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Universidade Ceuma é condenada a indenizar vítima de assalto em
estacionamento

O Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma) foi condenado a pagar indenização, por danos morais, no valor
de R$ 10 mil, e por danos materiais, no valor de R$ 12.145,00, a uma vítima de assalto no estacionamento da
instituição de ensino superior. O entendimento unânime da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) manteve a decisão da juíza Alice Prazeres, da 16ª Vara da Comarca da Ilha de São Luís.

A autora da ação disse que entrou nas dependências da universidade, com o objetivo de efetuar pagamento de
um boleto na agência do Banco Santander, localizada no interior da instituição. Afirmou que foi abordada, no
estacionamento, por dois homens em uma moto, que a assaltaram e levaram todo o dinheiro.

A juíza de primeira instância atendeu em parte aos pedidos feitos pela autora e condenou o Uniceuma a pagar
as indenizações fixadas, em valores corrigidos e com juros.

A instituição apelou ao TJMA, alegando que o roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro
equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Entendeu que não houve danos morais e considerou
excessivo o valor fixado para este tipo de indenização.

A desembargadora Angela Salazar (relatora) frisou que, embora a parte autora não tenha realizado qualquer
contrato com o Uniceuma, tal fato não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, pois
decorrendo o dano de consumo, a vítima é consumidora por equiparação, nos termos de norma do Código de
Defesa do consumidor (CDC), entendimento em harmonia com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

Quanto à caracterização da responsabilidade da instituição pelo dano sofrido pela autora, a relatora verificou,
ao analisar as provas, como inequívoco nos autos a ocorrência de roubo dos pertences da vítima nas
dependências do estabelecimento localizado no interior da universidade, bem como a existência de vigilância
com controle de entrada e saída de veículos por meio de guaritas, evidenciando que a instituição assumiu a
responsabilidade pelos danos ocorridos em suas dependências.

Angela Salazar destacou o boletim de ocorrência, a mídia contendo imagem e áudio da câmera interna da
instituição, na qual está registrado o momento da chegada da autora em seu veículo e, em seguida, a de dois
homens numa motocicleta. Considerou também relevantes os depoimentos de testemunhas, que confirmam os
fatos alegados.

A desembargadora concluiu que o conjunto de provas não deixa dúvidas quanto à ocorrência do roubo. Em
relação à alegação da instituição, de existência de excludente de responsabilidade, a relatora citou nova
jurisprudência do STJ, segundo a qual, "o assalto à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento
privado não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da empresa prestadora do serviço".

Quanto aos prejuízos materiais, verificou que foram comprovados pelo extrato no qual consta que a autora



efetuou saque bancário de R$ 12.145,00, no dia, e pela fatura do cartão de crédito com vencimento na mesma
data. Também manteve o valor dos danos morais, pela situação de intenso sofrimento à qual foi submetida a
vítima.

Os desembargadores Kleber Carvalho e Nelma Sarney acompanharam o voto da relatora, negando provimento
ao apelo da universidade.
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Policial acusado de assassinato do artista Gerô tem pena mantida
pelo TJ-MA

 

Os desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) votaram de
forma desfavorável ao pedido de revisão criminal de José Expedito Ribeiro de Farias. Ele cumpre pena de 9
anos e 4 meses de reclusão, por ter sido um dos três militares condenados sob a acusação de participação no
crime que resultou na morte do cantor, compositor e cordelista Jeremias Pereira da Silva, conhecido como Gerô,
no dia 22 de março de 2007, em São Luís. Naquele mesmo ano, a data foi transformada em Dia Estadual de
Combate à Tortura no Maranhão, instituída pela Lei nº 8.641/2007.

A defesa de José Expedito sustentou que todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que o condenado
não foi o autor das agressões sofridas pela vítima, e que o responsável teria sido o policial Paulo Roberto.
Acrescentou que o requerente do pedido de revisão teve sua defesa prejudicada, em razão da perda do prazo
recursal pelo então advogado, à época da fase de conhecimento do processo.

O parecer da Procuradoria Geral da Justiça opinou pela não procedência da revisão, por absoluta falta de
amparo legal.

Ao analisar os autos, o relator, desembargador João Santana, entendeu que o requerente, na verdade, pretendia
usar a revisão criminal para reanálise do processo, utilizando-a como se fosse uma apelação. Ressaltou que a
revisão, por se tratar de decisão transitada em julgado (quando não cabe mais recurso), não deve ser usada
para reabrir todas as discussões do processo principal, sobretudo o reexame do acervo de provas, sendo
indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas constantes dos autos.

Destacou, ainda, que a revisão criminal tem sua aplicação limitada a situações excepcionais e nas hipóteses
estabelecidas em lei, não sendo possível interpretação extensiva, em respeito à segurança jurídica da coisa
julgada.

O relator lembrou que o depoimento prestado pelo delegado Alberto Castelo Branco, conquanto tenha sido por
ele retificado, foi claro quanto à participação do policial na empreitada, o que foi amplamente discutido no
decreto condenatório, em que prevaleceram os depoimentos prestados na fase de inquérito e foi ratificado em
juízo, bem como o interrogatório prestado pelo próprio condenado.

O desembargador afirmou que a matéria foi exaustivamente analisada em primeira instância, não tendo o
requerente trazido nenhum novo elemento de prova, limitando-se apenas a afirmar que não foi o autor das
agressões, o que não se admite na revisão criminal.

João Santana citou várias passagens contidas no decreto de condenação proferido pelo magistrado de base,
dando conta do envolvimento do condenado no crime. Segundo ele, numa delas, a testemunha Alberto Castelo
Branco, em momento algum, inocentou o requerente, apenas fez a observação de que “quem batia com o



cassetete era apenas Paulo Roberto; que Expedito, de seu lado, batia na vítima com a tampa do porta-malas, nas
pernas do ofendido; (...) que as batidas com a tampa do porta-malas do veículo da PM foram de tal forma
violentas que a mesma foi danificada (...)”.

O órgão colegiado do TJMA acompanhou o voto do relator, julgando não procedente o pedido de revisão
criminal do condenado.
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Mantida pena de condenado por participar da morte do cantor Gerô

O cantor, compositor e cordelista Jeremias Pereira
da Silva foi morto no dia 22 de março de 2007, em
São Luís.

 
Os desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) votaram de
forma desfavorável ao pedido de revisão criminal de José Expedito Ribeiro de Farias. Ele cumpre pena de 9
anos e 4 meses de reclusão, por ter sido um dos três militares condenados sob a acusação de participação no
crime que resultou na morte do cantor, compositor e cordelista Jeremias Pereira da Silva, conhecido como Gerô,
no dia 22 de março de 2007, em São Luís. Naquele mesmo ano, a data foi transformada em Dia Estadual de
Combate à Tortura no Maranhão, instituída pela Lei nº 8.641/2007.
 

A defesa de José Expedito sustentou que todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que o condenado
não foi o autor das agressões sofridas pela vítima, e que o responsável teria sido o policial Paulo Roberto.
Acrescentou que o requerente do pedido de revisão teve sua defesa prejudicada, em razão da perda do prazo
recursal pelo então advogado, à época da fase de conhecimento do processo.

