
CLIPPING INTERNET 

25/01/2021 ATÉ 25/01/2021 



I N D Í C E

1 AÇÕES TJMA

1.1 SITE O MARANHENSE........................................................... 1

2 DECISÕES

2.1 BLOG JORGE ARAGÃO........................................................... 2

2.2 BLOG NETO WEBA.............................................................. 3

3 JUIZADOS ESPECIAIS

3.1 BLOG ALEXANDRE CUNHA........................................................ 4 5

3.2 BLOG DO CLODOALDO CORRÊA.................................................... 6

3.3 SITE MA 10.................................................................. 7

3.4 SITE O MARANHENSE........................................................... 8 9

4 SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS

4.1 SITE O MARANHENSE........................................................... 10



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA - CGJ - JUIZADOS ESPECIAIS
25/01/2021 - BLOG ALEXANDRE CUNHA 
POSITIVA
JUSTIÇA CONDENA ÓTICA QUE VENDEU ÓCULOS COM GRAU ERRADO A RESSARCIR CLIENTE, MA

Pag.: 1

JUSTIÇA CONDENA ÓTICA QUE VENDEU ÓCULOS COM GRAU
ERRADO A RESSARCIR CLIENTE, MA
 

Uma ótica que vendeu um óculos com o grau fora do especificado na receita deverá proceder ao pagamento de
indenização a um cliente. A ação, de declaração de inexistência de débito, restituição, bem como de indenização
por dano moral, pleiteava também que o nome do autor fosse retirado do cadastro de inadimplentes dos órgãos
de proteção ao crédito. A parte reclamada, Ótica Diniz, expôs sobre a incompetência absoluta dos juizados
especiais cíveis para dirimir questões de alta complexidade que dependem de perícia médica e técnica. Todavia,
tal alegação não foi acolhida pela Justiça, uma vez que o autor afirma que deixou os óculos para correção do
grau e, após várias tentativas, não recebeu os óculos. A sentença é do 4º Juizado Especial Cível e das Relações
de Consumo de São Luís.

Alega o reclamante que em 28 de janeiro de 2016 realizou uma compra de um óculos de grau junto requerida
no valor de R$ 1.350,00, dando de entrada o valor de R$ 123,00 e mais 10 parcelas do mesmo valor. Alega,
ainda, que recebeu os óculos, mas o mesmo deixava sua vista embaçada e por isso levou ao seu oftalmologista,
que lhe informou que o produto estava em desacordo com o grau solicitado. Assevera que procurou a requerida
e lhe deram o prazo de 15 dias para correção, passado o prazo procurou novamente a requerida que apenas
ficava protelando e tendo em vista que não poderia ficar sem os óculos para realizar suas atividades cotidianas,
optou pro comprar um óculos em outra loja.

Afirma que descobriu que seu nome foi negativado pela ótica requerida e para ter o seu nome retirado dos
órgãos de proteção ao crédito, negociou a dívida, a qual não reconhece e que deixou de pagar uma vez que a
requerida agiu com descaso, bem como deixou o produto para conserto e nunca lhe foi entregue. Por fim, fez
reclamação junto ao PROCON para resolver o problema, mas não obteve êxito. "De início Importa frisar que o
objeto da presente demanda será dirimido no âmbito probatório, e, por tratar-se de relação consumerista e
estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que versa que o
consumidor tem direito a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive atribuindo ao fornecedor de bens,
produtos e serviços o encargo da prova de inúmeros fatos, considerando que seja ele, quase sempre, o único
detentor de determinadas provas e, por isso, o mais apto a demonstrá-las", fundamenta a sentença.

 

CONDUTA ABUSIVA

A Justiça ressalta que, no caso em tela, as arguições da parte autora apresentam-se como verdadeiras, devendo,
portanto, prosperar haja vista que o reclamante juntou ao processo documentos que comprovam os fatos. Já a
ótica nada comprovou, limitando-se a fazer meras alegações, não juntou aos autos qualquer documento capaz
de provar a legalidade da sua conduta e da inexistência de falha na prestação de seus serviços. "A ótica
limitou-se apenas a juntar tela dos seus sistemas, produzidas unilateralmente, de que os óculos foram entregues
(...) Neste diapasão, não pode o autor, parte hipossuficiente e mais frágil, ver-se prejudicada pela conduta ilegal
e abusiva do requerido a qual consequentemente constituiu um ato ilícito apto a ensejar uma indenização por
danos morais", entende a sentença.



E prossegue: "Ora, conclui-se que o episódio em análise impõe a condenação do réu ao pagamento da
indenização resultante dos danos morais sofridos pela parte autora que sofreu vários transtornos pela má
prestação de serviço da requerida, que agiu com descaso e nunca resolveu o problema dos óculos. Entendo,
assim, que a hipótese dos autos enquadra-se no dano moral in re ipsa, cuja comprovação é extraída do próprio
fato em si, que por sua gravidade é capaz de gerar ofensa à moral do indivíduo, independentemente de
qualquer prova material (...) Deve, portanto, prosperar a tese da parte autora uma vez que as provas produzidas
em Juízo confirmaram que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, estando presentes os
pressupostos da ocorrência do dano moral, quais sejam, ação do agente, culpa exclusiva e nexo de causalidade".

