público e a administração penitenciária. 

http://www.diariodebalsas.com.br/imprimir/justica-concede-saida-temporaria-para-675-presos-no-maranhao-18538.html
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675 presos são beneficiados com a saída temporária do Dia das Crianças

A Justiça do Maranhão beneficiou 675 presos com a saída temporária do Dia das Crianças. A liberação teve
início nesta terça-feira (10), e deverá se estender até às 18 horas da segunda-feira, dia 16 de outubro. A decisão
foi assinada pelo Juiz Rommel Cruz, e caso os detentos não retornem ao Sistema Penitenciário de Pedrinhas,
serão considerados foragidos de justiça.

De acordo com a justiça, os detentos não poderão se ausentar do estado, ingerir bebidas alcoólicas, portar
armas ou frequentar festas em bares. 

Saiba mais desta e de outras notícias em emaranhense.com.br ou acesse nosso facebook. Você pode enviar a
sua denúncia para nosso e-mail jornalismo@emaranhense.com.br.
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Justiça concede saída temporária para 675 presos
no Maranhão

O benefício da saída temporária do Dia das Crianças foi concedido pela Justiça para 675 presos do sistema
prisional do Maranhão, 611 na primeira portaria somado com mais 64 em portaria suplementar divulgada pela
1ª Vara de Execuções Penais de São Luís. A saída dos detentos beneficiados começa a partir das 9h desta
terça-feira (10).

A portaria assinada pelo juiz Rommel Cruz Viégas determina o retorno dos internos ao sistema prisional até às
18h da próxima segunda-feira (16).

Os presos que não retornarem até o fim do prazo, serão considerados foragidos da Justiça. De acordo com o
documento, os beneficiados não poderão se ausentar do Maranhão, não poderão ingerir bebidas alcoólicas,
não portar armas, bem como não frequentar festas, bares e similares.

A saída ocorre na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Natal e está prevista na Lei de Execuções Penais. Só
recebem o benefício os presos do regime semiaberto que apresentarem bom comportamento e que tenham
cumprido, no mínimo, um sexto da pena. Para homologar a liberação, a Justiça também ouve o Ministério
Público e a administração penitenciária.

SÃO LUÍS
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Judiciário prepara Semana Nacional da Conciliação no MA

11/10/2017
Evento será realizado de 27 de novembro a 1º de dezembro deste ano e tem por objetivo solucionar o maior
número possível de conflitos de maneira segura e rápida

SÃO LUÍS - O Poder Judiciário do Maranhão está empenhado na preparação da Semana Nacional da
Conciliação no Estado. O objetivo é encerrar processos judiciais por meio de acordos e permitir que a sociedade
consiga solucionar o maior número possível de conflitos de maneira segura e célere.

Tendo em vista a importância e a regularidade do evento – que será realizado entre os dias 27 de novembro e 1º
de dezembro desde ano – foi encaminhado ofício-circular às unidades judiciais solicitando a indicação do
servidor (nome, matrícula e unidade de lotação) que terá acesso ao Sistema de Conciliação 2017.

O servidor indicado deverá acessar o sistema Sentinela e efetuar o cadastro do quantitativo de camisas até o
dia 16 deste mês. Já o cadastro do quantitativo de audiências designadas deverá ser enviado até o dia 31 de
outubro, para o email: informatica@tjma.jus.br.

O Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Maranhão já está realizando reuniões com empresas
maranhenses cujos processos estarão na pauta da Semana Nacional de Conciliação.

As planilhas serão encaminhadas aos juizados da Capital e do Interior, onde tramitam os referidos processos,
assim como para as varas cíveis e de família. Os processos em pauta são de todas as comarcas do Maranhão,
incluindo a de Ilha de São Luís.

O Núcleo já se reuniu com os secretários das 1ª, 4ª, 6ª e 7ª Varas de Família e das 1ª, 3ª, 4ª, 11ª, 13ª e 15ª
Varas Cíveis e com representantes de várias empresas do Estado – encaminhou também ofício à Corregedoria
Geral da Justiça recomendando que sejam suspensas as audiências de instrução durante a Semana Nacional da
Conciliação, para que seja estimulada a efetivação de acordos durante sua realização.

