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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003383-62.2012.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante OITO 
TELEFONIA MOVEL LTDA, são apelados CRISTIANE APARECIDA BOLPETI, 
VICTOR MISTILIDES ABELEDO e PATRICIA FERNANDES FURTADO.

ACORDAM, em 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA 
CATARINA STRAUCH (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E SERGIO ALFIERI.

São Paulo, 14 de junho de 2016

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº : 8.521

APELAÇÃO Nº : 0003383-62.2012.8.26.0358

COMARCA : MIRASSOL  3ª VARA CÍVEL

APELANTE : OITO TELEFONIA MÓVEL LTDA. 

APELADOS : CRISTIANE APARECIDA BOLPETI E OUTROS

JUIZ : RONALDO GUARANHA MERIGUI

*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. Autores que foram ludibriados por funcionária da 
Empresa ré, que ofereceu aparelhos “iPhone” e “iPad” por 
preço abaixo do mercado e, após o recebimento de parte do 
preço correspondente, não entregou os aparelhos e pediu 
demissão. SENTENÇA de parcial procedência para condenar 
a ré a pagar indenização moral de R$ 10.000,00 para cada um 
dos três autores, além de indenização material de R$ 1.100,00 
para a coautora Patrícia, com aplicação da sucumbência 
recíproca. APELAÇÃO só da ré, que insiste na improcedência 
da pretensão, com pedido subsidiário de redução da 
indenização moral. ACOLHIMENTO PARCIAL. Prejuízo 
material da coautora Patrícia pelo desembolso de parte do 
preço dos produtos não recebidos da Fornecedora, em 
decorrência do “golpe” aplicado por funcionária no 
estabelecimento comercial. Dano moral indenizável bem 
configurado ante a exposição dos autores a situação vexatória 
e humilhante com evidente agressão a direitos de 
personalidade. Responsabilidade objetiva da ré, a teor do 
disposto no artigo 14 do CDC e 932 e 933 do Código Civil.  
Indenização moral que comporta redução para a quantia de 
R$ 3.000,00 para cada um dos três autores, ante as 
circunstâncias do caso concreto e os princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade. Incidência da correção 
monetária a contar deste arbitramento e dos juros moratórios 
a contar da citação, “ex vi” da Súmula 362 do STJ e do artigo 
405 do Código Civil. Sentença parcialmente reformada. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Vistos.

O MM. Juiz “a quo” julgou extinto o processo em 

relação à autora Cristiane Aparecida Bolpeti quanto à pretensão de 

reparação material, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de 

Processo Civil de 1973, e julgou parcialmente procedente a Ação no mais, 

para condenar a ré a pagar para a autora Patrícia Fernandes Furtado 
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indenização material de R$ 1.100,00, com correção monetária e juros de 

mora a contar da citação e ainda para condenar a ré a pagar para cada um dos 

três autores Cristiane, Patrícia e Victor Mistilides Abeledo indenização 

moral de R$ 10.000,00, com correção monetária a contar da sentença e juros 

de mora a contar da citação, impondo às partes, pela sucumbência recíproca, 

o pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de metade cada 

lado, com a compensação da verba honorária (fls. 307/314).

Inconformada, apela a ré visando à reforma da 

sentença para afastar a condenação mediante o decreto de total improcedência, 

com pedido subsidiário de redução da indenização moral (fls. 317/334). 

Recebido o Recurso (fl. 337), os autores 

apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 

339/363). Após, os autos subiram para o reexame (fls. 364/375).

É o relatório, adotado o de fls. 307/309.

Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” julgou 

extinto o processo em relação à autora Cristiane Aparecida Bolpeti quanto à 

pretensão de reparação material, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do 

Código de Processo Civil de 1973, e julgou parcialmente procedente a Ação no 

mais, para condenar a ré a pagar para a autora Patrícia Fernandes Furtado 

indenização material de R$ 1.100,00, com correção monetária e juros de mora 

a contar da citação e ainda para condenar a ré a pagar para cada um dos três 

autores Cristiane, Patrícia e Victor Mistilides Abeledo indenização moral de 

R$ 10.000,00, com correção monetária a contar da sentença e juros de mora a 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003383-62.2012.8.26.0358 - Mirassol - VOTO Nº 8.521 – AOT -  4/8

contar da citação, impondo às partes, pela sucumbência recíproca, o pagamento 

das custas e despesas processuais, na proporção de metade cada lado, com a 

compensação da verba honorária (fls. 307/314).