Por fim, o Judiciário decidiu por julgar procedentes os pedidos do autor, condenando a Ótica Diniz a declarar a
inexistência do débito, uma vez que o autor não recebeu os óculos, bem como a restituir ao autor o valor de R$
264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais). A Justiça condenou a parte requerida, ainda, ao pagamento da
importância de 2 mil reais, a título de danos morais.

 

Assessoria de Comunicação
Corregedoria Geral da Justiça
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JUSTIÇA CONDENA ÓTICA QUE VENDEU ÓCULOS COM GRAU
ERRADO A RESSARCIR CLIENTE

Uma ótica que vendeu um óculos com o grau fora do especificado na receita deverá proceder ao pagamento de
indenização a um cliente. A ação, de declaração de inexistência de débito, restituição, bem como de indenização
por dano moral, pleiteava também que o nome do autor fosse retirado do cadastro de inadimplentes dos órgãos
de proteção ao crédito. A parte reclamada, Ótica Diniz, expôs sobre a incompetência absoluta dos juizados
especiais cíveis para dirimir questões de alta complexidade que dependem de perícia médica e técnica. Todavia,
tal alegação não foi acolhida pela Justiça, uma vez que o autor afirma que deixou os óculos para correção do
grau e, após várias tentativas, não recebeu os óculos. A sentença é do 4º Juizado Especial Cível e das Relações
de Consumo de São Luís.

Alega o reclamante que em 28 de janeiro de 2016 realizou uma compra de um óculos de grau junto requerida
no valor de R$ 1.350,00, dando de entrada o valor de R$ 123,00 e mais 10 parcelas do mesmo valor. Alega,
ainda, que recebeu os óculos, mas o mesmo deixava sua vista embaçada e por isso levou ao seu oftalmologista,
que lhe informou que o produto estava em desacordo com o grau solicitado. Assevera que procurou a requerida
e lhe deram o prazo de 15 dias para correção, passado o prazo procurou novamente a requerida que apenas
ficava protelando e tendo em vista que não poderia ficar sem os óculos para realizar suas atividades cotidianas,
optou pro comprar um óculos em outra loja.

Afirma que descobriu que seu nome foi negativado pela ótica requerida e para ter o seu nome retirado dos
órgãos de proteção ao crédito, negociou a dívida, a qual não reconhece e que deixou de pagar uma vez que a
requerida agiu com descaso, bem como deixou o produto para conserto e nunca lhe foi entregue. Por fim, fez
reclamação junto ao PROCON para resolver o problema, mas não obteve êxito. "De início Importa frisar que o
objeto da presente demanda será dirimido no âmbito probatório, e, por tratar-se de relação consumerista e
estarem presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que versa que o
consumidor tem direito a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive atribuindo ao fornecedor de bens,
produtos e serviços o encargo da prova de inúmeros fatos, considerando que seja ele, quase sempre, o único
detentor de determinadas provas e, por isso, o mais apto a demonstrá-las", fundamenta a sentença.

CONDUTA ABUSIVA

A Justiça ressalta que, no caso em tela, as arguições da parte autora apresentam-se como verdadeiras, devendo,
portanto, prosperar haja vista que o reclamante juntou ao processo documentos que comprovam os fatos. Já a
ótica nada comprovou, limitando-se a fazer meras alegações, não juntou aos autos qualquer documento capaz
de provar a legalidade da sua conduta e da inexistência de falha na prestação de seus serviços. "A ótica
limitou-se apenas a juntar tela dos seus sistemas, produzidas unilateralmente, de que os óculos foram entregues
(...) Neste diapasão, não pode o autor, parte hipossuficiente e mais frágil, ver-se prejudicada pela conduta ilegal
e abusiva do requerido a qual consequentemente constituiu um ato ilícito apto a ensejar uma indenização por
danos morais", entende a sentença.

E prossegue: "Ora, conclui-se que o episódio em análise impõe a condenação do réu ao pagamento da
indenização resultante dos danos morais sofridos pela parte autora que sofreu vários transtornos pela má
prestação de serviço da requerida, que agiu com descaso e nunca resolveu o problema dos óculos. Entendo,



assim, que a hipótese dos autos enquadra-se no dano moral in re ipsa, cuja comprovação é extraída do próprio
fato em si, que por sua gravidade é capaz de gerar ofensa à moral do indivíduo, independentemente de
qualquer prova material (...) Deve, portanto, prosperar a tese da parte autora uma vez que as provas produzidas
em Juízo confirmaram que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, estando presentes os
pressupostos da ocorrência do dano moral, quais sejam, ação do agente, culpa exclusiva e nexo de causalidade".