O parecer da Procuradoria Geral da Justiça opinou pela não procedência da revisão, por absoluta falta de
amparo legal.

Ao analisar os autos, o relator, desembargador João Santana, entendeu que o requerente, na verdade, pretendia
usar a revisão criminal para reanálise do processo, utilizando-a como se fosse uma apelação. Ressaltou que a
revisão, por se tratar de decisão transitada em julgado (quando não cabe mais recurso), não deve ser usada
para reabrir todas as discussões do processo principal, sobretudo o reexame do acervo de provas, sendo
indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas constantes dos autos.

Destacou, ainda, que a revisão criminal tem sua aplicação limitada a situações excepcionais e nas hipóteses
estabelecidas em lei, não sendo possível interpretação extensiva, em respeito à segurança jurídica da coisa
julgada.

O relator lembrou que o depoimento prestado pelo delegado Alberto Castelo Branco, conquanto tenha sido por
ele retificado, foi claro quanto à participação do policial na empreitada, o que foi amplamente discutido no
decreto condenatório, em que prevaleceram os depoimentos prestados na fase de inquérito e foi ratificado em
juízo, bem como o interrogatório prestado pelo próprio condenado.

O desembargador afirmou que a matéria foi exaustivamente analisada em primeira instância, não tendo o
requerente trazido nenhum novo elemento de prova, limitando-se apenas a afirmar que não foi o autor das
agressões, o que não se admite na revisão criminal.



João Santana citou várias passagens contidas no decreto de condenação proferido pelo magistrado de base,
dando conta do envolvimento do condenado no crime. Segundo ele, numa delas, a testemunha Alberto Castelo
Branco, em momento algum, inocentou o requerente, apenas fez a observação de que "quem batia com o
cassetete era apenas Paulo Roberto; que Expedito, de seu lado, batia na vítima com a tampa do porta-malas, nas
pernas do ofendido; (...) que as batidas com a tampa do porta-malas do veículo da PM foram de tal forma
violentas que a mesma foi danificada (...)".

O órgão colegiado do TJ-MA acompanhou o voto do relator, julgando não procedente o pedido de revisão
criminal do condenado.

O post Mantida pena de condenado por participar da morte do cantor Gerô apareceu primeiro em Blog do
Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2018/07/27/mantida-pena-de-condenado-por-participar-da-morte-d-o-cantor-gero/
http://www.djalmarodrigues.com.br
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Justiça condena Ceuma a indenizar vítima de assalto em
estacionamento

O Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma) foi condenado a pagar indenização, por danos morais, no valor
de R$ 10 mil, e por danos materiais, no valor de R$ 12.145,00, a uma vítima de assalto no estacionamento da
instituição de ensino superior. O entendimento unânime da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) manteve a decisão da juíza Alice Prazeres, da 16ª Vara da Comarca da Ilha de São Luís.
A autora da ação disse que entrou nas dependências da universidade, com o objetivo de efetuar pagamento de
um boleto na agência do Banco Santander, localizada no interior da instituição. Afirmou que foi abordada, no
estacionamento, por dois homens em uma moto, que a assaltaram e levaram todo o dinheiro.
A juíza de primeira instância atendeu em parte aos pedidos feitos pela autora e condenou o Uniceuma a pagar
as indenizações fixadas, em valores corrigidos e com juros.
A instituição apelou ao TJMA, alegando que o roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro
equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Entendeu que não houve danos morais e considerou
excessivo o valor fixado para este tipo de indenização.
A desembargadora Ângela Salazar (relatora) frisou que, embora a parte autora não tenha realizado qualquer
contrato com o Uniceuma, tal fato não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, pois
decorrendo o dano de consumo, a vítima é consumidora por equiparação, nos termos de norma do Código de
Defesa do consumidor (CDC), entendimento em harmonia com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
Quanto à caracterização da responsabilidade da instituição pelo dano sofrido pela autora, a relatora verificou,
ao analisar as provas, como inequívoco nos autos a ocorrência de roubo dos pertences da vítima nas
dependências do estabelecimento localizado no interior da universidade, bem como a existência de vigilância
com controle de entrada e saída de veículos por meio de guaritas, evidenciando que a instituição assumiu a
responsabilidade pelos danos ocorridos em suas dependências.
Ângela Salazar destacou o boletim de ocorrência, a mídia contendo imagem e áudio da câmera interna da
instituição, na qual está registrado o momento da chegada da autora em seu veículo e, em seguida, a de dois
homens numa motocicleta. Considerou também relevantes os depoimentos de testemunhas, que confirmam os
fatos alegados.
A desembargadora concluiu que o conjunto de provas não deixa dúvidas quanto à ocorrência do roubo. Em
relação à alegação da instituição, de existência de excludente de responsabilidade, a relatora citou nova
jurisprudência do STJ, segundo a qual, "o assalto à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento
privado não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da empresa prestadora do serviço".
Quanto aos prejuízos materiais, verificou que foram comprovados pelo extrato no qual consta que a autora
efetuou saque bancário de R$ 12.145,00, no dia, e pela fatura do cartão de crédito com vencimento na mesma
data. Também manteve o valor dos danos morais, pela situação de intenso sofrimento à qual foi submetida a
vítima.
Os desembargadores Kleber Carvalho e Nelma Sarney acompanharam o voto da relatora, negando provimento
ao apelo da universidade.

O post Justiça condena Ceuma a indenizar vítima de assalto em estacionamento apareceu primeiro em Blog do
Djalma Rodrigues.

http://www.djalmarodrigues.com.br/2018/07/27/justica-condena-ceuma-a-indenizar-vitima-de-assalto-em-estacionamento/
http://www.djalmarodrigues.com.br
http://www.djalmarodrigues.com.br
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Mantida pena de condenado por participação em crime que
resultou na morte do artista Gerô

 

Os desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA) votaram de
forma desfavorável ao pedido de revisão criminal de José Expedito Ribeiro de Farias. Ele cumpre pena de 9
anos e 4 meses de reclusão, por ter sido um dos três militares condenados sob a acusação de participação no
crime que resultou na morte do cantor, compositor e cordelista Jeremias Pereira da Silva, conhecido como Gerô,
no dia 22 de março de 2007, em São Luís. Naquele mesmo ano, a data foi transformada em Dia Estadual de
Combate à Tortura no Maranhão, instituída pela Lei nº 8.641/2007.

A defesa de José Expedito sustentou que todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que o condenado
não foi o autor das agressões sofridas pela vítima, e que o responsável teria sido o policial Paulo Roberto.
Acrescentou que o requerente do pedido de revisão teve sua defesa prejudicada, em razão da perda do prazo
recursal pelo então advogado, à época da fase de conhecimento do processo.

O parecer da Procuradoria Geral da Justiça opinou pela não procedência da revisão, por absoluta falta de
amparo legal.

Ao analisar os autos, o relator, desembargador João Santana, entendeu que o requerente, na verdade, pretendia
usar a revisão criminal para reanálise do processo, utilizando-a como se fosse uma apelação. Ressaltou que a
revisão, por se tratar de decisão transitada em julgado (quando não cabe mais recurso), não deve ser usada
para reabrir todas as discussões do processo principal, sobretudo o reexame do acervo de provas, sendo
indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas constantes dos autos.

