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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

4002905-32.2013.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são apelantes 

MEURITÂNIA FERREIRA DA SILVA PAULINO e CLOVESMAR PAULINO, é apelado 

GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.

ACORDAM, em 32ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça 

de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores CAIO 

MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.

São Paulo, 5 de maio de 2016.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR

RELATOR
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  Assinatura Eletrônica

COMARCA   : SÃO VICENTE - 3ª  VARA CÍVEL

JUIZ              : DR. THIAGO GONÇALVES ALVAREZ 

APELANTES: MEURITANIA FERREIRA DA SILVA PAULINO E OUTRO

APELADA     : GROUPON SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.

VOTO  Nº. 20.343 

 Compra e venda. Indenização por danos material e moral. 
Compradores que fizeram compra em “site” elaborado por 
fraudadores. Ausência de responsabilidade da empresa ré. 
Ação julgada improcedente. 
Apelação dos autores. Aquisição de aparelhos IPhone junto a 
site de compras coletivas. Produto não entregue. 
Consumidores que não efetuaram compra no sítio verdadeiro 
da ré. Pagamento efetuado em conta de pessoa física. 
Inexistência de nexo causal entre o fato e o dano. Sentença 
mantida. Recurso improvido.  

  

Cuida-se de ação de indenização por danos moral e material ajuizada 

por Meuritânia Ferreira da Silva Paulino e outro em face de Groupon Serviços Digitais 

Ltda., julgada improcedente pela r. sentença de fls. 105/107, condenados os autores 

no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados 

em R$1.200,00.

Embargos declaratórios opostos pelos autores, fls. 111/112, acolhidos. 

Inconformados, recorrem os autores a fls. 119/132. Sustentam que a ré 

deve ser condenada ao pagamento de danos materiais e morais, tendo em vista que 

comprou através de seu sítio, dois aparelhos telefônicos (IPhone) que não foram 

entregues. Sustentam que a apelada promove verdadeira oferta de ações e captação 

de recursos com as vendas que realiza por meio do sítio eletrônico, motivando um 

público ávido e ingênuo a aplicar suas economias em um determinado objeto de 

desejo. Postulam a reforma da r. sentença, julgada procedente a ação.

Reposta da ré a fls. 137/148.
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É o relatório do necessário.

O recurso não comporta provimento, em que pese o inconformismo dos 

apelantes.

A discussão versa sobre os alegados danos material e moral que teriam 

sido suportados pelos autores em decorrência da não entrega de produtos que 

adquiriram junto ao site da ré.

Do exame dos autos, observa-se que os autores-recorrentes adquiriram 

dois aparelhos telefônicos “IPhone 5, 32 GB” junto ao site “grouponauta.com”, que por 

sua vez, não é o site verdadeiro da ré (www. groupon.com.br). 

O pagamento foi efetuado através de depósito bancário em conta de 

particular, diverso do meio utilizado pelo sítio da ré. Assim, não demonstrada a 

existente de relação jurídica entre autores e ré, nem mesmo o nexo causal entre o 

fato e a conduta da ré. 

Para a inversão do resultado, caberia aos autores demonstrarem que o 

site “grouponauta.com” pertence à ré, e que houve efetivo recebimento pela apelada 

dos valores por ele pagos pelos produtos anunciados, a teor do que dispõe o artigo 

333, I do CPC/73.

Contudo, não houve qualquer prova nesse sentido. 

Por sua vez a compra dos aparelhos IPHONE 5 se deu por valor bem 

abaixo ao de mercado (R$599,00 cada um), fato que deveria ter sido observado pelos 

autores para o fim de melhor apurar a veracidade do site e de sua segurança, ainda 

mais se levando em conta a compra on line, tão sujeita a fraudes e enganos. 

E, como consignado pelo d. sentenciante: “Houve, na verdade, culpa 

tanto dos autores como de terceiros, suficientes para fazer romper o nexo de 
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causalidade e afastar a ré de qualquer responsabilidade, na esteira da regra do art. 

14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor: do terceiro, criador da página 

eletrônica falsa, porque formou nos distintos consumidores a ilusão de que faziam 

negócio com a ré; dos demandantes, porque, antes da formalização do fracassado 

negócio, não se cercaram das cautelas de segurança necessárias para a formalização 

da compra via internet, amplamente divulgadas nos meios de comunicação em geral 

(não se atestou, por exemplo, para a inexistência do chamado protocolo de 

transferência seguro extraído da expressão “HTTPS”)”  fl. 106 vº.

   Na ausência da prova dos fatos constitutivos dos direitos dos autores, 

a improcedência era de rigor. 

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

    FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR

    Relator
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