Por fim, o Judiciário decidiu por julgar procedentes os pedidos do autor, condenando a Ótica Diniz a declarar a
inexistência do débito, uma vez que o autor não recebeu os óculos, bem como a restituir ao autor o valor de R$
264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais). A Justiça condenou a parte requerida, ainda, ao pagamento da
importância de 2 mil reais, a título de danos morais.
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PagSeguro Internet é condenada a ressarcir vítima de golpe

A PagSeguro Internet Ltda deverá ressarcir um homem que efetuou um pagamento através do site e descobriu
que foi vítima de golpe. A sentença foi proferida pelo 3º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de
São Luís. Conforme a ação, a parte autora teria procurado o banco Santander para fazer a quitação do seu
veículo, sendo informado que o saldo devedor com desconto para pagamento seria no valor de R$ 22.835,16,
montante supostamente informado pelo referido banco através de conversas pelo whatsapp. Segue narrando
que o boleto de quitação foi enviado para o seu e-mail e teria sido pago no dia 30 de julho de 2020, no entanto,
afirma que a carta de quitação do bem não chegou ao seu endereço.

Assevera que ao fazer uma análise minuciosa no boleto e comprovante de pagamento é possível constatar que
caiu num golpe no qual o gerador e beneficiário do boleto foi a parte requerida e, em razão de tal fato, teria
entrado em contato com o requerido no dia 14 de agosto de 2020, sendo-lhe confirmado na ocasião que o boleto
pago seria fraudulento vez que as informações ali constantes não condizem com aqueles gerados pelo requerido.
Afirma que solicitou os dados pessoais do indivíduo que praticara o suposto golpe, mas não conseguira sob a
justificativa dos dados serem sigilosos, oportunidade em que lhe fora fornecido o e-mail do usuário
(ricardo******2008@outlook.com.br), o telefone (11) 9 9565-95** e a cidade onde residiria, que era Valinhos,
em São Paulo.

O autor afirmou, ainda, que tentou reaver o valor pago, não obtendo êxito, sob o argumento de que foi
informado por atendente da parte requerida, de nome Patrícia, que o valor voltaria para a conta PagSeguro do
suposto golpista e não para a conta bancária de interesse do requerente que efetuou o pagamento. Tais fatos
motivaram o ajuizamento da ação, na qual o autor pleiteou o bloqueio do valor pago e a devolução à conta
bancária de origem, bem como indenização por danos morais. Em contestação, a PagSeguro sustentou que
houve fraude praticada por terceiro, atribuindo culpa exclusiva ao consumidor, defendendo o não cabimento de
danos, bem como não seria obrigada a provar nada.

“Passando à análise de mérito, frise-se que a lide deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
pois a relação jurídica deduzida é oriunda da prestação de serviços da qual a parte autora é consumidora final.
Na espécie, não há controvérsia quanto aos fatos, vez que ambas as partes afirmam que o autor foi vítima de
golpe, divergindo unicamente acerca das consequências jurídicas do ocorrido (…) Isso porque o autor busca
responsabilizar a parte demandada pelos danos sofridos enquanto a empresa sustenta teses de culpa exclusiva
de terceiro ou do consumidor”, observa a sentença. O PagSeguro é uma ferramenta que funciona como
intermediadora de pagamento, sendo uma subadquirente. Isso significa que ela integra todas as partes
envolvidas na compra: vendedor, bandeira do cartão, bancos emissores, adquirente (como Cielo, Rede etc.) e
consumidor.
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“Bíblia é o livro mais perseguido em toda história”, diz Mical
Damasceno

A deputada estadual Mical Damasceno (PTB) reagiu nas redes sociais, após a decisão do Tribunal de Justiça,
através do desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, que suspendeu uma lei que assegurava  a redução
de pena para presos que lessem a Bíblia Sagrada (reveja).

A autora da Lei, que é a deputada Mical Damasceno, disse que a Bíblia é o livro mais perseguido da história e
lamentou a decisão, que considerou equivocada.

“A Bíblia é o livro mais perseguido em toda a história! A Bi?blia tem moldado a histo?ria das civilizac?o?es mais
do que qualquer outro livro. Ale?m de ser o livro mais lido no mundo, tem sido agente transformador e possui
maior influe?ncia do que qualquer outro. Assim e? essencial que o livro da Bi?blia fac?a parte do acervo
bibliogra?fico do projeto Remição pela Leitura. E? importante ressaltar ainda que o presente projeto na?o fere o
Estado laico, pois a leitura da bi?blia na?o esta? sendo imposta. O que se pretende aqui e? garantir o direito de
leitura deste livro ta?o importante no sistema prisional”, afirmou.

Pela Lei, a remição pela leitura permite que o preso já condenado, a cada leitura de uma obra, reduza quatro
dias de pena da sua condenação, possuindo o limite de 12 obras por ano.

