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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1015490-20.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
KLAUS WAGNER BALZANO, são apelados UNIVERSO ONLINE S/A e 
CIELO S/A.

ACORDAM, em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o exame do 
recurso, decretando-se a extinção do processo pela carência da ação, nos termos 
do art. 267, inciso VI, do CPC, com relação à corré CIELO S/A e deram parcial 
provimento ao recurso com relação à corré UNIVERSO ONLINE S/A. V.U.", 
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores J. B. 
FRANCO DE GODOI (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.

São Paulo, 11 de maio de 2016. 

Sérgio Shimura
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 16568

Apelação nº 1015490-20.2015.8.26.0002

Comarca: São Paulo (26ª Vara Cível do Foro Central)

Apelante: KLAUS WAGNER BALZANO

Apeladas: UNIVERSO ONLINE S/A; CIELO S/A

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZATÓRIA 
 ILEGITIMIDADE PASSIVA  Autor que 

anunciou a venda do aparelho celular “Iphone 6” pelo 
valor de R$ 2.900,00  Empresa CIELO S/A que não 
é a operadora do cartão de crédito, mas tão somente a 
responsável pela transmissão e liquidação financeira 
de transações com cartões de crédito e débito  
Ausência de relação contratual com o autor - Extinção 
do processo sem julgamento do mérito quanto à corré 
Cielo S/A, por ilegitimidade passiva de parte - 
RECURSO DO AUTOR QUE FICA 
PREJUDICADO, DIANTE DA CARÊNCIA DA 
AÇÃO (ART. 267, VI, CPC).

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
FIRMADO COM A CORRÉ UNIVERSO 
ONLINE S/A  GESTORA ELETRÔNICA DE 
PAGAMENTOS  VENDA DE CELULAR PELO 
APLICATIVO PAGSEGURO  NULIDADE  
CLÁUSULA ABUSIVA  RISCO DA 
ATIVIDADE - Impossibilidade de a empresa, 
intermediadora da venda online e gestora do 
pagamento, reter valor corresponde à venda, sob a 
justificativa de haver irregularidades no cartão - Ao 
autorizar o autor/vendedor a efetuar a venda pelo 
cartão de crédito do comprador, a ré assumiu o risco 
inerente à sua atividade empresarial, que é justamente 
a de prestar serviços voltados a soluções transacionais 
por meio de rede  Se a segurança nos pagamentos é o 
mote de sua marca, não pode se esquivar de sua 
responsabilidade perante o autor/vendedor, que aceita 
o pagamento por meio de cartão de crédito, após 
autorização da ré  Cláusula contratual que transfere 
ao vendedor a responsabilidade por qualquer 
transação não reconhecida pelo titular do cartão de 
crédito - Risco que não pode ser repassado ao 
vendedor nem ao titular do cartão eventualmente 
fraudado - Precedentes  Abusividade decretada  
Nulidade da cláusula contratual  RECURSO 
PROVIDO NESTE TÓPICO.
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INDENIZAÇÃO  DANOS MATERIAIS  
Relação de consumo  Autor que celebrou contrato 
com a corré para intermediar venda online (prestação 
de serviço)  Cobrança de taxa pela utilização do 
serviço, correspondente a 4,49% sobre o valor da 
transação  Dever de a corré restituir a quantia 
indevidamente retida, com abatimento da taxa de 
serviço, acrescida de juros de mora de 1% a partir da 
citação (art. 219, CPC) e correção monetária pela 
Tabela Prática do TJSP desde a retenção pela ré, ora 
apelada  RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO NESTE TÓPICO.

INDENIZAÇÃO  DANOS MORAIS  Relação de 
consumo  Risco da atividade, que não pode ser 
transferido ao consumidor - Dano moral presumido 
configurado - Indenização devida - Valor da 
indenização arbitrado em R$ 8.000,00, considerando-
se tanto o aspecto compensatório à vítima como o 
punitivo ao causador do dano, desestimulando-o à 
prática de atos semelhantes  RECURSO PROVIDO 
NESTE TÓPICO.

Trata-se de ação proposta por KLAUS 

WAGNER BALZANO contra UNIVERSO ONLINE S/A e VISA 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, objetivando o 

reconhecimento da abusividade da cláusula 9ª do contrato de 

prestação de serviços denominado PAGSEGURO, bem como a 

indenização pelos danos materiais e morais.