Ao que se colhe dos autos, Cristiane Aparecida 

Bolpeti, Patrícia Fernandes Furtado e Victor Mistilides Abeledo foram à 

loja da ré, onde a funcionária Luciana Fernandes Correia ofereceu a eles 

aparelhos celulares marca “iPhone” e “tablets” marca “iPad” por valor abaixo 

do preço de mercado, a pretexto de descontos decorrentes da fidelidade como 

clientes da Empresa. Consta que a autora Cristiane entregou para a funcionária 

a quantia de R$ 8.300,00. Consta ainda que a funcionária firmou o negócio 

com os autores, em nome da ré, mas não entregou os aparelhos prometidos, 

cometendo verdadeiro golpe contra os autores, daí o ajuizamento da Ação para 

a reparação material e moral correspondente. 

Já se viu, a ré foi condenada a devolver R$ 1.100,00 

à coautora Patrícia e a pagar indenização moral de R$ 10.000,00 para cada qual 

dos três demandantes. Somente a ré recorre da sentença, pedindo a exclusão da 

condenação ou, pelo menos, a redução da indenização moral (v. fls. 317/344).

Embora a resistência da ré, a relação contratual em 

causa tem natureza de consumo e, por isso mesmo, está sujeita às normas do 

Código de Defesa do Consumidor, que preveem a aplicação da inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, para a facilitação da defesa, 

determinando a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais 

favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem 

exagerada em benefício do fornecedor (v. artigos 6º, inciso VIII, 47 e 51 da Lei 
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nº 7.078/90).

A prova dos autos é convincente quanto à conduta 

fraudulenta da proposta da ré, que ofereceu produtos a preço vantajoso para 

convencer os clientes, ora autores, à compra proposta. Em razão dessa 

vantagem, os autores adquiriram ao aparelhos em causa, mas não receberam 

esses produtos. Eles foram submetidos a situação vexatória e humilhante ao 

tomarem conhecimento que tal negócio era apenas um “golpe”. Tanto o 

desfalque material pelo montante reconhecido na sentença quanto o prejuízo 

moral foram bem demonstrados durante a instrução do feito.

A responsabilidade da ré, ora apelante, por esses 

danos causados aos consumidores demandantes é objetiva e independe de 

culpa, a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

Portanto, não acode a apelante mera alegação de ausência de culpa, tampouco 

se haver de cogitar de culpa concorrente (v. artigos 932 e 933 do Código 

Civil).

Conforme observado pelo douto sentenciante: “A 

prova oral produzida nestes autos revelou não apenas que a funcionária 

Lucina Fernandes Correia ocupava a função de gerente da empresa, como 

também negociou com os autores a venda de aparelhos que nunca foram 

entregues em nome e dentro da loja da ré. Desta feita, ainda que não tivesse 

ficado comprovado o poder de gestão da referida empregada, a 

responsabilidade da empregadora se faria presente. A responsabilidade 

(objetiva) da ré exsurge não só do Código Civil (art. 933, III), como também 

por conta do Código de Defesa do Consumidor” (“sic”, fl. 310).
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Era portanto de rigor a reparação do prejuízo 

reclamado pelos autores, ora apelados, na inicial. Contudo, no que tange ao 

dano moral, o apelo comporta parcial acolhimento para a redução do valor 

arbitrado na soma de R$ 30.000,00 para a quantia de R$ 9.000,00, cabendo a 

cada qual dos três demandantes R$ 3.000,00. Essa quantia mostra-se adequada 

para a reparação moral em questão a modo de não aviltar o sofrimento dos 

autores e de coibir a reiteração dessa conduta por parte da ré, sem implicar 

enriquecimento sem causa, considerando a necessidade da intervenção judicial 

e os inconvenientes pessoais sofridos, além do elevadíssimo nível econômico 

da empresa ré, ora apelante (v. artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal 

e artigos 186, 187 e 927 do Código Civil).

Tem-se, pois, que o MM. Juiz “a quo” deu o correto 

desate à causa, comportando a r. sentença apelada reforma parcial apenas para 

a redução da indenização moral para a quantia de R$ 7.000,00 para cada um 

dos autores, para ser paga com correção monetária pela Tabela Prática adotada 

para cálculos judiciais a contar deste julgamento mais juros de mora à taxa de 

um por cento (1%) ao mês a contar da citação (v. Súmula  362 do C. Superior 

Tribunal de Justiça  e artigo 405 do Código Civil), mantida a aplicação da 

sucumbência recíproca  (v. artigo 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil 

de 1973).