No entanto, agora a lei está suspensa pela decisão do desembargador  José Jorge Figueiredo dos Anjos, que
acatou um pedido do Ministério Público do Maranhão, que entende que a lei era inconstitucional por ferir a
laicidade do Estado. A ação do Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy, também
afirmava que a referida lei não poderia ter sido criada pelo Poder Legislativo, mas apenas pelo Governo do
Maranhão.

A deputada Mical Damasceno deve aguardar o posicionamento do pleno do Tribunal de Justiça, já que a decisão,
nesse primeiro momento, foi monocrática.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - DECISÕES
25/01/2021 - BLOG NETO WEBA 
POSITIVA
Suspensa lei que diminuía pena de presos após leitura da Bíblia no Maranhão

Pag.: 5

Suspensa lei que diminuía pena de presos após leitura da Bíblia no
Maranhão

O desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos determinou a suspensão de uma Lei, sancionada pelo
governador Flávio Dino (PCdoB), que garantia a redução de pena a presos que lessem a Bíblia Sagrada.

A determinação é liminar e referente ao dia 12 de janeiro de 2021. Ou seja, a Lei fica suspensa até a decisão
final de um grupo de desembargadores no Tribunal de Justiça do Maranhão.

Na decisão, o desembargador acatou um pedido do Ministério Público do Maranhão (MP-MA) que argumentava
que a Lei era inconstitucional por ferir a laicidade do Estado. A ação do Procurador-Geral de Justiça do
Maranhão, Eduardo Jorge Hiluy, também afirmava que a referida lei não poderia ter sido criada pelo Poder
Legislativo, mas apenas pelo Governo Estadual.

A Lei batizada como ‘remissão pela leitura’ foi criada pela deputada Mical Damasceno (PTB) e aprovada por
unanimidade de votos em agosto de 2020 na Assembleia Legislativa do Maranhão. A norma também
determinava que a Bíblia deve estar, de forma obrigatória, no acervo de todos os estabelecimentos penais do
Maranhão, onde a sua leitura também contará para redução de pena.

“A Bíblia sempre foi agente de transformação na vida das pessoas. Ela é o nosso alicerce, servindo de base,
inclusive, para muitas constituições democráticas, à exemplo da nossa Carta Magna de 1988. O Evangelho de
Cristo e a ministração da Palavra têm feito a diferença na vida de muitos detentos, por meio do trabalho
missionário que é feito nos presídios”, justificou a deputada, na época.

Pela Lei, a remição pela leitura permite que o preso já condenado, a cada leitura de uma obra, reduza quatro
dias de pena da sua condenação, possuindo o limite de 12 obras por ano.
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Empresa de pagamentos deve ressarcir homem vítima de golpe

A PagSeguro Internet Ltda deverá ressarcir um homem que efetuou um pagamento através do site e descobriu
que foi vítima de golpe. A sentença foi proferida pelo 3º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de
São Luís. Conforme a ação, a parte autora teria procurado o banco Santander para fazer a quitação do seu
veículo, sendo informado que o saldo devedor com desconto para pagamento seria no valor de R$ 22.835,16,
montante supostamente informado pelo referido banco através de conversas pelo whatsapp. Segue narrando
que o boleto de quitação foi enviado para o seu e-mail e teria sido pago no dia 30 de julho de 2020, no entanto,
afirma que a carta de quitação do bem não chegou ao seu endereço.

Assevera que ao fazer uma análise minuciosa no boleto e comprovante de pagamento é possível constatar que
caiu num golpe no qual o gerador e beneficiário do boleto foi a parte requerida e, em razão de tal fato, teria
entrado em contato com o requerido no dia 14 de agosto de 2020, sendo-lhe confirmado na ocasião que o boleto
pago seria fraudulento vez que as informações ali constantes não condizem com aqueles gerados pelo requerido.
Afirma que solicitou os dados pessoais do indivíduo que praticara o suposto golpe, mas não conseguira sob a
justificativa dos dados serem sigilosos, oportunidade em que lhe fora fornecido o e-mail do usuário
(ricardo******2008@outlook.com.br), o telefone (11) 9 9565-95** e a cidade onde residiria, que era Valinhos,
em São Paulo.

O autor afirmou, ainda, que tentou reaver o valor pago, não obtendo êxito, sob o argumento de que foi
informado por atendente da parte requerida, de nome Patrícia, que o valor voltaria para a conta PagSeguro do
suposto golpista e não para a conta bancária de interesse do requerente que efetuou o pagamento. Tais fatos
motivaram o ajuizamento da ação, na qual o autor pleiteou o bloqueio do valor pago e a devolução à conta
bancária de origem, bem como indenização por danos morais. Em contestação, a PagSeguro sustentou que
houve fraude praticada por terceiro, atribuindo culpa exclusiva ao consumidor, defendendo o não cabimento de
danos, bem como não seria obrigada a provar nada.