CNJ

A conciliação é orientada pela Resolução CNJ n. 125/2010, que instituiu a Política Judiciária Nacional de
tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário.

Os princípios orientadores da Política do CNJ incluem informalidade, simplicidade, economia processual,
celeridade, oralidade e flexibilidade processual. A solução de conflitos pela via da conciliação dispensa a
atuação imediata de advogados e do juiz, que apenas valida formalmente os acordos negociados entre as partes.

O procedimento também foi incorporado ao novo Código de Processo Civil (CPC), que entrou em vigor em
março do ano passado, como etapa processual obrigatória.
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675 apenados beneficiados na saída do Dia das Crianças

ISMAEL ARAUJO
11/10/2017
Detentos deixaram ontem o complexo penitenciário de Pedrinhas com retorno previsto para dia 16 conforme
portaria da 1ª Vec

SÃO LUÍS - O número de presidiários do Complexo Penitenciário de Pedrinhas beneficiado com a saída
temporária do Dias das Crianças superou a do Dia dos Pais, em agosto. A portaria que autorizou a saída dos
internos foi assassinada pelo juiz Rommel Cruz Viégas, auxiliar da capital e respondendo pela 1ª Vara de
Execução Penal (VEP). Desde ontem, 675 apenados deixaram Pedrinhas para passar o Dia das Crianças com a
família, com a recomendação de retornarem até às 18h da próxima segunda-feira, 16. Na saída do Dia dos Pais,
539 presidiários foram beneficiados pela Lei 7.210/1984 (Lei de Execuções Penais), mas 42 não se
reapresentaram nas unidades prisionais.

A saída do Dia das Crianças deste ano acabou agraciando 136 apenados a mais em relação à saída do Dia dos
Pais. Houve um aumento de aproximadamente 25%. Em relação à saída temporária do Dia das Crianças do ano
passado, 404 presidiários foram beneficiados e destes 34 não voltaram a Pedrinhas no prazo estabelecido pelo
Poder Judiciário, que era 18 de outubro.

Somando com os 675 liberados ontem, o número de beneficiados este ano chega a 2.278, sendo 511 na Semana
Santa, 553 no Dia das Mães, 539 no Dia dos Pais, e agora 675 para o Dia das Mães. Nas três primeiras, 135
internos não voltaram ao Complexo Penitenciário de Pedrinhas.

Em se tratando do ano passado, nas quatro primeiras saídas temporárias, 1.525 detentos foram beneficiados,
sendo 406 na Semana Santa, 353 no Dia das Mães, 406 no Dia dos Pais e 404 no Dia das Crianças. Destes, 146
não voltaram e foram decretados foragidos da Justiça.

Lei

A portaria dita que os apenados contemplados com o benefício devem preencher os requisitos dos artigos 122 e
123 da Lei de Execução Penal, que dispõem sobre a saída temporária. Os beneficiados deverão obedecer
algumas normas como não se ausentar do Estado, recolher-se às suas residências às 20h, não ingerir bebidas
alcoólicas; não portar armas; não frequentar bares, festas ou similares.

Segundo a Lei de Execução Penal, são cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em
regime semiaberto têm direito durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal).
Ainda de acordo com a LEP, a autorização para as saídas será concedida por ato motivado do Juiz da Execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária.

O interno deve ter cumprido, ainda, os requisitos de comportamento adequado; cumprimento mínimo de um
sexto da pena (se o condenado for primário); e um quarto, (se reincidente); além de compatibilidade do
benefício com os objetivos da pena. O apenado ao ser contemplado com o benefício deve assina um termo de



compromisso em que constam as exigências a serem cumpridas no período da saída.

Saiba mais

No dia 11 de agosto de 2017 foi preso na capital Wesley Menezes Santos, de 21 anos, que segundo a polícia,
havia sido liberado para a saída temporária do Dia dos Pais deste ano, mas acabou preso acusado de roubo. Ele
estava em companhia de um adolescente de 16 anos, no Bairro de Fátima.