Destacou, ainda, que a revisão criminal tem sua aplicação limitada a situações excepcionais e nas hipóteses
estabelecidas em lei, não sendo possível interpretação extensiva, em respeito à segurança jurídica da coisa
julgada.

O relator lembrou que o depoimento prestado pelo delegado Alberto Castelo Branco, conquanto tenha sido por
ele retificado, foi claro quanto à participação do policial na empreitada, o que foi amplamente discutido no
decreto condenatório, em que prevaleceram os depoimentos prestados na fase de inquérito e foi ratificado em
juízo, bem como o interrogatório prestado pelo próprio condenado.

O desembargador afirmou que a matéria foi exaustivamente analisada em primeira instância, não tendo o
requerente trazido nenhum novo elemento de prova, limitando-se apenas a afirmar que não foi o autor das
agressões, o que não se admite na revisão criminal.

João Santana citou várias passagens contidas no decreto de condenação proferido pelo magistrado de base,
dando conta do envolvimento do condenado no crime. Segundo ele, numa delas, a testemunha Alberto Castelo
Branco, em momento algum, inocentou o requerente, apenas fez a observação de que "quem batia com o
cassetete era apenas Paulo Roberto; que Expedito, de seu lado, batia na vítima com a tampa do porta-malas, nas
pernas do ofendido; (...) que as batidas com a tampa do porta-malas do veículo da PM foram de tal forma
violentas que a mesma foi danificada (...)".

O órgão colegiado do TJ-MA acompanhou o voto do relator, julgando não procedente o pedido de revisão



criminal do condenado.

(Informações do TJ-MA)
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Uniceuma é condenado a pagar R$ 22 mil a vítima assaltada em
estacionamento
 

O Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma) foi condenado a pagar indenização, por danos morais, no valor
de R$ 10 mil, e por danos materiais, no valor de R$ 12.145,00, a uma vítima de assalto no estacionamento da
instituição de ensino superior. O entendimento unânime da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) manteve a decisão da juíza Alice Prazeres, da 16ª Vara da Comarca da Ilha de São Luís.

A autora da ação disse que entrou nas dependências da universidade, com o objetivo de efetuar pagamento de
um boleto na agência do Banco Santander, localizada no interior da instituição. Afirmou que foi abordada, no
estacionamento, por dois homens em uma moto, que a assaltaram e levaram todo o dinheiro.

A juíza de primeira instância atendeu em parte aos pedidos feitos pela autora e condenou o Uniceuma a pagar
as indenizações fixadas, em valores corrigidos e com juros.

A instituição apelou ao TJMA, alegando que o roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro
equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Entendeu que não houve danos morais e considerou
excessivo o valor fixado para este tipo de indenização.

A desembargadora Angela Salazar (relatora) frisou que, embora a parte autora não tenha realizado qualquer
contrato com o Uniceuma, tal fato não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, pois
decorrendo o dano de consumo, a vítima é consumidora por equiparação, nos termos de norma do Código de
Defesa do consumidor (CDC), entendimento em harmonia com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

Quanto à caracterização da responsabilidade da instituição pelo dano sofrido pela autora, a relatora verificou,
ao analisar as provas, como inequívoco nos autos a ocorrência de roubo dos pertences da vítima nas
dependências do estabelecimento localizado no interior da universidade, bem como a existência de vigilância
com controle de entrada e saída de veículos por meio de guaritas, evidenciando que a instituição assumiu a
responsabilidade pelos danos ocorridos em suas dependências.

Angela Salazar destacou o boletim de ocorrência, a mídia contendo imagem e áudio da câmera interna da
instituição, na qual está registrado o momento da chegada da autora em seu veículo e, em seguida, a de dois
homens numa motocicleta. Considerou também relevantes os depoimentos de testemunhas, que confirmam os
fatos alegados.

A desembargadora concluiu que o conjunto de provas não deixa dúvidas quanto à ocorrência do roubo. Em
relação à alegação da instituição, de existência de excludente de responsabilidade, a relatora citou nova
jurisprudência do STJ, segundo a qual, “o assalto à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento
privado não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da empresa prestadora do serviço”.



Quanto aos prejuízos materiais, verificou que foram comprovados pelo extrato no qual consta que a autora
efetuou saque bancário de R$ 12.145,00, no dia, e pela fatura do cartão de crédito com vencimento na mesma
data. Também manteve o valor dos danos morais, pela situação de intenso sofrimento à qual foi submetida a
vítima.
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Justiça mantém condenação de acusado de matar o músico Gerô

 

Cantor, compositor e cordelista Jeremias Pereira da
Silva, conhecido como Gerô

Os desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) votaram de
forma desfavorável ao pedido de revisão criminal de José Expedito Ribeiro de Farias. Ele cumpre pena de 9
anos e 4 meses de reclusão, por ter sido um dos três militares condenados sob a acusação de participação no
crime que resultou na morte do cantor, compositor e cordelista Jeremias Pereira da Silva, conhecido como Gerô,
no dia 22 de março de 2007, em São Luís. Naquele mesmo ano, a data foi transformada em Dia Estadual de
Combate à Tortura no Maranhão, instituída pela Lei nº 8.641/2007.

A defesa de José Expedito sustentou que todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que o condenado
não foi o autor das agressões sofridas pela vítima, e que o responsável teria sido o policial Paulo Roberto.
Acrescentou que o requerente do pedido de revisão teve sua defesa prejudicada, em razão da perda do prazo
recursal pelo então advogado, à época da fase de conhecimento do processo.

O parecer da Procuradoria Geral da Justiça opinou pela não procedência da revisão, por absoluta falta de
amparo legal.

Ao analisar os autos, o relator, desembargador João Santana, entendeu que o requerente, na verdade, pretendia
usar a revisão criminal para reanálise do processo, utilizando-a como se fosse uma apelação. Ressaltou que a
revisão, por se tratar de decisão transitada em julgado (quando não cabe mais recurso), não deve ser usada
para reabrir todas as discussões do processo principal, sobretudo o reexame do acervo de provas, sendo
indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas constantes dos autos.

Destacou, ainda, que a revisão criminal tem sua aplicação limitada a situações excepcionais e nas hipóteses
estabelecidas em lei, não sendo possível interpretação extensiva, em respeito à segurança jurídica da coisa
julgada.

O relator lembrou que o depoimento prestado pelo delegado Alberto Castelo Branco, conquanto tenha sido por
ele retificado, foi claro quanto à participação do policial na empreitada, o que foi amplamente discutido no
decreto condenatório, em que prevaleceram os depoimentos prestados na fase de inquérito e foi ratificado em
juízo, bem como o interrogatório prestado pelo próprio condenado.

O desembargador afirmou que a matéria foi exaustivamente analisada em primeira instância, não tendo o
requerente trazido nenhum novo elemento de prova, limitando-se apenas a afirmar que não foi o autor das
agressões, o que não se admite na revisão criminal.

João Santana citou várias passagens contidas no decreto de condenação proferido pelo magistrado de base,



dando conta do envolvimento do condenado no crime. Segundo ele, numa delas, a testemunha Alberto Castelo
Branco, em momento algum, inocentou o requerente, apenas fez a observação de que "quem batia com o
cassetete era apenas Paulo Roberto; que Expedito, de seu lado, batia na vítima com a tampa do porta-malas, nas
pernas do ofendido; (...) que as batidas com a tampa do porta-malas do veículo da PM foram de tal forma
violentas que a mesma foi danificada (...)".