“Passando à análise de mérito, frise-se que a lide deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
pois a relação jurídica deduzida é oriunda da prestação de serviços da qual a parte autora é consumidora final.
Na espécie, não há controvérsia quanto aos fatos, vez que ambas as partes afirmam que o autor foi vítima de
golpe, divergindo unicamente acerca das consequências jurídicas do ocorrido (…) Isso porque o autor busca
responsabilizar a parte demandada pelos danos sofridos enquanto a empresa sustenta teses de culpa exclusiva
de terceiro ou do consumidor”, observa a sentença. O PagSeguro é uma ferramenta que funciona como
intermediadora de pagamento, sendo uma subadquirente. Isso significa que ela integra todas as partes
envolvidas na compra: vendedor, bandeira do cartão, bancos emissores, adquirente (como Cielo, Rede etc.) e
consumidor.

RESPONSABILIDADE

Para a Justiça, não merece prosperar a alegação da empresa requerida de que não possui responsabilidade pelo
ocorrido. “Pelo que se verifica, a regularidade dos meios de pagamentos oferecidos pela requerida, entre elas a
possibilidade de utilização de boletos bancários é de sua responsabilidade exclusiva, guardando estrita relação
com o risco da atividade econômica desenvolvida (…) Nesse contexto, é dever da PagSeguro garantir segurança
às transações que constituem a sua atividade-fim, devendo adotar todas as medidas necessárias para impedir
que os consumidores sejam vítimas de golpes criminosos, dever este que não foi cumprido neste caso”, ressalta.



A sentença cita o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que versa que o fornecedor de serviços ao
consumidor responde objetivamente pelos prejuízos causados por sua atividade, sendo a sua responsabilidade
excluída somente em caso de comprovação da existência de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de
terceiro. “Assim, diferente do que foi alegado pela parte requerida, eventual fraude praticada por terceiro
também está relacionada ao risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a
responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes. Ressalte-se que a requerida, deve
primar pela segurança das operações bancárias, de modo a impedir movimentações financeiras por estranhos e
não, simplesmente, se esquivar de sua responsabilidade, transferindo ao consumidor a responsabilidade por
eventual fraude”, discorre.

 
A sentença cita súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz que as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias, que pode ser aplicada no caso em questão, haja vista que a própria requerida
define a natureza de seu serviço como intermediação financeira, conforme consta na ação. “(…) Outrossim,
cumpre verificar que no boleto juntado ao processo não se verifica qualquer falsificação grosseira, não sendo
razoável, portanto, exigir-se do consumidor que seja capaz de inferir tratar-se de documento fraudulento,
principalmente considerando que nele constam dados pessoais sensíveis do autor, relativos ao contrato de
financiamento do veículo”, explica.

Para o Judiciário, cabe à parte requerida adotar medidas eficazes para evitar fraudes e danos aos consumidores
no âmbito desse procedimento e, que no caso, houve falha na prestação de serviço, vez que os requeridos
deixaram de fornecer a segurança adequada nas operações que disponibilizam a seus clientes, permitindo que
terceiro tivesse acesso aos dados da autora para a elaboração do boleto fraudado. “Por outro lado, sobre danos
morais convém ressaltar que ele se configura quando há lesão a bem que integra direitos da personalidade (…)
Dessa forma, tendo em vista que não ficou constatada a situação de abalo emocional alegada pelo autor, não há
que se falar em danos morais”, finaliza a sentença, julgando procedente apenas o pedido de dano material.
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TJMA alerta sobre a importância da luta contra o racismo
 

A persistente incidência de práticas preconceituosas contra a população afrodescendente tem preocupado o
Tribunal de Justiça do Maranhão, que - por iniciativa do seu presidente, desembargador Lourival Serejo -  vem
realizando campanha de combate ao racismo como fenômeno cultural, alertando para a necessidade de uma
convivência respeitosa das raças e etnias em todas as esferas sociais.

O entendimento é de que faz necessário um diálogo sobre os desafios enfrentados pelos afrodescendentes
devido ao racismo ainda muito enraizado na sociedade, apesar das consistentes provas da contribuição dos
negros para o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Mesmo com as leis progressistas para a proteção dos direitos humanos regulamentadas no artigo 5º da
Constituição Federal - tornando o racismo crime inafiançável e imprescritível - a discriminação racial continua
sendo um problema grave no Brasil.

O texto da Carta Magna - originalmente restrito a preconceitos de raça ou de cor, e ampliado em 1997 para
abranger também discriminações motivadas por etnia, religião ou procedência nacional - definiu como crime
sujeito a pena de prisão o ato de recusar ou impedir acesso de pessoas negras - por motivo de raça ou cor - a
estabelecimentos, bem como impedir ou criar obstáculo por qualquer meio ou forma o casamento ou
convivência familiar ou social por motivo racial.