Depreende-se dos autos que o autor, 

pretendendo vender o aparelho celular “Iphone 6”, pelo valor de 

R$ 2.900,00, anunciou pelo site “OLX”. Uma pessoa, identificada 

como Diogo, se interessou em adquirir o produto; ficou acertado 

entre o autor/vendedor Klaus e o comprador Diogo que o 

pagamento seria efetivado por meio do chamado “Pagseguro”, 

aplicativo para celulares desenvolvido pela Universo On Line.
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O autor fez o cadastro no site 

“pagseguro.uol.com.br”, afirmando que o débito é processado por 

meio da inserção de dados pelo comprador, que a cobrança é 

autorizada pela ré, e o vendedor recebe a confirmação da 

transação; a corré UNIVERSO ONLINE S/A cobra uma taxa pela 

utilização do serviço, correspondente a 4,49% sobre o valor da 

transação; o valor fica retido por 30 dias, após o que é liberado a 

favor do credor/vendedor.

A venda foi feita em 05/03/2015 pelo 

celular. O comprador Diego repassou ao autor todos os dados do 

cartão de crédito para pagamento pelo aplicativo denominado 

PAGSEGURO.   Aprovada a transação pela corré Universo On 

Line, o autor enviou o produto, que foi recebido pelo comprador 

Diogo. 

Todavia, em 08/04/2015 foi surpreendido 

pelo “e-mail” enviado pela corré UNIVERSO ONLINE S/A, 

informando que o valor relativo à venda foi bloqueado em razão 

de da contestação da venda pelo titular do cartão de crédito (fls. 

60).

O autor entrou em contato com a corré 

pelo SAC  Serviço de Atendimento ao Consumidor para 

solucionar o problema administrativamente, sem contudo lograr 

êxito. A corré tentou se eximir de sua responsabilidade, ao 

argumento de que no contrato de prestação de serviços a 

cláusula 9ª do Anexo 1 prevê expressamente a responsabilidade 

exclusiva do vendedor quanto ao cancelamento de venda pelo 

titular do cartão que desconhece a compra (suspeita de fraude), 
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nos casos de compras efetuadas por mobile.

Por essa razão, o autor busca o 

reconhecimento da nulidade da cláusula 9ª do Anexo 1, que lhe 

transfere a responsabilidade por quaisquer transações não 

reconhecidas pelo titular do cartão de crédito, bem como a 

restituição da quantia bloqueada relativa à venda e a indenização 

pelos danos morais.

Houve alteração do polo passivo da 

demanda, de VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE 

CRÉDITO para CIELO S/A (fls. 95/96).

Sobreveio sentença de improcedência, 

cujo relatório se adota, sob o fundamento de que inexistiu defeito 

do serviço prestado, uma vez que, tendo o cartão de crédito sido 

utilizado irregularmente por terceiro, a primeira corré Universo On 

Line efetuou o bloqueio do repasse do pagamento, nos termos do 

contrato celebrado entre as partes. Com relação à corré Cielo 

S/A, os fatos não se lhe podem ser imputados, pois a compra e 

venda foi realizada mediante aplicativo de celular, e não por 

máquina de cartão de crédito/débito. Pela sucumbência, o autor 

foi condenado ao pagamento da verba honorária arbitrada em R$ 

1.500,00 (fls. 235/239).

Inconformado, o autor vem recorrer, 

sustentando, em resumo, que efetivou a venda de um produto 

pela internet, pelo sistema PAGSEGURO, por intermédio da corré 

UNIVERSO ONLINE S/A (empresa gestora do pagamento); que, 

após a aprovação da transação, enviou o produto ao cliente; que 
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o valor pago pelo cliente a seu favor foi bloqueado, ao argumento 

de que o titular do cartão de crédito contestou a venda; que o 

serviço prestado pela corré é defeituoso, pois confirma uma 

compra sem verificar a licitude, transferindo ao vendedor a 

responsabilidade pela autenticação; que é nula cláusula contratual 

que transfere ao vendedor a responsabilidade exclusiva com 

relação ao cancelamento de compras com cartão por suspeita de 

fraude; que as rés devem ser condenadas solidariamente ao 

ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 3.075,00 (valor 

da venda, excluindo-se a taxa de serviço indevidamente cobrada 

e retida, já que o serviço não foi prestado) e dos danos morais em 

razão dos transtornos gerados pela prática ilícita (fls. 252/272).

Recurso devidamente processado e 

respondido (fls. 280/290 e 291/297). É o relatório. 

Respeitado entendimento em contrário, o 

recurso deve ser provido em parte.

