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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0001931-94.2013.8.26.0515, da Comarca de Rosana, em que é 
apelante GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA, é apelado MEIRE 
DE OLIVEIRA COSTA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 26ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento 
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente) e ANTONIO 
NASCIMENTO.

São Paulo, 11 de agosto de 2016.

Vianna Cotrim
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELANTE: GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA 
APELADO: MEIRE DE OLIVEIRA COSTA SILVA
COMARCA: ROSANA

EMENTA: Bem móvel  Obrigação de fazer c.c. 
indenizatória - Aquisição em site de compras 
coletivas de aparelho Iphone 5 nunca recebido  
Documentos apresentados pela autora que não 
demonstram realização de compra no site da ré  
Ré que, ademais, demonstra não disponibilizar a 
opção de pagamento em boleto aos seus usuários - 
Compra efetuada, em verdade, em site 
fraudulento, o que afasta o nexo de causalidade 
entre os prejuízos da autora e a ré  
Improcedência decretada  Provimento.

VOTO N° 35.477

A r. sentença de fls. 92/95, cujo relatório é 

ora adotado, julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de 

fazer c.c. indenização por danos morais relativa a bem móvel, daí o 

apelo da ré, a fls. 97/121, sustentado que o caso dos autos e 

evidentemente de fraude que não pode ser imputada ao apelante 

Groupon; o anúncio ao qual a autora faz menção não foi veiculado pela 

apelante; a consumidora não recebeu o produto pois não fez compra 

alguma; a fabricante Aplle nunca firmou qualquer contrato de parceria 

de vendas com o Groupon; aliás, os produtos Aplle somente são 

vendidos por lojas autorizadas da fabricante; patente que a apelada foi 

vítima de fraude por clonagem de sites de compras; não há nexo de 

causalidade entre qualquer ato da apelante e os prejuízos da apelada, 

até porque não colocou o produto em circulação; destaca que nunca 

trabalhou com a forma de pagamento via boleto bancário; a culpa é 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

APELAÇÃO
Nº 0001931-94.2013.8.26.0515

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO  26ª CÂMARA

Apelação Nº 0001931-94.2013.8.26.0515 3

exclusiva de terceiro, fraudador, afastando-se a responsabilidade da 

ré; não é de responsabilidade desta apurar para onde o pagamento da 

autora foi enviado; possui política de consumo garantindo os direitos 

do consumidor bem como sistemas de segurança avançados e de 

nível internacional; a autora não juntou aos autos o e-mail do Groupon, 

indispensável para a confirmação da operação, não possui número 

válido de voucher e tampouco o código de segurança, que poderia ser 

consultado no site a qualquer tempo; afirma que mantém um blog com 

informações de sites fraudulentos que tentam imitá-lo, de sorte que 

mantém toda a informação necessária para uma compra segura; 

bastaria uma simples leitura das regras de utilização do site para que a 

autora percebesse que se tratava de fraude, sendo fato notório que 

fraudes virtuais são comuns na internet; em suma, não há nexo de 

causalidade, há excludente de responsabilidade ante a culpa de 

terceiro e exclusiva da consumidora, inexistindo ilícito da ré, tampouco 

o dever de restituição; quando não, não há danos morais ou deve ser 

reduzida a indenização.

Recebido e processado o recurso, com 

contrarrazões a fl. 167/169, subiram os autos.

É o relatório.

Respeitado o convencimento do ilustre 

magistrado sentenciante, prospera o inconformismo.

A autora apelada alegou ter comprado no 
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site de compras coletivas Groupon um aparelho da marca Apple, 

modelo Iphone 5, pelo preço de R$599,00 pago através de boleto 

bancário e que nunca foi entregue. Em contato com a empresa, 

recebeu a informação de que tal anúncio nunca foi veiculado e que não 

poderia devolver o preço pago pela autora tendo em vista que a ré não 

tinha recebido qualquer valor, daí a presente ação.

A autora, porém, sequer demonstrou ter 

efetivado a compra do produto no site da ré Groupon. O documento de 

fls. 12 não é apto a comprovar o fato, tendo em vista que não traz o 

endereço eletrônico da fonte de consulta do anúncio, podendo mesmo 

ter sido produzido por qualquer um, assim como o boleto de fls. 13, 

sendo de conhecimento notório a proliferação de fraudes na internet 

com a emissão de boletos falsos, valendo observar que o mero 

preenchimento de campos do boleto com o CNPJ de determinada 

empresa não garante seja ela a destinatária do valor recolhido, e sim a 

combinação numérica no canto superior direito do boleto.

Nenhum outro documento relativo à compra 

propriamente dita foi acostado.

Por outro lado, a ré apelada defende a tese 

de fraude, que considero demonstrada na hipótese.

Com efeito, a ré alegou em defesa que 

nunca comercializou produtos da marca Apple por não possuir contrato 

de parceria com a empresa e que jamais incluiu dentre as formas de 
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pagamento disponibilizadas a seus usuários o pagamento por boleto, 

através das telas de pesquisa de seu próprio site e da Apple, embora 

confirmada a respectiva fonte apenas no recurso.

De qualquer sorte, comprova a fls. 112 a 

veiculação de oferta fraudulenta idêntica ao golpe sofrido pela autora.

Não se olvide que a própria autora deveria 

ter suspeitado minimamente da oferta tentadora, cediço que o produto 

em questão possui valor de mercado notoriamente muito superior ao 

pago por ela, não justificando a tamanha redução mesmo em se 

tratando de sites de compras coletivas.

Em caso semelhante ao dos autos, esta 

Corte de Justiça teve oportunidade de decidir:

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. (Apelação nº 

4002905-32.2013.8.26.0590, 32ª Câmara de Direito Privado, Rel. 

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR, j. 05.05.16.) (grifei)
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No corpo do voto assim constou:

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.

(...)

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 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 
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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.

Destarte, reputo rompido qualquer nexo de 

causalidade entre os prejuízos da autora e a ré, até porque 

indemonstrada efetiva relação jurídica entre as partes, julgando 

improcedente a ação.

Inverto, assim, os ônus da sucumbência, 

anotando que a base de cálculo da honorária deverá ser o valor da 

causa atualizado, suspensa a respectiva execução em razão da 

gratuidade concedida à apelada.

Pelo exposto, por esses fundamentos, dou 

provimento ao apelo.

                                         VIANNA COTRIM
RELATOR
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