Em 1990, o Congresso aprovou a Lei 8.801/90 que explicita os crimes praticados pelos meios de comunicação
ou por publicação de qualquer natureza e as penas aplicáveis aos atos discriminatórios ou de preconceito de
raça, cor, religião, etnia ou procedência nacional.

Para atualizar a Lei Caó e a legislação subsequente sobre o assunto, o Congresso Nacional aprovou, em 1997, a
Lei 9.459/97, que estabelece pena de um a três anos de prisão e multa para os crimes em que fique
caracterizado o preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Se qualquer um desses crimes for cometido por intermédio dos meios de comunicação social ou publicação de
qualquer natureza a pena será a mesma. A Lei 9.459/97 autoriza o recolhimento imediato ou a busca e
apreensão de material com propaganda racista e a cessação de qualquer transmissão por rádio, televisão ou
internet de conteúdo discriminatório.

A Lei 9.459/97 especifica o crime de fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas,
ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada, para fins de divulgação do
nazismo.

A referida legislação agravou o crime de injúria, ofensa à dignidade ou decoro de alguém (Código Penal, artigo
140) quando essa consistir na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. A pena
prevista nesse caso é de um a três anos de prisão, além de multa.
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PagSeguro Internet deve ressarcir homem vítima de golpe
 

A PagSeguro Internet Ltda deverá ressarcir um homem que efetuou um pagamento através do site e descobriu
que foi vítima de golpe. A sentença foi proferida pelo 3º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de
São Luís. Conforme a ação, a parte autora teria procurado o banco Santander para fazer a quitação do seu
veículo, sendo informado que o saldo devedor com desconto para pagamento seria no valor de R$ 22.835,16,
montante supostamente informado pelo referido banco através de conversas pelo whatsapp. Segue narrando
que o boleto de quitação foi enviado para o seu e-mail e teria sido pago no dia 30 de julho de 2020, no entanto,
afirma que a carta de quitação do bem não chegou ao seu endereço.

Assevera que ao fazer uma análise minuciosa no boleto e comprovante de pagamento é possível constatar que
caiu num golpe no qual o gerador e beneficiário do boleto foi a parte requerida e, em razão de tal fato, teria
entrado em contato com o requerido no dia 14 de agosto de 2020, sendo-lhe confirmado na ocasião que o boleto
pago seria fraudulento vez que as informações ali constantes não condizem com aqueles gerados pelo requerido.
Afirma que solicitou os dados pessoais do indivíduo que praticara o suposto golpe, mas não conseguira sob a
justificativa dos dados serem sigilosos, oportunidade em que lhe fora fornecido o e-mail do usuário
(ricardo******2008@outlook.com.br), o telefone (11) 9 9565-95** e a cidade onde residiria, que era Valinhos,
em São Paulo.

O autor afirmou, ainda, que tentou reaver o valor pago, não obtendo êxito, sob o argumento de que foi
informado por atendente da parte requerida, de nome Patrícia, que o valor voltaria para a conta PagSeguro do
suposto golpista e não para a conta bancária de interesse do requerente que efetuou o pagamento. Tais fatos
motivaram o ajuizamento da ação, na qual o autor pleiteou o bloqueio do valor pago e a devolução à conta
bancária de origem, bem como indenização por danos morais. Em contestação, a PagSeguro sustentou que
houve fraude praticada por terceiro, atribuindo culpa exclusiva ao consumidor, defendendo o não cabimento de
danos, bem como não seria obrigada a provar nada.

"Passando à análise de mérito, frise-se que a lide deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
pois a relação jurídica deduzida é oriunda da prestação de serviços da qual a parte autora é consumidora final.
Na espécie, não há controvérsia quanto aos fatos, vez que ambas as partes afirmam que o autor foi vítima de
golpe, divergindo unicamente acerca das consequências jurídicas do ocorrido (...) Isso porque o autor busca
responsabilizar a parte demandada pelos danos sofridos enquanto a empresa sustenta teses de culpa exclusiva
de terceiro ou do consumidor", observa a sentença. O PagSeguro é uma ferramenta que funciona como
intermediadora de pagamento, sendo uma subadquirente. Isso significa que ela integra todas as partes
envolvidas na compra: vendedor, bandeira do cartão, bancos emissores, adquirente (como Cielo, Rede etc.) e
consumidor.

RESPONSABILIDADE

Para a Justiça, não merece prosperar a alegação da empresa requerida de que não possui responsabilidade pelo
ocorrido. "Pelo que se verifica, a regularidade dos meios de pagamentos oferecidos pela requerida, entre elas a
possibilidade de utilização de boletos bancários é de sua responsabilidade exclusiva, guardando estrita relação
com o risco da atividade econômica desenvolvida (...) Nesse contexto, é dever da PagSeguro garantir segurança



às transações que constituem a sua atividade-fim, devendo adotar todas as medidas necessárias para impedir
que os consumidores sejam vítimas de golpes criminosos, dever este que não foi cumprido neste caso", ressalta.