O órgão colegiado do TJMA acompanhou o voto do relator, julgando não procedente o pedido de revisão
criminal do condenado.
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Plano de saúde Hapvida deve autorizar internação de paciente
 

Uma beneficiária do plano de saúde Hapvida Assistência Médica teve reconhecido seu direito a atendimento de
urgência, com pedido de internação para uso de antibiótico e outros procedimentos atestados por relatório
médico. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) entendeu que não prevalece prazo de
carência previsto em contrato quando se trata de internação hospitalar de natureza emergencial. Por isso, o
plano não deveria ter negado a autorização.
 
A decisão do órgão colegiado segue o entendimento do Juízo da 8ª Vara Cível de São Luís, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a Hapvida adotasse as medidas
necessárias ao atendimento médico da beneficiária.

O plano de saúde recorreu ao TJMA, alegando não estarem caracterizados os requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência, por ser a beneficiária conhecedora das obrigações contratuais assumidas,
além de sustentar que a agravante não teria informado doença preexistente.

O relator, desembargador Marcelino Everton, alinhou-se ao entendimento de primeira instância, mantendo os
fundamentos da decisão que deferiu o pedido liminar. De acordo com o magistrado, a beneficiária do plano
juntou prova suficiente do seu quadro de saúde, tratando-se de necessidade de atendimento de urgência, com
pedido de internação para uso de antibiótico e demais procedimentos médicos.

Os desembargadores Jaime Ferreira de Araujo e Paulo Velten acompanharam o voto do relator, mantendo a
sentença de base, para que a Hapvida autorize todas as solicitações médicas, internações, exames e
medicamentos necessários para o tratamento da autora em sua rede credenciada, caso contrário, que custeie a
internação em outro hospital da rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil. 
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Justiça mantém condenação de policial militar suspeito de
participação na morte de Gerô

Os desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) votaram de
forma desfavorável ao pedido de revisão criminal de José Expedito Ribeiro de Farias. Ele cumpre pena de 9
anos e 4 meses de reclusão, por ter sido um dos três militares condenados sob a acusação de participação no
crime que resultou na morte do cantor, compositor e cordelista Jeremias Pereira da Silva, conhecido como Gerô,
no dia 22 de março de 2007, em São Luís. Naquele mesmo ano, a data foi transformada em Dia Estadual de
Combate à Tortura no Maranhão, instituída pela Lei nº 8.641/2007.

A defesa de José Expedito sustentou que todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que o condenado
não foi o autor das agressões sofridas pela vítima, e que o responsável teria sido o policial Paulo Roberto.
Acrescentou que o requerente do pedido de revisão teve sua defesa prejudicada, em razão da perda do prazo
recursal pelo então advogado, à época da fase de conhecimento do processo.

O parecer da Procuradoria Geral da Justiça opinou pela não procedência da revisão, por absoluta falta de
amparo legal.

Ao analisar os autos, o relator, desembargador João Santana, entendeu que o requerente, na verdade, pretendia
usar a revisão criminal para reanálise do processo, utilizando-a como se fosse uma apelação. Ressaltou que a
revisão, por se tratar de decisão transitada em julgado (quando não cabe mais recurso), não deve ser usada
para reabrir todas as discussões do processo principal, sobretudo o reexame do acervo de provas, sendo
indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas constantes dos autos.

Destacou, ainda, que a revisão criminal tem sua aplicação limitada a situações excepcionais e nas hipóteses
estabelecidas em lei, não sendo possível interpretação extensiva, em respeito à segurança jurídica da coisa
julgada.

O relator lembrou que o depoimento prestado pelo delegado Alberto Castelo Branco, conquanto tenha sido por
ele retificado, foi claro quanto à participação do policial na empreitada, o que foi amplamente discutido no
decreto condenatório, em que prevaleceram os depoimentos prestados na fase de inquérito e foi ratificado em
juízo, bem como o interrogatório prestado pelo próprio condenado.

O desembargador afirmou que a matéria foi exaustivamente analisada em primeira instância, não tendo o
requerente trazido nenhum novo elemento de prova, limitando-se apenas a afirmar que não foi o autor das
agressões, o que não se admite na revisão criminal.

João Santana citou várias passagens contidas no decreto de condenação proferido pelo magistrado de base,
dando conta do envolvimento do condenado no crime. Segundo ele, numa delas, a testemunha Alberto Castelo
Branco, em momento algum, inocentou o requerente, apenas fez a observação de que "quem batia com o
cassetete era apenas Paulo Roberto; que Expedito, de seu lado, batia na vítima com a tampa do porta-malas, nas
pernas do ofendido; (...) que as batidas com a tampa do porta-malas do veículo da PM foram de tal forma
violentas que a mesma foi danificada (...)".



O órgão colegiado do TJMA acompanhou o voto do relator, julgando não procedente o pedido de revisão
criminal do condenado.
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Universidade Ceuma é condenada a indenizar vítima de assalto em
estacionamento
 

O Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma) foi condenado a pagar indenização, por danos morais, no valor
de R$ 10 mil, e por danos materiais, no valor de R$ 12.145,00, a uma vítima de assalto no estacionamento da
instituição de ensino superior. O entendimento unânime da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) manteve a decisão da juíza Alice Prazeres, da 16ª Vara da Comarca da Ilha de São Luís.

A autora da ação disse que entrou nas dependências da universidade, com o objetivo de efetuar pagamento de
um boleto na agência do Banco Santander, localizada no interior da instituição. Afirmou que foi abordada, no
estacionamento, por dois homens em uma moto, que a assaltaram e levaram todo o dinheiro.

A juíza de primeira instância atendeu em parte aos pedidos feitos pela autora e condenou o Uniceuma a pagar
as indenizações fixadas, em valores corrigidos e com juros.

A instituição apelou ao TJMA, alegando que o roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro
equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Entendeu que não houve danos morais e considerou
excessivo o valor fixado para este tipo de indenização.

A desembargadora Angela Salazar (relatora) frisou que, embora a parte autora não tenha realizado qualquer
contrato com o Uniceuma, tal fato não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, pois
decorrendo o dano de consumo, a vítima é consumidora por equiparação, nos termos de norma do Código de
Defesa do consumidor (CDC), entendimento em harmonia com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

Quanto à caracterização da responsabilidade da instituição pelo dano sofrido pela autora, a relatora verificou,
ao analisar as provas, como inequívoco nos autos a ocorrência de roubo dos pertences da vítima nas
dependências do estabelecimento localizado no interior da universidade, bem como a existência de vigilância
com controle de entrada e saída de veículos por meio de guaritas, evidenciando que a instituição assumiu a
responsabilidade pelos danos ocorridos em suas dependências.

Angela Salazar destacou o boletim de ocorrência, a mídia contendo imagem e áudio da câmera interna da
instituição, na qual está registrado o momento da chegada da autora em seu veículo e, em seguida, a de dois
homens numa motocicleta. Considerou também relevantes os depoimentos de testemunhas, que confirmam os
fatos alegados.