Ilegitimidade passiva da corré CIELO 

S/A. O autor é carecedor da ação com relação à ré CIELO S/A, 

por ser esta parte ilegítima para a causa.  Com efeito, a corré 

Cielo não é a emitente nem administradora do cartão, atuando tão 

somente como “adquirente”, ou seja, como fornecedora de 

tecnologia (máquinas ou aplicativos) de captação de dados para 

que haja pagamento por meio de cartão de crédito.

No caso em discussão, o fato de o 

comprador do celular ter pago com cartão com a bandeira “Visa” 

não torna a CIELO parte no negócio jurídico, situação que a torna 
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parte ilegítima para a ação.

A propósito, o próprio autor afirma que a 

corré UNIVERSO ONLINE S/A é quem aprovou a transação 

efetuada com o comprador e reteve indevidamente a quantia que 

lhe era devida.

Contrato de prestação de serviços 

firmado com a corré UNIVERSO ONLINE S/A - PAGSEGURO. 

O contrato firmado entre as partes dispõe o seguinte: Cláusula 9ª, 

Anexo 1: “NÃO SE APLICAM ÀS TRANSAÇÕES COMERCIAIS 

COM INSTRUMENTO DE PAGAMENTO AS GARANTIAS DE 

DISPUTA E CHARGEBACK, SENDO O VENDEDOR 

EXCLUSIVAMENTE RESPONSÁVEL POR TAIS AÇÕES 

DECORRENTES DE SEUS COMPRADORES” (fl. 55).

No caso em apreço, conquanto a ré 

insista na tese de que a relação entre as partes é comercial, nota-

se que o autor contratou os serviços relativos à gestão eletrônica 

de pagamento, pelo sistema denominado PAGSEGURO, visando 

à venda de um produto pela internet, tanto que a ré lhe cobra uma 

taxa de 4,49% sobre a transação. 

Cabe remarcar que, de um lado, a 

apelada é empresa que realiza a intermediação da compra e 

venda de produto por meio do site PAGSEGURO e, de outro, o 

apelante/autor é consumidor desse serviço oferecido ao mercado 

de consumo pelo sítio da Universo On Line.

Logo, a relação estabelecida entre as 
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partes é tipicamente de consumo, considerando que o autor é o 

destinatário final do serviço, devendo, portanto, ser aplicadas as 

normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial seu 

art. 83 que preceitua: "Para a defesa dos direitos e interesses 

protegidos por este Código são admissíveis todas as espécies de 

ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela".

O Código de Defesa do Consumidor 

estipula que o fornecedor de produtos e serviços deve atuar de 

forma segura e livre de riscos, não apenas à saúde do 

consumidor, mas à sua integridade econômica e financeira. 

A cláusula que estabelece a 

responsabilidade exclusiva ao vendedor pelas ações decorrentes 

de seus compradores, no que tange à suspeita de utilização de 

cartão de crédito/débito por terceiro fraudador, é abusiva, 

totalmente conflitante com os princípios consumeristas.

Isso porque o art. 51, § 1º, e seus incisos, 

CDC, é expresso no sentido de que se presumem exageradas as 

vantagens que ofendem os princípios fundamentais do sistema 

jurídico a que pertence, ou as que restringem direitos e 

obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato de tal 

modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual, ou ainda a 

que se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, 

considerando-se a natureza e o conteúdo do contrato e o 

interesse das partes, considerando-se tais cláusulas nulas de 

pleno direito.

Somado a isso, o contrato é de adesão, 
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que pelo Código Civil, “quando houver no contrato de adesão 

cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a 

interpretação mais favorável ao aderente” (art. 423, CC).

Pelos fatos descritos e pelo documento 

acostado a fl. 61, a venda foi realizada em 05/03/2015 e em 

04/04/2015 a ré UNIVERSO ONLINE S/A liberou o pagamento. 

Porém, em 08/04/2015, veio a 

informação de bloqueio do saldo por contestação do comprador, o 

que motivou a retenção da quantia depositada em favor do 

autor/vendedor.

Nessa linha, o risco de aceitação de um 

cartão eventualmente fraudado não pode ser repassado ao 

autor/vendedor, que confiou na autorização dada pela corré 

Universo On Line; se não tivesse havido tal autorização  por 

intermédio de aplicativo Pagseguro para celulares, o autor nem 

teria vendido o aparelho.