A propósito, eis a Jurisprudência:

0013767-64.2008.8.26.0604   Apelação / Telefonia 
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: Sumaré
Órgão julgador: 27ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 26/04/2016
Data de registro: 28/04/2016
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Ementa: Civil. Ação declaratória de nulidade de contrato e obrigação de fazer, com pedido de 
ressarcimento, indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Pretensão à 
reforma manifestada pela ré. Viabilidade, em parte. Fraude na contratação de serviço de telefonia e 
tentativas de solução do problema, sem êxito. Reconhecimento pela ré, após longo trâmite 
processual, da ocorrência de fraude. Dano moral caracterizado, mas somente em relação ao autor 
pessoa natural. Indenização devida, mas não no montante pleiteado. Danos materiais. Se as razões 
recursais não guardam nenhuma correlação com a sentença, o recurso não pode ser conhecido, por 
ofensa ao princípio da dialeticidade e, logo, ao requisito de admissibilidade da regularidade 
formal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

0000595-63.2013.8.26.0577   Apelação / Compra e Venda    
Relator(a): Maria Lúcia Pizzotti
Comarca: São José dos Campos
Órgão julgador: 12ª Câmara Extraordinária de Direito Privado
Data do julgamento: 14/11/2014
Data de registro: 18/11/2014
Ementa: REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL MÓVEIS PLANEJADOS 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA POR MEIO DE SUA FUNCIONÁRIA RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DO EMPREGADOR 1 Funcionária que desviou os cheques emitidos pelo cliente em 
favor da empresa perpetrou o seu "golpe" justamente dentro do estabelecimento comercial, 
utilizando-se das facilidades de sua condição de funcionária, devendo o empregador responder 
por seus atos, afinal, agiu em seu nome, sendo descabida a tese de que caberia ao consumidor 
tomar a cautela de emitir os cheques nominalmente à empresa, evitando que desvios 
acontecessem; 2 A partir do momento em que um funcionário é autorizado por seu empregador a 
permanecer em suas dependências, atender clientes, fechar contratos e receber quantias em nome 
deste, não cabe ao cliente impugnar sua condição e autoridade dentro do estabelecimento, 
tampouco desconfiar de seu caráter ou postura dentro da empresa, devendo o empregador arcar 
com os riscos da contratação, sendo inviável transmitir tais riscos, decorrentes da própria 
atividade, aos seus clientes e consumidores; 3 De acordo com o art. 932 e 933 do Código Civil em 
vigor, o empregador responde objetivamente pelos atos de seus prepostos ou funcionários que 
causem danos a terceiros, sendo descabida a discussão acerca da ocorrência de culpa. 
Resguardado direito de regresso contra o causador do dano. RECURSO IMPROVIDO (grifei)

0002334-84.2010.8.26.0348   Apelação / Contratos Bancários    
Relator(a): Dimas Carneiro
Comarca: Mauá
Órgão julgador: 37ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 29/01/2013
Data de registro: 31/01/2013
Ementa: CONTRATO BANCÁRIO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 
JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS TROCA DE CARTÃO 
MAGNÉTICO GOLPE COMETIDO POR ESTELIONATÁRIO QUE, SE PASSANDO POR 
FUNCIONÁRIO DO BANCO, AUXILIOU A AUTORA NA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES 
FEITAS NO CAIXA ELETRÔNICO LOCALIZADO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO 
BANCÁRIO EMPRÉSTIMOS E SAQUES ELETRÔNICOS INDEVIDOS REALIZADOS NA CONTA 
BANCÁRIA DA AUTORA CONCORRÊNCIA DE CULPAS CONFIGURADA CONDENAÇÃO DE 
VALORES INDENIZATÓRIOS MATERIAIS, FIXADOS PELA METADE DANO MORAL 
CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA QUANTUM FIXADO ADEQUADAMENTE, EM 
OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS JURISPRUDÊNCIAS, ADAPTANDO-OS AO CASO 
CONCRETO SENTENÇA MANTIDA AMBOS OS APELOS DESPROVIDOS

Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do Recurso 

para reduzir a indenização moral para R$ 9.000,00, cabendo a cada um dos 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0003383-62.2012.8.26.0358 - Mirassol - VOTO Nº 8.521 – AOT -  8/8

autores R$ 3.000,00, mais correção monetária a contar deste julgamento e 

juros de mora a contar da citação, mantida no mais a r. sentença apelada pelos 

próprios e jurídicos fundamentos, inclusive no tocante às verbas 

sucumbenciais.

Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao 

Recurso.

DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
                          Relatora
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