A desembargadora concluiu que o conjunto de provas não deixa dúvidas quanto à ocorrência do roubo. Em
relação à alegação da instituição, de existência de excludente de responsabilidade, a relatora citou nova
jurisprudência do STJ, segundo a qual, “o assalto à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento
privado não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da empresa prestadora do serviço”.



Quanto aos prejuízos materiais, verificou que foram comprovados pelo extrato no qual consta que a autora
efetuou saque bancário de R$ 12.145,00, no dia, e pela fatura do cartão de crédito com vencimento na mesma
data. Também manteve o valor dos danos morais, pela situação de intenso sofrimento à qual foi submetida a
vítima.

Os desembargadores Kleber Carvalho e Nelma Sarney acompanharam o voto da relatora, negando provimento
ao apelo da universidade.
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Ceuma é condenado a pagar mais de R$ 20 mil em indenização a
vítima de assalto em estacionamento

 
 
O Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma) foi condenado a pagar indenização, por danos morais, no valor
de R$ 10 mil, e por danos materiais, no valor de R$ 12.145,00, a uma vítima de assalto no estacionamento da
instituição de ensino superior. O entendimento unânime da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) manteve a decisão da juíza Alice Prazeres, da 16ª Vara da Comarca da Ilha de São Luís.
 
A autora da ação disse que entrou nas dependências da universidade, com o objetivo de efetuar pagamento de
um boleto na agência do Banco Santander, localizada no interior da instituição. Afirmou que foi abordada, no
estacionamento, por dois homens em uma moto, que a assaltaram e levaram todo o dinheiro.
 
A juíza de primeira instância atendeu em parte aos pedidos feitos pela autora e condenou o Uniceuma a pagar
as indenizações fixadas, em valores corrigidos e com juros.
 
A instituição apelou ao TJMA, alegando que o roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro
equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Entendeu que não houve danos morais e considerou
excessivo o valor fixado para este tipo de indenização.
 
A desembargadora Angela Salazar (relatora) frisou que, embora a parte autora não tenha realizado qualquer
contrato com o Uniceuma, tal fato não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, pois
decorrendo o dano de consumo, a vítima é consumidora por equiparação, nos termos de norma do Código de
Defesa do consumidor (CDC), entendimento em harmonia com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
 
Quanto à caracterização da responsabilidade da instituição pelo dano sofrido pela autora, a relatora verificou,
ao analisar as provas, como inequívoco nos autos a ocorrência de roubo dos pertences da vítima nas
dependências do estabelecimento localizado no interior da universidade, bem como a existência de vigilância
com controle de entrada e saída de veículos por meio de guaritas, evidenciando que a instituição assumiu a
responsabilidade pelos danos ocorridos em suas dependências.
 
Angela Salazar destacou o boletim de ocorrência, a mídia contendo imagem e áudio da câmera interna da
instituição, na qual está registrado o momento da chegada da autora em seu veículo e, em seguida, a de dois
homens numa motocicleta. Considerou também relevantes os depoimentos de testemunhas, que confirmam os
fatos alegados.
 
A desembargadora concluiu que o conjunto de provas não deixa dúvidas quanto à ocorrência do roubo. Em
relação à alegação da instituição, de existência de excludente de responsabilidade, a relatora citou nova
jurisprudência do STJ, segundo a qual, “o assalto à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento
privado não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da empresa prestadora do serviço”.
 
Quanto aos prejuízos materiais, verificou que foram comprovados pelo extrato no qual consta que a autora
efetuou saque bancário de R$ 12.145,00, no dia, e pela fatura do cartão de crédito com vencimento na mesma
data. Também manteve o valor dos danos morais, pela situação de intenso sofrimento à qual foi submetida a
vítima.
 
As informações são do TJMA.
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Uniceuma é condenada a indenizar vítima de assalto em
estacionamento
 

O Centro Universitário do Maranhão Uniceuma foi condenado a pagar indenização, por danos morais, no valor
de R$ 10 mil, e por danos materiais, no valor de R$ 12.145,00, a uma vítima de assalto no estacionamento da
instituição de ensino superior. O entendimento unânime da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) manteve a decisão da juíza Alice Prazeres, da 16ª Vara da Comarca da Ilha de São Luís.

A autora da ação disse que entrou nas dependências da universidade, com o objetivo de efetuar pagamento de
um boleto na agência do Banco Santander, localizada no interior da instituição. Afirmou que foi abordada, no
estacionamento, por dois homens em uma moto, que a assaltaram e levaram todo o dinheiro.

A juíza de primeira instância atendeu em parte aos pedidos feitos pela autora e condenou o Uniceuma a pagar
as indenizações fixadas, em valores corrigidos e com juros.

A instituição apelou ao TJMA, alegando que o roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro
equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Entendeu que não houve danos morais e considerou
excessivo o valor fixado para este tipo de indenização.

A desembargadora Angela Salazar (relatora) frisou que, embora a parte autora não tenha realizado qualquer
contrato com o Uniceuma, tal fato não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, pois
decorrendo o dano de consumo, a vítima é consumidora por equiparação, nos termos de norma do Código de
Defesa do consumidor (CDC), entendimento em harmonia com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

Quanto à caracterização da responsabilidade da instituição pelo dano sofrido pela autora, a relatora verificou,
ao analisar as provas, como inequívoco nos autos a ocorrência de roubo dos pertences da vítima nas
dependências do estabelecimento localizado no interior da universidade, bem como a existência de vigilância
com controle de entrada e saída de veículos por meio de guaritas, evidenciando que a instituição assumiu a
responsabilidade pelos danos ocorridos em suas dependências.

Angela Salazar destacou o boletim de ocorrência, a mídia contendo imagem e áudio da câmera interna da
instituição, na qual está registrado o momento da chegada da autora em seu veículo e, em seguida, a de dois
homens numa motocicleta. Considerou também relevantes os depoimentos de testemunhas, que confirmam os
fatos alegados.

A desembargadora concluiu que o conjunto de provas não deixa dúvidas quanto à ocorrência do roubo. Em
relação à alegação da instituição, de existência de excludente de responsabilidade, a relatora citou nova
jurisprudência do STJ, segundo a qual, “o assalto à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento
privado não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da empresa prestadora do serviço”.



Quanto aos prejuízos materiais, verificou que foram comprovados pelo extrato no qual consta que a autora
efetuou saque bancário de R$ 12.145,00, no dia, e pela fatura do cartão de crédito com vencimento na mesma
data. Também manteve o valor dos danos morais, pela situação de intenso sofrimento à qual foi submetida a
vítima.

Os desembargadores Kleber Carvalho e Nelma Sarney acompanharam o voto da relatora, negando provimento
ao apelo da universidade.
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Ceuma é condenada por assalto em estacionamento

O Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma) foi condenado a pagar indenização, por danos morais, no valor
de R$ 10 mil, e por danos materiais, no valor de R$ 12.145,00, a uma vítima de assalto no estacionamento da
instituição de ensino superior. O entendimento unânime da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA) manteve a decisão da juíza Alice Prazeres, da 16ª Vara da Comarca da Ilha de São Luís.

A autora da ação disse que entrou nas dependências da universidade, com o objetivo de efetuar pagamento de
um boleto na agência do Banco Santander, localizada no interior da instituição. Afirmou que foi abordada, no
estacionamento, por dois homens em uma moto, que a assaltaram e levaram todo o dinheiro.

