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Unibanco indenizará oficial de justiça que teve nome falsificado

O Unibanco (União de Bancos Brasileiros S/A) terá que indenizar em R$ 14 mil um oficial de justiça que teve
seu nome falsificado em Certidão do Auto de Busca e Apreensão de um veículo. A decisão é da 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que negou, por unanimidade, provimento ao recurso interposto por
aquela instituição financeira contestando a sentença de primeira instância.

No recurso, o banco questionou os argumentos do oficial de justiça, sustentando que as alegações daquele
servidor público não ficaram provadas nos autos. Afirmou não existir a obrigação de indenizar, por estarem
ausentes o prejuízo e o ato culposo, considerando ainda o valor da condenação fora dos patamares razoáveis.

Voto - O processo teve como relator o desembargador Lourival Serejo, que em seu voto frisou que os
documentos juntados aos autos demonstram que a instituição bancária realizou, de forma ilegal, a busca e
apreensão do bem, não existindo, portanto, fundamento a alegação da falta de provas referentes à prática de
conduta ilegal.

Serejo enfatizou não haver dúvidas de que alguém que representava o Unibanco efetuou "ao arrepio da lei" a
busca e apreensão do veículo e, ainda, supostamente falsificou o "Auto de busca e apreensão" e a assinatura do
oficial de justiça responsável pelo cumprimento da determinação judicial. Tudo com o intuito de assegurar
àquela instituição financeira a posse antecipada do bem.

O magistrado explicou que os documentos de folhas 9 e10, anexados ao processo, demonstram que oficial de
justiça recebeu um mandado para cumprir e também informou a impossibilidade do seu cumprimento. Mesmo
assim, surgiu, inesperadamente, um "Auto de busca e apreensão" com a "assinatura" do servidor, demonstrando
que houve o cumprimento de um mandado de busca. Ficou constatado que a assinatura que constava no Auto
de Busca e Apreensão não era a do oficial de justiça e que o documento teria sido enviado, via fax, pelo
escritório de advocacia que representa o Unibanco.

O fato - Consta no processo que o Unibanco interpôs Ação de Busca e Apreensão contra um cliente, com o
objetivo de apreender um automóvel Fiat Uno Mille Fire. O oficial de justiça recebeu o mandado, e depois de
inúmeras tentativas, obteve a notícia de que o veículo havia sido vendido para uma terceira pessoa, que estaria
em uma oficina na cidade de Santa Inês.

Nesse período, o banco requereu nova diligência e, ao dar cumprimento ao mandado, foi surpreendido com a
informação de que o carro já teria sido apreendido em decorrência da apresentação de uma Certidão do Auto de
Busca e Apreensão, de fevereiro de 2009, enviada, como já informado, via fax, pelo escritório de advocacia da
instituição bancária, com assinatura diferente do oficial designado para a diligência, ficando evidente a fraude
que poderia causar até a perda do emprego pelo oficial de justiça, que estava em estágio probatório.

Fonte: TJMA
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Unibanco indenizará oficial de justiça que teve nome falsificado

O Unibanco (União de Bancos Brasileiros S/A) terá que indenizar em R$ 14 mil um oficial de justiça que teve
seu nome falsificado em Certidão do Auto de Busca e Apreensão de um veículo. A decisão é da 3ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), que negou, por unanimidade, provimento ao recurso interposto por
aquela instituição financeira contestando a sentença de primeira instância.

No recurso, o banco questionou os argumentos do oficial de justiça, sustentando que as alegações daquele
servidor público não ficaram provadas nos autos. Afirmou não existir a obrigação de indenizar, por estarem
ausentes o prejuízo e o ato culposo, considerando ainda o valor da condenação fora dos patamares razoáveis.
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Jurados absolvem advogado acusado de matar esposa em São Luís

O Conselho de Sentença do 2º Tribunal do Júri de São Luís absolveu o funcionário público e advogado Aluizio
Bispo Cruz, 56 anos, acusado do assassinato da esposa Elcy Cruz Santos Bispo, na noite do dia 10 de novembro
de 2000. Os jurados concluíram não existir prova suficiente para a condenação.

Aluizio Bispo Cruz havia sido condenado a 30 anos de reclusão pelo júri popular em julho de 2012, mas recorreu
da decisão ao Tribunal de Justiça do Maranhão e foi levado novamente a julgamento na última quinta-feira (23).
A sessão, que começou às 8h30, no auditório "Desembargador Joaquim Filgueiras", no Fórum de São Luís
(Calhau), só terminou no início da noite. Dois filhos do casal foram ouvidos durante o júri e disseram acreditar
na inocência do pai.
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Justiça do Maranhão obriga União de bancos indenizar funcionário
público

O Tribunal de Justiça do Maranhão concedeu parecer favorável a um oficial de justiça contra a União de Bancos
Brasileiros S/A (Unibanco), que teve seu nome adulterado em uma Certidão do Auto de Busca e Apreensão de
um veículo do tipo Fiat Uno Mille Fire.

De acordo com a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), por unanimidade, o Unibanco
terá que pagar uma indenização no valor de R$ 14 mil, pois segunda a Justiça, a instituição bancária realizou de
maneira ilegal a busca e apreensão do veículo, sem provar a conduta ilegal do funcionário público.

O Unibanco ainda argumentou a decisão do processo, sustentando que as alegações do servidor público não
ficaram provadas durante todo o processo jurídico.

No processo que teve como relator o desembargador Lourival Serejo também ficou constatado que o Unibanco
efetuou ao funcionário ao "arrepio da lei" a busca e apreensão do veículo e, ainda, supostamente falsificou o
"Auto de busca e apreensão" e a assinatura do oficial de justiça responsável pelo cumprimento da determinação
judicial. Tudo com o objetivo de assegurar a instituição financeira a posse antecipada do bem.

O G1 entrou em contato com a assessoria do Unibanco, e aguarda posicionamento sobre o caso.
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Em Açailândia, casal é condenado a mais de 16 anos de prisão

A Justiça do Maranhão considerou culpado na última sexta-feira (24), na cidade de Açailândia, a 600 km de São
Luís, o casal João Francisco de Sousa e Elisângela Santana de Lima pelo homicídio de Inamar Pursino,
funcionário de uma das mais conhecidas concessionárias de moto da cidade.

O casal que foi acusado por homicídio duplamente qualificado foi condenado a pena de 16 anos e sete meses de
prisão em regime fechado. De acordo com os autos do processo, João e Elisângela teriam atraído Inamar para o
Rio Pindaré, que fica situado na região, e no local acabaram preparando uma emboscada que resultou na morte
da vítima.

O Conselho de Sentença aplicou a pena ao casal por considerar que o funcionário não teve nenhuma
possibilidade de se defender; além de avaliar que o motivo do crime foi inteiramente fútil. A defesa ainda tentou
pedir a absolvição dos réus, alegando fragilidade das provas. No entanto, a tese foi desconsiderada pelos
jurados que estavam presentes no julgamento.

Elisângela Santana compareceu ao júri e permanece presa; já o acusado João Francisco encontra-se, até o
momento, foragido.