Número

2.278 apenados do Complexo Penitenciário de Pedrinhas já foram agraciados durante as quatro saídas
temporárias deste ano (Semana Santa, Dia das Mães, Dia dos Pais e Dia das Crianças)

Entenda

Foragidos de Pedrinhas este ano na saída temporária

Semana Santa: Foi a primeira saída do ano, em abril, com 511 detentos beneficiados. Desses, 465 voltaram à
unidade na qual estavam recolhidos.

Dia das Mães: Quarenta e sete dos 553 detentos beneficiados e que deixaram o presídio no dia 10 de maio, não
se reapresentaram no dia 16, data estabelecida pela Justiça.

Dia dos Pais: 539 apenados deixaram as unidades no dia 9 de agosto, mas somente 514 voltaram no prazo
estabelecido pelo Poder Judiciário.
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Pergentino Holanda

11/10/2017

Márcio Aurélio Cutrim Campos é, desde ontem, o mais novo juiz auxiliar da Comarca da Ilha de São Luís.
Promovido por merecimento, o magistrado atuava até então na 2ª Vara Comarca de Vitorino Freire.
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Shopping é condenado a indenizar artista plástico

O Shopping da Ilha foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 10 mil ao artista plástico
Jerônimo Neto da Silva Costa. O empreendimento comercial também deverá ressarcir, a título de danos
materiais, o valor de obras do autor, em quantia a ser apurada em fase de liquidação. O shopping foi acusado de
ter descartado objetos pertencentes ao artista que estavam em seu almoxarifado. A decisão foi da 5ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

O artista apelou ao TJMA, depois que a Justiça de 1º Grau julgou improcedentes os seus pedidos de indenização,
sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados pelo apelante.

Jerônimo disse que, no final de 2013, foi convidado pelo proprietário do Restaurante “X Picanha”, no Shopping
da Ilha, para uma exposição de réplicas de fósseis e pinturas de sua autoria. Contou que, em razão da falência
do estabelecimento, após a exposição, suas obras ficaram trancadas na sede do restaurante e, posteriormente,
foram guardadas no almoxarifado do shopping.

O apelante informou que, após ter ficado afastado por motivo de doença, ao retornar a São Luís, dirigiu-se à
administração do shopping, tendo sido informado de que suas peças tinham sido jogadas fora, por falta de
espaço.

A empresa apelada alegou ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com o apelante, uma vez que o
restaurante é que teria feito acordo acerca da exposição das obras em sua sede, figurando este estabelecimento
como depositário das peças, possuindo o dever de guarda.

No mérito, sustentou como ausentes os requisitos de nexo causal, culpa e dano. No tocante ao dano material,
afirmou que deve ser respaldado em dados concretos que possibilitem avaliar o que foi gasto ou deixou de
lucrar, o que não teria sido comprovado.

O relator do apelo, desembargador Ricardo Duailibe, afastou a preliminar de carência de ação por ilegitimidade
passiva. Entendeu que, ao contrário do alegado pelo apelado, o depósito dos objetos pertencentes ao apelante
não ficou somente sob a responsabilidade do estabelecimento onde ocorrera a exposição, mas também do
Shopping da Ilha, na medida em que as peças ficaram depositadas em seu almoxarifado até serem descartadas.

Duailibe reformou a sentença de primeira instância, por entender que os fatos que geraram a demanda
revelaram-se suficientes para configurar o dever de indenizar. Para ele, não é crível que um artista plástico não
tenha abalo em seu psíquico com o descarte de todas as suas obras.

O magistrado observou que o apelado reconheceu em todas as suas manifestações que esteve de posse das
peças do apelante, bem como que se desfez destas sem qualquer autorização ou comunicação ao artista, o que
caracteriza a conduta ilícita a ensejar a reparação civil.



Considerou inegável o prejuízo de natureza moral ao artista, caracterizando-o de frustração que ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano. Acrescentou que caberia ao apelado ter provado a tentativa em obter contato
com o apelante para a entrega das obras. Citou decisões semelhantes que concluíram pelo ressarcimento e
fixou a indenização em R$ 10 mil.

Quanto ao dano material em relação às obras, o relator entendeu que o valor deve ser apurado mediante
estimativa que esteja de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, por meio de liquidação, por
intermédio da avaliação técnica realizada por “expert” da confiança do juiz.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Raimundo Barros também votaram pelo provimento parcial do
apelo.