A juíza de primeira instância atendeu em parte aos pedidos feitos pela autora e condenou o Uniceuma a pagar
as indenizações fixadas, em valores corrigidos e com juros.

A instituição apelou ao TJMA, alegando que o roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro
equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Entendeu que não houve danos morais e considerou
excessivo o valor fixado para este tipo de indenização.

A desembargadora Angela Salazar (relatora) frisou que, embora a parte autora não tenha realizado qualquer
contrato com o Uniceuma, tal fato não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, pois
decorrendo o dano de consumo, a vítima é consumidora por equiparação, nos termos de norma do Código de
Defesa do consumidor (CDC), entendimento em harmonia com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

Quanto à caracterização da responsabilidade da instituição pelo dano sofrido pela autora, a relatora verificou,
ao analisar as provas, como inequívoco nos autos a ocorrência de roubo dos pertences da vítima nas
dependências do estabelecimento localizado no interior da universidade, bem como a existência de vigilância
com controle de entrada e saída de veículos por meio de guaritas, evidenciando que a instituição assumiu a
responsabilidade pelos danos ocorridos em suas dependências.

Angela Salazar destacou o boletim de ocorrência, a mídia contendo imagem e áudio da câmera interna da
instituição, na qual está registrado o momento da chegada da autora em seu veículo e, em seguida, a de dois
homens numa motocicleta. Considerou também relevantes os depoimentos de testemunhas, que confirmam os
fatos alegados.

A desembargadora concluiu que o conjunto de provas não deixa dúvidas quanto à ocorrência do roubo. Em
relação à alegação da instituição, de existência de excludente de responsabilidade, a relatora citou nova
jurisprudência do STJ, segundo a qual, “o assalto à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento
privado não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da empresa prestadora do serviço”.

Quanto aos prejuízos materiais, verificou que foram comprovados pelo extrato no qual consta que a autora
efetuou saque bancário de R$ 12.145,00, no dia, e pela fatura do cartão de crédito com vencimento na mesma
data. Também manteve o valor dos danos morais, pela situação de intenso sofrimento à qual foi submetida a



vítima.

Os desembargadores Kleber Carvalho e Nelma Sarney acompanharam o voto da relatora, negando provimento
ao apelo da universidade.

Foto: Divulgação
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Judiciário publica Portaria que regulamenta acesso de menores na
EXPOAÇAÍ

A 2ª Vara da Família da Comarca de Açailândia editou e divulgou a Portaria N° 06/2018, que dispõe sobre o
acesso e permanência de crianças e adolescentes na 9ª Expoaçaí, que acontece no período de 4 a 12 de agosto,
no Parque de Exposições de Açailândia. Não será permitido o acesso e permanência de crianças (até 12 anos
incompletos) e adolescentes de até 16 anos incompletos, salvo se acompanhados de um dos pais, responsável
legal ou parente até o 3º grau (irmão, tio e/ou avós), desde que seja maior de idade.

A Portaria tem a assinatura da juíza titular Clécia Pereira Monteiro e observa dispositivos do Estatuto da
criança e do Adolescente (ECA), entre os quais a vulnerabilidade de crianças e adolescentes; a necessidade de
prevenção à ocorrência de ameaça ou violação dos seus direitos; bem como o direito à cultura e ao lazer.

A Portaria considera, ainda, a proibição da venda de bebida alcoólica a criança e adolescente e a vedação ao
trabalho infantil. A permissão de acesso com acompanhante não impede a intervenção dos órgãos de proteção
caso seja verificado algum ato de negligência, exploração ou violência contra crianças e adolescentes, inclusive
praticados pelos pais ou responsáveis. Para uma efetiva fiscalização dos preceitos legais do ECA e da referida
Portaria, os Comissários de Justiça ficarão responsáveis pela atuação no evento, em parceria com os demais
órgãos de proteção.

Adolescentes com idade a partir dos 16 anos poderão ingressar desacompanhados, no entanto deverão estar
munidos de documento de identificação para a aferição da idade. O documento informa, no artigo 3o que é
proibida a venda à criança e ou ao adolescente, de bebidas alcoólicas, de produtos cujos componentes possam
causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida, e de fogos de artifícios e estampidos,
exceto aqueles que pelo reduzido potencial sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de
utilização indevida.

MULTAS – A Portaria informa que descumprir a proibição de venda de bebidas alcoólicas ou outras substâncias
que causem dependência química a crianças e adolescentes implica em multa de R$ 3 mil a R$ 10 mil, além de
interdição do estabelecimento até o pagamento da multa. "Caberá ao responsável pela organização do evento
festivo manter efetivo controle de entrada dos frequentadores, coibindo a entrada e permanência de crianças e
adolescentes fora do regulamento desta portaria. Deverá exigir a documentação para fins de comprovação de
idade e de parentesco. Deverá afixar, em locais visíveis, avisos orientando o público sobre as proibições, sob
pena de multa", destaca a Portaria.

A magistrada destaca que o cumprimento da Portaria deve ser fiscalizado por toda a sociedade, membros dos
conselhos tutelares, Vara da Infância e da Juventude (Comissariado de Justiça), membros do Ministério Público
e pelas polícias Civil e Militar, devendo estes fazer cessar, de imediato, qualquer conduta que contrarie a
Portaria 06/2018, bem como conduzir os infratores, se for o caso, à delegacia para as providências adequadas.
"Os produtores, organizadores, funcionários e empregados do evento deverão dar total apoio aos servidores do
Juizado da Infância e Juventude, tendo estes livre acesso a todas as áreas", finaliza a Portaria.

http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/422134/portaria_expoacai_27072018_0924.pdf
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Universidade Particular De São Luís É Condenada A Indenizar
Vítima De Assalto

 
 
SÃO LUÍS – O Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma) foi condenado a pagar indenização, por danos
morais, no valor de R$ 10 mil, e por danos materiais, no valor de R$ 12.145,00, a uma vítima de assalto no
estacionamento da instituição de ensino superior. O entendimento unânime da 1ª Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Maranhão (TJMA) manteve a decisão da juíza Alice Prazeres, da 16ª Vara da Comarca da Ilha de São
Luís.
 
A autora da ação disse que entrou nas dependências da universidade, com o objetivo de efetuar pagamento de
um boleto na agência do Banco Santander, localizada no interior da instituição. Afirmou que foi abordada, no
estacionamento, por dois homens em uma moto, que a assaltaram e levaram todo o dinheiro.
 
A juíza de primeira instância atendeu em parte aos pedidos feitos pela autora e condenou o Uniceuma a pagar
as indenizações fixadas, em valores corrigidos e com juros.
 
A instituição apelou ao TJMA, alegando que o roubo, mediante uso de arma de fogo, é fato de terceiro
equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Entendeu que não houve danos morais e considerou
excessivo o valor fixado para este tipo de indenização.
 