Ao conceder ao vendedor a informação 

de que o pagamento estava liberado, a corré UNIVERSO ONLINE 

S/A assumiu o risco inerente à sua atividade empresarial, que é 

justamente a de prestar serviços voltados à intermediação de 

vendas online, como gestora de pagamento  seguro  na forma 

eletrônica.

Registre-se que, diferentemente do 

alegado pela corré, a transação não foi realizada pessoalmente.
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Aliás, a própria corré enfatiza que “O 

UOL através do leitor de pagamentos Pagseguro fornece a seus 

usuários serviço cuja finalidade precípua é evitar que o dinheiro 

utilizado em negociações se perca, conferindo segurança às 

transações realizadas, evitando atuação de terceiros de má fé” (fl. 

108) (g/n).

Dessa forma, se a segurança nos 

pagamentos é o mote de sua marca, não pode se esquivar de sua 

responsabilidade perante o vendedor, que aceita o pagamento por 

meio de cartão de crédito, exatamente porque houve autorização 

da ré.

Além disso, não foi demonstrado 

descumprimento contratual ou ilegalidade na conduta do autor. 

Assim, não tendo a ré se desincumbido do ônus de provar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 

autora, nos termos do art. 333, II, do CPC, é indevida retenção do 

valor referente à venda em discussão, devendo, pois, ser 

reconhecida a nulidade da cláusula 9ª do Anexo 1, do contrato 

firmado entre as partes.

Nesse sentido: “PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS  

PESSOA JURÍDICA  DESTINATÁRIA FINAL FÁTICA  

VULNERABILIDADE VISLUMBRADA  INCIDÊNCIA DAS 

REGRAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

DANOS DECORRENTES DE DEFEITO NO SISTEMA DE 

GERENCIAMENTO DE PAGAMENTO ON-LINE QUE DEVERIA 
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CONFERIR SEGURANÇA PARA AS TRANSAÇÕES  

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR BEM 

CARACTERIZADA  CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR 

OU DE TERCEIRO  INOCORRÊNCIA NA HIPÓTESE  

ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE A AÇÃO DE TERCEIROS 

FRAUDADORES, QUE SE UTILIZARAM DOS DADOS DO 

TITULAR DA CONTA PARA EFETUAR TRANSFERÊNCIAS 

ELETRÔNICAS  FORTUITO INTERNO QUE NÃO ROMPE O 

NEXO DE CAUSALIDADE E TAMPOUCO AFASTA O DEVER DE 

INDENIZAR  SENTENÇA CONFIRMADA  Recurso 

desprovido” (Apelação nº 1021862-62.2014.8.26.0602, 25ª 

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 26.11.2015) 

(g/n);

Danos materiais. Os danos de ordem 

material devem ser demonstrados, além do nexo de causalidade, 

para serem ressarcidos. No caso em análise, nota-se que a ré 

reteve de maneira indevida a quantia relativa à venda efetuada 

pelo autor.

Todavia, em que pesem as alegações do 

autor de que deve ser devolvido o valor integralmente retido, o 

contrato prevê a cobrança de taxa de 4,49% sobre o valor da 

transação pela utilização do serviço da ré.

Desse modo, a ré deve ser condenada 

na devolução da quantia indevidamente retida, com abatimento da 

taxa de serviço contratada (4,49%), acrescida de juros de mora de 

1% ao mês a partir da citação, corrigida monetariamente pela 

Tabela Prática do TJSP desde a retenção, a ser apurada em 
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liquidação de sentença.

Danos morais. No que tange à 

indenização pelos danos morais, o recurso comporta guarida.

A responsabilidade da empresa ré advém 

do risco da própria atividade, risco consagrado também pela 

doutrina nacional para assegurar a reparação de prejuízos que 

possa causar aos usuários dos seus serviços. O fornecedor não 

pode partilhar somente os benefícios e se isentar dos eventuais 

riscos de sua atividade, inclusive quando é contratado pelo 

consumidor para intermediar uma venda online.