 

(TJMA)
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Shopping da Ilha é condenado por descartar obras
de artista plástico Jerônimo Costa

O Shopping da Ilha foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 10 mil ao artista plástico
Jerônimo Neto da Silva Costa. O empreendimento comercial também deverá ressarcir, a título de danos
materiais, o valor de obras do autor, em quantia a ser apurada em fase de liquidação. O shopping foi acusado de
ter descartado objetos pertencentes ao artista que estavam em seu almoxarifado. A decisão foi da 5ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

O artista apelou ao TJMA, depois que a Justiça de 1º Grau julgou improcedentes os seus pedidos de indenização,
sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados pelo apelante.

Jerônimo disse que, no final de 2013, foi convidado pelo proprietário do Restaurante “X Picanha”, no Shopping
da Ilha, para uma exposição de réplicas de fósseis e pinturas de sua autoria. Contou que, em razão da falência
do estabelecimento, após a exposição, suas obras ficaram trancadas na sede do restaurante e, posteriormente,
foram guardadas no almoxarifado do shopping.

O apelante informou que, após ter ficado afastado por motivo de doença, ao retornar a São Luís, dirigiu-se à
administração do shopping, tendo sido informado de que suas peças tinham sido jogadas fora, por falta de
espaço.

A empresa apelada alegou ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com o apelante, uma vez que o
restaurante é que teria feito acordo acerca da exposição das obras em sua sede, figurando este estabelecimento
como depositário das peças, possuindo o dever de guarda.

No mérito, sustentou como ausentes os requisitos de nexo causal, culpa e dano. No tocante ao dano material,
afirmou que deve ser respaldado em dados concretos que possibilitem avaliar o que foi gasto ou deixou de
lucrar, o que não teria sido comprovado.

O relator do apelo, desembargador Ricardo Duailibe, afastou a preliminar de carência de ação por ilegitimidade
passiva. Entendeu que, ao contrário do alegado pelo apelado, o depósito dos objetos pertencentes ao apelante
não ficou somente sob a responsabilidade do estabelecimento onde ocorrera a exposição, mas também do
Shopping da Ilha, na medida em que as peças ficaram depositadas em seu almoxarifado até serem descartadas.

Duailibe reformou a sentença de primeira instância, por entender que os fatos que geraram a demanda
revelaram-se suficientes para configurar o dever de indenizar. Para ele, não é crível que um artista plástico não
tenha abalo em seu psíquico com o descarte de todas as suas obras.

O magistrado observou que o apelado reconheceu em todas as suas manifestações que esteve de posse das
peças do apelante, bem como que se desfez destas sem qualquer autorização ou comunicação ao artista, o que
caracteriza a conduta ilícita a ensejar a reparação civil.



Considerou inegável o prejuízo de natureza moral ao artista, caracterizando-o de frustração que ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano. Acrescentou que caberia ao apelado ter provado a tentativa em obter contato
com o apelante para a entrega das obras. Citou decisões semelhantes que concluíram pelo ressarcimento e
fixou a indenização em R$ 10 mil.

Quanto ao dano material em relação às obras, o relator entendeu que o valor deve ser apurado mediante
estimativa que esteja de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, por meio de liquidação, por
intermédio da avaliação técnica realizada por “expert” da confiança do juiz.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Raimundo Barros também votaram pelo provimento parcial do
apelo. 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - EXECUÇÕES PENAIS
11/10/2017 - SITE MARANHÃO HOJE 
NEUTRA
Número de presos que passam Dia das Crianças em casa aumenta 56,61% se comparado a 2016

Pag.: 52

Número de presos que passam Dia das Crianças em casa aumenta
56,61% se comparado a 2016

por
 Aquiles Emir 
 -
11 de outubro de 2017 
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AQUILES EMIR

Com a autorização para saída, nesta terça-feira (10), de 675 apenados para passar o Dia das Crianças em casa,
a 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca da Ilha de São Luís aumentou em 56,61% o número de pessoas
beneficiadas com esse direito previsto na Lei de Execução Penal. De acordo com dados da Corregedoria Geral
de Justiça (CGJ), no ano passado, para terem direito de passar o 12 de outubro em casa, ganharam liberdade
temporária 431 apenados, ou seja, houve um aumento de 244 beneficiados.