A desembargadora Angela Salazar (relatora) frisou que, embora a parte autora não tenha realizado qualquer
contrato com o Uniceuma, tal fato não desnatura a relação de consumo existente entre as partes, pois
decorrendo o dano de consumo, a vítima é consumidora por equiparação, nos termos de norma do Código de
Defesa do consumidor (CDC), entendimento em harmonia com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
 
Quanto à caracterização da responsabilidade da instituição pelo dano sofrido pela autora, a relatora verificou,
ao analisar as provas, como inequívoco nos autos a ocorrência de roubo dos pertences da vítima nas
dependências do estabelecimento localizado no interior da universidade, bem como a existência de vigilância
com controle de entrada e saída de veículos por meio de guaritas, evidenciando que a instituição assumiu a
responsabilidade pelos danos ocorridos em suas dependências.
 
Angela Salazar destacou o boletim de ocorrência, a mídia contendo imagem e áudio da câmera interna da
instituição, na qual está registrado o momento da chegada da autora em seu veículo e, em seguida, a de dois
homens numa motocicleta. Considerou também relevantes os depoimentos de testemunhas, que confirmam os
fatos alegados.
 
A desembargadora concluiu que o conjunto de provas não deixa dúvidas quanto à ocorrência do roubo. Em
relação à alegação da instituição, de existência de excludente de responsabilidade, a relatora citou nova
jurisprudência do STJ, segundo a qual, “o assalto à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento
privado não configura caso fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da empresa prestadora do serviço”.
 
Quanto aos prejuízos materiais, verificou que foram comprovados pelo extrato no qual consta que a autora
efetuou saque bancário de R$ 12.145,00, no dia, e pela fatura do cartão de crédito com vencimento na mesma
data. Também manteve o valor dos danos morais, pela situação de intenso sofrimento à qual foi submetida a
vítima.
 



Os desembargadores Kleber Carvalho e Nelma Sarney acompanharam o voto da relatora, negando provimento
ao apelo da universidade.
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CEUMA é condenada por roubo dentro de estacionamento no
Maranhão

 

 
Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma) foi condenado a pagar indenização de R$ 10 mil por danos
morais e R$ 12.145,00 por danos materiais a uma vítima de assalto no estacionamento da instituição. O
entendimento unânime da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve uma outra
decisão da juíza Alice Prazeres, da 16ª Vara da Comarca da Ilha de São Luís.

A autora da ação disse que entrou nas dependências da universidade com para pagar um boleto na agência do
Banco Santander localizada no interior da instituição. Afirmou ainda que foi abordada, no estacionamento, por
dois homens em uma moto que a assaltaram e levaram todo o dinheiro.

A juíza Alice atendeu em parte aos pedidos feitos pela autora e condenou o Uniceuma a pagar as indenizações
fixadas em valores corrigidos e com juros. O Uniceuma apelou ao TJ-MA alegando que o roubo, mediante uso de
arma de fogo, é fato de terceiro equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Disse ainda que não
houve danos morais e considerou excessivo o valor fixado para este tipo de indenização.

Decisão do TJ
A desembargadora Angela Salazar (relatora) frisou que, embora a parte autora não tenha realizado contrato
com o Uniceuma, o fato não tira a relação de consumo entre as partes, pois se houver dano de consumo a vítima
é consumidora por equiparação, nos termos de norma do Código de Defesa do consumidor em harmonia com
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.Quanto a responsabilidade do Uniceuma pelo dano sofrido pela
autora, a relatora verificou que não houve equívoco nos autos do caso, nem existência de vigilância com
controle de entrada e saída de veículos por meio de guaritas, o que evidenciaria que a instituição assumiu a
responsabilidade pelos danos ocorridos em suas dependências.

Angela Salazar destacou o boletim de ocorrência, imagem e áudio da câmera interna com o momento da
chegada da autora e a de dois homens em uma motocicleta. Considerou também relevantes os depoimentos de
testemunhas, que confirmam os fatos.

Quanto aos prejuízos materiais, verificou que foram comprovados que a autora efetuou saque bancário no dia e
manteve o valor dos danos morais pela situação de intenso sofrimento à qual a vítima foi submetida.

Jornal Maranhão Agora/G1
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Plano de saúde deve autorizar internação de paciente
  

O processo teve como relator o desembargador Marcelino Everton
Uma beneficiária do plano de saúde Hapvida Assistência Médica teve reconhecido seu direito a atendimento de
urgência, com pedido de internação para uso de antibiótico e outros procedimentos atestados por relatório
médico. A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) entendeu que não prevalece prazo de
carência previsto em contrato quando se trata de internação hospitalar de natureza emergencial. Por isso, o
plano não deveria ter negado a autorização.

A decisão do órgão colegiado segue o entendimento do Juízo da 8ª Vara Cível de São Luís, que, nos autos da
ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a Hapvida adotasse as medidas
necessárias ao atendimento médico da beneficiária.
O plano de saúde recorreu ao TJMA, alegando não estarem caracterizados os requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência, por ser a beneficiária conhecedora das obrigações contratuais assumidas,
além de sustentar que a agravante não teria informado doença preexistente.
O relator, desembargador Marcelino Everton, alinhou-se ao entendimento de primeira instância, mantendo os
fundamentos da decisão que deferiu o pedido liminar. De acordo com o magistrado, a beneficiária do plano
juntou prova suficiente do seu quadro de saúde, tratando-se de necessidade de atendimento de urgência, com
pedido de internação para uso de antibiótico e demais procedimentos médicos.
Os desembargadores Jaime Ferreira de Araújo e Paulo Velten acompanharam o voto do relator, mantendo a
sentença de base, para que a Hapvida autorize todas as solicitações médicas, internações, exames e
medicamentos necessários para o tratamento da autora em sua rede credenciada, caso contrário, que custeie a
internação em outro hospital da rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1 mil. (Protocolo nº
0800753-12.2016.8.10.0000 – São Luís) (Asscom TJMA)
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Plano de saúde é condenado a indenizar pais de criança
  

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve sentença que condenou a Unihosp –
Serviços de Saúde a pagar indenização de R$ 3 mil, por danos morais, e R$ 117,00, por danos materiais, aos
pais de uma criança, por recusa indevida de cobertura de exame necessário ao diagnóstico de doença e
tratamento.