Como escreve CARLOS ROBERTO 

GONÇALVES, “A lei impõe, entretanto, a certas pessoas, em 

determinadas situações, a reparação de um dano 

independentemente de culpa. Quando isto acontece, diz-se que a 

responsabilidade é legal ou “objetiva”, porque prescinde da culpa 

e se satisfaz apenas com o dano e nexo de causalidade. (...) Uma 

das teorias que procuram justificar a responsabilidade objetiva é a 

teoria do risco. Para esta teoria, toda pessoa que exerce alguma 

atividade cria um risco para terceiros. E deve ser obrigada a 

repará-lo, ainda que sua conduta seja isenta de culpa. A 

responsabilidade civil desloca-se da noção de culpa para a ideia 

de risco, ora encarada como “risco-proveito”, que se funda no 

princípio segundo o qual é reparável o dano causado a outrem em 

consequência de uma atividade realizada em benefício do 

responsável; ora mais genericamente como “risco criado”, a que 

se subordina todo aquele que, sem indagação de culpa, expuser 

alguém a suportá-lo” (“Direito Civil Brasileiro  Responsabilidade 
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Civil”, vol. 4, Saraiva, 2012, p. 48, n. 11.3).

Cabe ressaltar que, tratando-se de 

relação de consumo, incidem as regras do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), notadamente o art. 6º, VIII, que 

prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, 

“inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação 

ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”.

Na hipótese dos autos, o dano moral não 

se limitou a um mero aborrecimento, tendo sido comprovado que 

a prestação dos serviços foi defeituosa, de tal sorte que a ré 

reteve a quantia do autor de maneira indevida.

Somado a isso, não se pode negar que a 

conduta da ré subtraiu do consumidor um valor precioso, que é 

seu tempo útil, situação que gera dano e, por isso, passível de 

indenização.

Diante de sua responsabilidade objetiva, 

a ré somente se eximiria de indenizar o autor, na hipótese de 

demonstrar culpa exclusiva desta ou de terceiro (consoante 

artigo 14, inciso III, § 3º, CDC), o que não se vislumbrou no 

presente caso.

Sendo assim, fica evidenciado o dever de 

indenizar da ré ao autor.
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Nesse contexto, a indenização por danos 

morais passou a constituir garantia constitucional (art. 5º, V e X, 

CF), ostentando dúplice finalidade, devendo ser considerado tanto 

o aspecto compensatório à vítima quanto o punitivo ao causador 

do dano, desestimulando-o à prática de atos semelhantes.

Para apurar o valor da indenização, há 

que se levar em conta fatores como a gravidade da lesão e a 

repercussão do fato. Além disso, o valor não pode ser tão elevado 

a ponto de causar o enriquecimento da vítima. 

Assim, levando-se em conta as 

circunstâncias, arbitro a indenização por danos morais no importe 

de R$ 8.000,00, corrigido a partir da data do arbitramento (Súmula 

362-STJ), e juros legais a partir da citação (art. 219, CPC). 

Dessarte, com relação à ré apelada 

CIELO S/A, a ação deve ser julgada extinta, nos termos do art. 

267, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva.

De conseguinte, cabe ao autor arcar com 

o pagamento das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios ora fixados em R$ 2.000,00 (mil reais), 

com fundamento no § 4º do art. 20 do CPC, em favor da apelada.

Por fim, com relação à ré UNIVERSO 

ONLIE S/A, julga-se parcialmente procedente a ação, para 

declarar a nulidade da cláusula 9ª do Anexo I do contrato 

celebrado entre as partes, que transfere ao autor a 

responsabilidade por quaisquer transações não reconhecidas pelo 
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titular do cartão do crédito, condenando a ré à devolução da 

quantia indevidamente retida, com abatimento da taxa de serviço 

contratada (4,49%), acrescida de juros de mora de 1% ao mês a 

partir da citação, corrigida monetariamente pela Tabela Prática do 

TJSP desde a retenção, a ser apurada em liquidação de 

sentença, bem como à indenização pelos danos morais arbitrada 

em R$ 8.000,00, corrigido a partir da data do arbitramento 

(Súmula 362-STJ), e juros legais a partir da citação (art. 219, 

CPC). 

Por consequência do ora decidido, 

considerando a sucumbência mínima do autor, inverte-se o ônus 

da sucumbência, cabendo à ré UNIVERSO ONLINE S/A arcar 

com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos 

honorários advocatícios fixados nesta instância em 20% sobre o 

valor da condenação, com fundamento no § 3º do art. 20 do 

Código de Processo Civil, quantia a ser atualizada pelos índices 

da tabela prática editada pelo TJSP desde a data do acórdão.

Do exposto, pelo meu voto, fica 

prejudicado o exame do recurso, decretando-se a extinção do 

processo pela carência da ação, nos termos do art. 267, inciso VI, 

do CPC, com relação à corré CIELO S/A e dou parcial 

provimento ao recurso com relação à corré UNIVERSO ONLINE 

S/A.

SÉRGIO SHIMURA
Desembargador Relator
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