Em 2017, a primeira saída temporária, no mês de abril, pela passagem da Páscoa, os beneficiados foram 548,
ou seja, 127 a menos do que a deste mês, o que dá uma variação de 23,17%.

Saiba como foi a evolução do número de beneficiados com a saída temporária:

Comemoração 2016 2017 Diferença Variação
Páscoa 351 548 197 56,13%
Dia das Mães 361 549 188 52,08%
Dia dos Pais 446 588 142 31,84%
Dia das Crianças 431  675  244  56,61%

Os beneficiados deixaram suas unidades prisionais às 9h desta terça-feira (10). Eles deverão retornar aos
presídios até as 18h do dia 16 de outubro, próxima segunda-feira. A portaria foi assinada pelo juiz Rommel Cruz
Viégas, auxiliar da capital e respondendo pela 1a VEP.

Relata a portaria que os apenados contemplados com o benefício preenchem os requisitos dos artigos 122 e 123
da Lei de Execução Penal, que dispõem sobre a saída temporária. Os beneficiados deverão obedecer algumas
normas, entre as quais:

Não se ausentar do Estado●

Recolher-se às suas residências às oito da noite●

Não ingerir bebidas alcoólicas●

Não portar armas●

Não frequentar bares, festas ou similares.●

http://maranhaohoje.com/author/aquiles-emir/
http://maranhaohoje.com/numero-de-prisioneiros-que-vao-passar-dia-dos-pais-em-casa-aumenta-5661-comparado-a-2016/#respond


Beneficiados – São cinco as saídas temporárias às quais os presos que cumprem pena em regime semiaberto
têm direito durante o ano (Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Natal). De acordo com a Lei
de Execuções Penais (LEP), a autorização para as saídas “será concedida por ato motivado do Juiz da Execução,
ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária”.

Ao ser contemplado com o benefício, o apenado assina um termo de compromisso onde constam as exigências a
serem cumpridas durante o período da saída. Abaixo, em Arquivos Publicados, a portaria assinada pelo
magistrado.
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O Shopping da Ilha foi condenado a pagar indenização, por danos morais, de R$ 10 mil ao artista plástico
Jerônimo Neto da Silva Costa. O empreendimento comercial também deverá ressarcir, a título de danos
materiais, o valor de obras do autor, em quantia a ser apurada em fase de liquidação. O shopping foi acusado de
ter descartado objetos pertencentes ao artista que estavam em seu almoxarifado. A decisão foi da 5ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA).

O artista apelou ao TJMA, depois que a Justiça de 1º Grau julgou improcedentes os seus pedidos de indenização,
sob o argumento de que os danos materiais não teriam sido comprovados pelo apelante.

Jerônimo disse que, no final de 2013, foi convidado pelo proprietário do Restaurante "X Picanha", no Shopping
da Ilha, para uma exposição de réplicas de fósseis e pinturas de sua autoria. Contou que, em razão da falência
do estabelecimento, após a exposição, suas obras ficaram trancadas na sede do restaurante e, posteriormente,
foram guardadas no almoxarifado do shopping.

O apelante informou que, após ter ficado afastado por motivo de doença, ao retornar a São Luís, dirigiu-se à
administração do shopping, tendo sido informado de que suas peças tinham sido jogadas fora, por falta de
espaço.

A empresa apelada alegou ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com o apelante, uma vez que o
restaurante é que teria feito acordo acerca da exposição das obras em sua sede, figurando este estabelecimento
como depositário das peças, possuindo o dever de guarda.

No mérito, sustentou como ausentes os requisitos de nexo causal, culpa e dano. No tocante ao dano material,
afirmou que deve ser respaldado em dados concretos que possibilitem avaliar o que foi gasto ou deixou de
lucrar, o que não teria sido comprovado.

O relator do apelo, desembargador Ricardo Duailibe, afastou a preliminar de carência de ação por ilegitimidade
passiva. Entendeu que, ao contrário do alegado pelo apelado, o depósito dos objetos pertencentes ao apelante
não ficou somente sob a responsabilidade do estabelecimento onde ocorrera a exposição, mas também do
Shopping da Ilha, na medida em que as peças ficaram depositadas em seu almoxarifado até serem descartadas.