De acordo com o entendimento unânime da câmara, a cláusula contratual de assistência à saúde, que
estabelece carência de 180 dias para tratamento médico com internação hospitalar, deve ser desconsiderada
nos casos de emergência decorrente de doença grave ou que possa colocar em risco a vida do paciente.
A sentença do juiz Gervásio dos Santos Júnior, da 6ª Vara Cível do Termo Judiciário de São Luís, já havia
julgado procedente a ação dos pais da criança, condenando o plano de saúde a pagar as indenizações,
acrescidas de juros e em valores corrigidos.
A Unihosp apelou ao TJMA, alegando que a requisição juntada aos autos não denotava que o quadro clínico do
paciente possuía nuances de urgência ou emergência. Sustentou que, com base nisso, não houve cobertura do
plano, por força do cumprimento da cláusula de carência de 180 dias. Entendeu que não houve dano moral.
O desembargador Jaime Ferreira de Araujo (relator) ressaltou que a atividade do apelante é voltada para a
saúde dos seus beneficiários, direito garantido pela Constituição Federal, que se sobrepõe aos contratos,
sujeitando-se o plano ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).
O relator verificou, nos autos, que a criança, com cinco meses de idade à época, foi levada para o Hospital e
Maternidade Marly Sarney, ocasião em que o médico solicitou exame laboratorial, inclusive de sorologia para
dengue. Quando o pai levou o bebê ao laboratório, foi informado da negativa de cobertura do plano, sob o
argumento do cumprimento do prazo de carência. O pai, então, teve que pagar o exame, no valor de R$ 117,00.
Jaime Ferreira de Araujo observou que a hipótese estava entre os casos de urgência e emergência, pois envolvia
uma criança de poucos meses de vida, com suspeita de dengue, que poderia se agravar, correndo o paciente,
inclusive, o risco de morrer. Ele citou decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual as
cláusulas dos contratos privados de assistência à saúde podem ser relativizadas quando se tratar de situação de
urgência.
Em seu voto, o relator afirmou que a negativa de autorização do exame pelo plano, no caso, é uma afronta ao
direito fundamental à saúde, além dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social e da boa-fé
que regem as relações contratuais. Citou, também, jurisprudência do STJ quanto ao cabimento de indenização
por dano moral.
Os desembargadores Paulo Velten e Marcelino Everton concordaram com o voto do relator, entendimento
semelhante ao do parecer da Procuradoria Geral da Justiça. Processo nº 31151/2017 – São Luís.  (Asscom TJMA)
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Universidade CEUMA é condenada por roubo dentro de
estacionamento no Maranhão

Decisão do TJ-MA condenou a universidade a pagar indenização por danos morais e materiais a uma vítima de
assalto dentro das dependências da instituição.

 

 

 

O Centro Universitário do Maranhão (Uniceuma) foi condenado a pagar indenização de R$ 10 mil por danos
morais e R$ 12.145,00 por danos materiais a uma vítima de assalto no estacionamento da instituição. O
entendimento unânime da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) manteve uma outra
decisão da juíza Alice Prazeres, da 16ª Vara da Comarca da Ilha de São Luís.

A autora da ação disse que entrou nas dependências da universidade com para pagar um boleto na agência do
Banco Santander localizada no interior da instituição. Afirmou ainda que foi abordada, no estacionamento, por
dois homens em uma moto que a assaltaram e levaram todo o dinheiro.

A juíza Alice atendeu em parte aos pedidos feitos pela autora e condenou o Uniceuma a pagar as indenizações
fixadas em valores corrigidos e com juros. O Uniceuma apelou ao TJ-MA alegando que o roubo, mediante uso de
arma de fogo, é fato de terceiro equiparável a força maior, que exclui o dever de indenizar. Disse ainda que não
houve danos morais e considerou excessivo o valor fixado para este tipo de indenização.

Decisão do TJ
A desembargadora Angela Salazar (relatora) frisou que, embora a parte autora não tenha realizado contrato
com o Uniceuma, o fato não tira a relação de consumo entre as partes, pois se houver dano de consumo a vítima
é consumidora por equiparação, nos termos de norma do Código de Defesa do consumidor em harmonia com
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto a responsabilidade do Uniceuma pelo dano sofrido pela autora, a relatora verificou que não houve
equívoco nos autos do caso, nem existência de vigilância com controle de entrada e saída de veículos por meio
de guaritas, o que evidenciaria que a instituição assumiu a responsabilidade pelos danos ocorridos em suas
dependências.

Angela Salazar destacou o boletim de ocorrência, imagem e áudio da câmera interna com o momento da
chegada da autora e a de dois homens em uma motocicleta. Considerou também relevantes os depoimentos de
testemunhas, que confirmam os fatos.



Quanto aos prejuízos materiais, verificou que foram comprovados que a autora efetuou saque bancário no dia e
manteve o valor dos danos morais pela situação de intenso sofrimento à qual a vítima foi submetida.

Os desembargadores Kleber Carvalho e Nelma Sarney acompanharam o voto da relatora, negando provimento
ao apelo da universidade.

O processo ainda cabe recurso. O G1 entrou em contato com o Uniceuma e aguarda retorno.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
27/07/2018 - SITE SUA CIDADE 
POSITIVA
Justiça mantém pena de condenado por envolvimento em morte de artista

Pag.: 20

Justiça mantém pena de condenado por envolvimento em morte de
artista

Os desembargadores das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) votaram de
forma desfavorável ao pedido de revisão criminal de José Expedito Ribeiro de Farias.

Ele cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, por ter sido um dos três militares condenados sob a acusação
de participação no crime que resultou na morte do cantor, compositor e cordelista Jeremias Pereira da Silva,
conhecido como Gerô, no dia 22 de março de 2007, em São Luís. Naquele mesmo ano, a data foi transformada
em Dia Estadual de Combate à Tortura no Maranhão, instituída pela Lei nº 8.641/2007.

A defesa de José Expedito sustentou que todas as testemunhas foram unânimes em afirmar que o condenado
não foi o autor das agressões sofridas pela vítima, e que o responsável teria sido o policial Paulo Roberto.
Acrescentou que o requerente do pedido de revisão teve sua defesa prejudicada, em razão da perda do prazo
recursal pelo então advogado, à época da fase de conhecimento do processo.

O parecer da Procuradoria Geral da Justiça opinou pela não procedência da revisão, por absoluta falta de
amparo legal.

Ao analisar os autos, o relator, desembargador João Santana, entendeu que o requerente, na verdade, pretendia
usar a revisão criminal para reanálise do processo, utilizando-a como se fosse uma apelação. Ressaltou que a
revisão, por se tratar de decisão transitada em julgado (quando não cabe mais recurso), não deve ser usada
para reabrir todas as discussões do processo principal, sobretudo o reexame do acervo de provas, sendo
indispensável que a decisão condenatória ofenda frontalmente as provas constantes dos autos.

Destacou, ainda, que a revisão criminal tem sua aplicação limitada a situações excepcionais e nas hipóteses
estabelecidas em lei, não sendo possível interpretação extensiva, em respeito à segurança jurídica da coisa
julgada.

O relator lembrou que o depoimento prestado pelo delegado Alberto Castelo Branco, conquanto tenha sido por
ele retificado, foi claro quanto à participação do policial na empreitada, o que foi amplamente discutido no
decreto condenatório, em que prevaleceram os depoimentos prestados na fase de inquérito e foi ratificado em
juízo, bem como o interrogatório prestado pelo próprio condenado.

O desembargador afirmou que a matéria foi exaustivamente analisada em primeira instância, não tendo o
requerente trazido nenhum novo elemento de prova, limitando-se apenas a afirmar que não foi o autor das
agressões, o que não se admite na revisão criminal.

João Santana citou várias passagens contidas no decreto de condenação proferido pelo magistrado de base,
dando conta do envolvimento do condenado no crime. Segundo ele, numa delas, a testemunha Alberto Castelo
Branco, em momento algum, inocentou o requerente, apenas fez a observação de que "quem batia com o
cassetete era apenas Paulo Roberto; que Expedito, de seu lado, batia na vítima com a tampa do porta-malas, nas



pernas do ofendido; (...) que as batidas com a tampa do porta-malas do veículo da PM foram de tal forma
violentas que a mesma foi danificada (...)".

O órgão colegiado do TJMA acompanhou o voto do relator, julgando não procedente o pedido de revisão
criminal do condenado.

As informações são do TJMA