A sentença cita o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que versa que o fornecedor de serviços ao
consumidor responde objetivamente pelos prejuízos causados por sua atividade, sendo a sua responsabilidade
excluída somente em caso de comprovação da existência de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de
terceiro. "Assim, diferente do que foi alegado pela parte requerida, eventual fraude praticada por terceiro
também está relacionada ao risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a
responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes. Ressalte-se que a requerida, deve
primar pela segurança das operações bancárias, de modo a impedir movimentações financeiras por estranhos e
não, simplesmente, se esquivar de sua responsabilidade, transferindo ao consumidor a responsabilidade por
eventual fraude", discorre.

A sentença cita súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz que as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias, que pode ser aplicada no caso em questão, haja vista que a própria requerida
define a natureza de seu serviço como intermediação financeira, conforme consta na ação. "(...) Outrossim,
cumpre verificar que no boleto juntado ao processo não se verifica qualquer falsificação grosseira, não sendo
razoável, portanto, exigir-se do consumidor que seja capaz de inferir tratar-se de documento fraudulento,
principalmente considerando que nele constam dados pessoais sensíveis do autor, relativos ao contrato de
financiamento do veículo", explica.

Para o Judiciário, cabe à parte requerida adotar medidas eficazes para evitar fraudes e danos aos consumidores
no âmbito desse procedimento e, que no caso, houve falha na prestação de serviço, vez que os requeridos
deixaram de fornecer a segurança adequada nas operações que disponibilizam a seus clientes, permitindo que
terceiro tivesse acesso aos dados da autora para a elaboração do boleto fraudado. "Por outro lado, sobre danos
morais convém ressaltar que ele se configura quando há lesão a bem que integra direitos da personalidade (...)
Dessa forma, tendo em vista que não ficou constatada a situação de abalo emocional alegada pelo autor, não há
que se falar em danos morais", finaliza a sentença, julgando procedente apenas o pedido de dano material.
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PagSeguro Internet deve ressarcir homem vítima de golpe

A PagSeguro Internet Ltda deverá ressarcir um homem que efetuou um pagamento através do site e descobriu
que foi vítima de golpe. A sentença foi proferida pelo 3º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de
São Luís. Conforme a ação, a parte autora teria procurado o banco Santander para fazer a quitação do seu
veículo, sendo informado que o saldo devedor com desconto para pagamento seria no valor de R$ 22.835,16,
montante supostamente informado pelo referido banco através de conversas pelo whatsapp. Segue narrando
que o boleto de quitação foi enviado para o seu e-mail e teria sido pago no dia 30 de julho de 2020, no entanto,
afirma que a carta de quitação do bem não chegou ao seu endereço.

Assevera que ao fazer uma análise minuciosa no boleto e comprovante de pagamento é possível constatar que
caiu num golpe no qual o gerador e beneficiário do boleto foi a parte requerida e, em razão de tal fato, teria
entrado em contato com o requerido no dia 14 de agosto de 2020, sendo-lhe confirmado na ocasião que o boleto
pago seria fraudulento vez que as informações ali constantes não condizem com aqueles gerados pelo requerido.
Afirma que solicitou os dados pessoais do indivíduo que praticara o suposto golpe, mas não conseguira sob a
justificativa dos dados serem sigilosos, oportunidade em que lhe fora fornecido o e-mail do usuário
(ricardo******2008@outlook.com.br), o telefone (11) 9 9565-95** e a cidade onde residiria, que era Valinhos,
em São Paulo.

O autor afirmou, ainda, que tentou reaver o valor pago, não obtendo êxito, sob o argumento de que foi
informado por atendente da parte requerida, de nome Patrícia, que o valor voltaria para a conta PagSeguro do
suposto golpista e não para a conta bancária de interesse do requerente que efetuou o pagamento. Tais fatos
motivaram o ajuizamento da ação, na qual o autor pleiteou o bloqueio do valor pago e a devolução à conta
bancária de origem, bem como indenização por danos morais. Em contestação, a PagSeguro sustentou que
houve fraude praticada por terceiro, atribuindo culpa exclusiva ao consumidor, defendendo o não cabimento de
danos, bem como não seria obrigada a provar nada.

“Passando à análise de mérito, frise-se que a lide deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
pois a relação jurídica deduzida é oriunda da prestação de serviços da qual a parte autora é consumidora final.
Na espécie, não há controvérsia quanto aos fatos, vez que ambas as partes afirmam que o autor foi vítima de
golpe, divergindo unicamente acerca das consequências jurídicas do ocorrido (…) Isso porque o autor busca
responsabilizar a parte demandada pelos danos sofridos enquanto a empresa sustenta teses de culpa exclusiva
de terceiro ou do consumidor”, observa a sentença. O PagSeguro é uma ferramenta que funciona como
intermediadora de pagamento, sendo uma subadquirente. Isso significa que ela integra todas as partes
envolvidas na compra: vendedor, bandeira do cartão, bancos emissores, adquirente (como Cielo, Rede etc.) e
consumidor.