Duailibe reformou a sentença de primeira instância, por entender que os fatos que geraram a demanda
revelaram-se suficientes para configurar o dever de indenizar. Para ele, não é crível que um artista plástico não



tenha abalo em seu psíquico com o descarte de todas as suas obras.

O magistrado observou que o apelado reconheceu em todas as suas manifestações que esteve de posse das
peças do apelante, bem como que se desfez destas sem qualquer autorização ou comunicação ao artista, o que
caracteriza a conduta ilícita a ensejar a reparação civil.

Considerou inegável o prejuízo de natureza moral ao artista, caracterizando-o de frustração que ultrapassa o
mero aborrecimento cotidiano. Acrescentou que caberia ao apelado ter provado a tentativa em obter contato
com o apelante para a entrega das obras. Citou decisões semelhantes que concluíram pelo ressarcimento e
fixou a indenização em R$ 10 mil.

Quanto ao dano material em relação às obras, o relator entendeu que o valor deve ser apurado mediante
estimativa que esteja de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, por meio de liquidação, por
intermédio da avaliação técnica realizada por "expert" da confiança do juiz.

Os desembargadores José de Ribamar Castro e Raimundo Barros também votaram pelo provimento parcial do
apelo.

(Protocolo nº - 21.288/2017 - São Luís)
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85 casais celebraram a união em Coroatá e outros 41 em Peritoró
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Os casais da comarca de Coroatá que aguardavam uma oportunidade para oficializar a união perante a Justiça
participaram, na manhã desta quinta-feira (5), de uma solenidade do projeto Casamentos Comunitários
promovido pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ-MA) por meio do juiz Francisco Ferreira Lima, titular da 2ª
Vara da comarca. O auditório do Complexo Educacional do Ensino Fundamental recebeu 85 casais e familiares
para o tão esperado momento.

As inscrições dos casais foram feitas no período de 30 de agosto a 20 de setembro, em parceria do Judiciário
local com o Cartório do 2º Ofício de Coroatá, onde tramitou os processos de habilitação dos noivos. No projeto
Casamentos Comunitários, todos os atos são gratuitos.

O casal mais novo da cerimônia foi representado pelos noivos Alexander Oliveira Mesquita Leão (18 anos) e Iole
Rayanne Leão Oliveira (19 anos); já Martinho José de Sousa (76 anos) e Luzia Maria lima de Sousa (77 anos)
simbolizaram o casal de mais idade.

Para Francisco Lima, o projeto alcança as pessoas que mais precisam e proporciona a união formal que traz
mais segurança jurídica para a família. “Retirar as pessoas da informalidade e reconhecer a união civil perante
a Justiça, é dar dignidade à população e levar o Judiciário para além dos portões do fórum”, frisou o juiz.

O juiz da comarca de Timbiras, Carlos Eduardo Mont´alverne, auxiliou o magistrado Francisco Lima na
celebração dos casamentos. O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o promotor de
Justiça, Luís Samarone; o prefeito da cidade, Luís da Amovelar Filho; vereadores e comunidade em geral.

PERITORÓ – Ainda na quinta-feira (05), no período da tarde, o Judiciário de Coroatá promoveu mais uma
cerimônia de casamento comunitário, dessa vez, no Termo Judiciário de Peritoró. A Igreja Rainha (Rua Santo
Antonio, s/nº, bairro Filipinho), foi o palco para a união de 41 casais. O Cartório do Ofício Único de Peritoró é
parceiro do evento.

PROJETO – Instituído em 1999, pela Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, na gestão do desembargador
Jorge Rachid, o “Casamentos Comunitários” é um projeto de cidadania, inclusão e justiça social. Em 2013, na
gestão do desembargador Cleones Cunha, o projeto foi reformulado pelo Provimento nº 10/2013, que autorizou
a abertura, pelos cartórios, de um livro específico para registro de atos necessários à realização dos
“Casamentos Comunitários”. A medida possibilitou maior organização dos Cartórios e facilidade ao cidadão em
casos de busca pelo registro de casamento.
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11/10/17 –? Uma exposição em cartaz no fórum de São Luís, retrata
a vida de mulheres que travaram a luta contra o câncer de
mama.?O trabalho tem o intuito de contribuir com a melhoria da
qualidade de vida das pessoas que enfrentam a doença e chamar a
atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.
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Suspensa lei que autoriza contratação de servidor sem concurso
O Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da Lei n° 01/2017, que autorizava o Município de São João Batista a
contratar servidores para atender necessidade temporária sem concurso público.

A decisão é resultado de medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), proposta pelo
Ministério Público do Maranhão.

A medida excluiu o artigo que trata dos profissionais de saúde integrantes do Programa Saúde da Família
(PSF), para mantê-los no exercício de suas funções, como medida necessária à preservação do interesse social.
Os desembargadores levaram em consideração as notórias dificuldades para a contratação de profissionais de
saúde no interior do Maranhão e, ainda, o fato de o Programa Saúde da Família se tratar de serviço público
essencial.

A ADI, formulada a pedido do promotor de justiça Felipe Augusto Rotondo  foi protocolada pelo
procurador-geral de justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, no dia 29 de maio deste ano. A Lei n° 01/2017 trata
da contratação temporária de 490 servidores para atuar na administração municipal.

Os cargos previstos na lei são variados e atendem a diversas áreas da administração municipal, como as
secretarias de Educação, Saúde, Assistência Social e Administração e Planejamento. Há vagas previstas para as
funções de agente administrativo, médico, assistente social, camareira, motorista, digitador, armador de
ferragem e ajudante de carpinteiro, entre outras.

Contratação sem concurso

O procurador-geral de justiça argumentou que é necessário cessar as contratações que vão contra o princípio
do concurso público. “A demora pode ensejar a contratação de pessoas próximas daqueles que administram o
Município de São João Batista em detrimento de terceiros, violando o princípio da impessoalidade”, ressaltou.

O promotor de justiça Felipe Rotondo informou que, conforme Inquérito Civil instaurado para verificar a
estrutura administrativa do Município, muitos servidores da Prefeitura de São João Batista foram contratados
informalmente, sem que esteja caracterizado o temporário e excepcional interesse público.

“As contratações por violação ao concurso público são os reflexos de um tempo em que se imperava a voz e
força do coronel, sendo hoje considerada uma ‘praga’  fomentadora dos mais típicos atos de corrupção, eis que
enseja contratações por troca de favores”, comentou.
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A juíza Nuza Maria Oliveira Lima proferiu decisão determinando que o Estado do Maranhão assegure a lotação
de defensor público para atuar na comarca de Alto Parnaíba. Na decisão, a magistrada ressalta que 63
candidatos foram aprovados no último concurso e apenas 22 foram empossados até agora, conforme noticiado
no site da Defensoria Pública do Estado.

Na ação movida pelo Ministério Público, consta, conforme dados do IBGE, que Alto Parnaíba tem cerca de 11
mil habitantes, muitos vivendo em condições de extrema pobreza, com mais da metade dessa população
sobrevivendo com até meio salário-mínimo por mês.

O MP alerta que é grande a procura de pessoas por assistência jurídica gratuita, chegando até o Judiciário e se
valendo de defensores dativos. Narra no pedido que grande parte da demanda se utiliza da “Advocacia Cidadã”,
que faz a vezes de defensoria pública na cidade e realiza cerca de 170 atendimentos por mês.

“... a maioria absoluta da população de Alto Parnaíba é carente. A falta de um defensor público impossibilita,
por vezes, o acesso à Justiça por parte dessas pessoas mais pobres, haja vista a falta de condição financeira
para arcar com honorários advocatícios”, fundamenta a magistrada.

Para a juíza, “não há que se falar em perigo da irreversibilidade, por se tratar de tutela de urgência, haja vista
que os defensores já foram aprovados em concurso e, certamente, o réu irá nomeá-los”. E decidiu: “Determino
que o Estado do Maranhão assegure a lotação, de candidato já nomeado ou não, de defensor público aprovado
no último concurso para atuar na comarca, sob pena de multa de R$ 5.000,000 (cinco mil reais) por dia de
descumprimento, bem como crime de desobediência”. Por fim, a magistrada designou audiência de conciliação
para o dia 21 de fevereiro de 2018.