RESPONSABILIDADE

Para a Justiça, não merece prosperar a alegação da empresa requerida de que não possui responsabilidade pelo
ocorrido. “Pelo que se verifica, a regularidade dos meios de pagamentos oferecidos pela requerida, entre elas a
possibilidade de utilização de boletos bancários é de sua responsabilidade exclusiva, guardando estrita relação
com o risco da atividade econômica desenvolvida (…) Nesse contexto, é dever da PagSeguro garantir segurança
às transações que constituem a sua atividade-fim, devendo adotar todas as medidas necessárias para impedir
que os consumidores sejam vítimas de golpes criminosos, dever este que não foi cumprido neste caso”, ressalta.



A sentença cita o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que versa que o fornecedor de serviços ao
consumidor responde objetivamente pelos prejuízos causados por sua atividade, sendo a sua responsabilidade
excluída somente em caso de comprovação da existência de culpa exclusiva do próprio consumidor ou de
terceiro. “Assim, diferente do que foi alegado pela parte requerida, eventual fraude praticada por terceiro
também está relacionada ao risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a
responsabilidade de indenizar o consumidor pelos danos dela decorrentes. Ressalte-se que a requerida, deve
primar pela segurança das operações bancárias, de modo a impedir movimentações financeiras por estranhos e
não, simplesmente, se esquivar de sua responsabilidade, transferindo ao consumidor a responsabilidade por
eventual fraude”, discorre.

A sentença cita súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz que as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias, que pode ser aplicada no caso em questão, haja vista que a própria requerida
define a natureza de seu serviço como intermediação financeira, conforme consta na ação. “(…) Outrossim,
cumpre verificar que no boleto juntado ao processo não se verifica qualquer falsificação grosseira, não sendo
razoável, portanto, exigir-se do consumidor que seja capaz de inferir tratar-se de documento fraudulento,
principalmente considerando que nele constam dados pessoais sensíveis do autor, relativos ao contrato de
financiamento do veículo”, explica.

Para o Judiciário, cabe à parte requerida adotar medidas eficazes para evitar fraudes e danos aos consumidores
no âmbito desse procedimento e, que no caso, houve falha na prestação de serviço, vez que os requeridos
deixaram de fornecer a segurança adequada nas operações que disponibilizam a seus clientes, permitindo que
terceiro tivesse acesso aos dados da autora para a elaboração do boleto fraudado. “Por outro lado, sobre danos
morais convém ressaltar que ele se configura quando há lesão a bem que integra direitos da personalidade (…)
Dessa forma, tendo em vista que não ficou constatada a situação de abalo emocional alegada pelo autor, não há
que se falar em danos morais”, finaliza a sentença, julgando procedente apenas o pedido de dano material.
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Termina prazo para cartórios de Registro de Imóveis prestarem
informações
 

Os delegatários do serviço extrajudicial de Registro de Imóveis do Estado do Maranhão têm até esta
segunda-feira, 25, para prestar informações sobre os emolumentos dos atos praticados no Registro de Imóveis à
Corregedoria Nacional de Justiça. O preenchimento do formulário pelos cartórios pode ser feito pelo link:
https://www.cnj.jus.br/formularios-pje/emolumentos-corregedoria-nacional/.

As informações vão atualizar e aprimorar o Sistema "Justiça Aberta" – banco de dados sobre as instâncias
judiciárias gerenciado pela Corregedoria Nacional de Justiça. Conforme dados do "Justiça Aberta", no
Maranhão existem 211 Serventias Extrajudiciais de Registro de Imóveis cadastradas e ativas no Estado.

A Coordenadoria das Serventias da CGJ-MA emitiu circulares, nos dias 24/11 e 15/12 e 15/01/21 notificando as
serventias extrajudiciais acerca do despacho da corregedora nacional, ministra Maria Thereza de Assis Moura,
no Pedido de Providências n.º 0009433-57.2020.2.00.0000. O despacho da ministra considera obrigatório o
preenchimento do formulário sobre os emolumentos percebidos pelas unidades extrajudiciais com atribuição de
registro de imóveis, sob pena de abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apuração da infração, no
caso de descumprimento dessa determinação.

JUSTIÇA ABERTA

O "Justiça Aberta" é um sistema de consulta que facilita o acesso dos cidadãos a informações sobre a
localização de varas cíveis, tribunais, cartórios e outras instituições a serviço do sistema judiciário do Brasil e
sobre relatórios de produtividade das secretarias processuais.

Em "Serventias Extrajudiciais", estão disponíveis os dados sobre a produtividade dos cartórios, subdistritos e
ofícios de notas, protestos e registros, que reconhecem, atestam e certificam atos particulares e públicos, como
nascimentos, óbitos, imóveis, notas e processos jurídicos.


