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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 1005351-
95.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante B2W - COMPANHIA 
GLOBAL DO VAREJO, são apelados PAULO HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS e 
LUIS ANTÔNIO VALENTIN.

ACORDAM, em 25ª 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 HUGO 
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.

São Paulo, 6 de outubro de 2016

MARCONDES D'ANGELO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso de apelação nº 1005351-95.2015.8.26.0038.
Comarca: Araras.
03ª Vara Cível.
Processo nº 1005351-95.2015.8.26.0038.
Prolator ( a ): Juiz Antônio César Hildebrand e Silva.
Apelante ( s ): B2W Companhia Global do Varejo.
Apelado ( s ): Paulo Henrique Vieira dos Santos.

                                                               VOTO Nº 38.875/2016.

RECURSO  -  APELAÇÃO CÍVEL -  BEM MOVEL - COMPRA 
E VENDA  -  AQUISIÇÃO DE TABLET - COMERCIO 
ELETRONICO -  AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL 
CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO MATERIAL E 
MORAL. Comércio eletrônico. Compra e venda de bem móvel ( 
um “tablet” marca Samsung, modelo Galaxy Tab 3 T2100 e um 
“pen drive” marca Scandisk, modelo Cruzer 8GB ). Pedido 
cancelado pela vendedora pelo não recebimento do pagamento. 
Fraude perpetrada por terceiros. 1) Danos materiais. Boleto 
adulterado. Requerida que, na qualidade de fornecedora, vende 
seus produtos em loja virtual, e disponibiliza como forma de 
pagamento o “boleto bancário”, gerado em seu sítio eletrônico, 
assumindo o risco do negócio. Restituição do valor pago devida. 
2) Dano moral configurado. Valor do “quantum“, todavia, que 
deve ser mitigado de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ) para R$ 
4.000,00 ( quatro mil reais ), em respeito aos critérios de 
proporcionalidade e razoabilidade, observadas também as 
peculiaridades da hipótese.  Procedência. Sentença parcialmente 
reformada. Recurso de apelação em parte provido para mitigar o 
valor fixado a título de danos morais, sem reflexo nas verbas 
sucumbenciais.

          Vistos.

Cuida-se de ação de rescisão 
contratual, com pedido de indenização moral e material, movida por 
Paulo Henrique Vieira dos Santos contra B2W Companhia Global 
do Varejo, sustentando o primeiro nomeado ter adquirido, em 13 de 
fevereiro de 2014, em sítio eletrônico da requerida, um “tablet”, da 
marca Samsung, modelo Galaxy Tab 3 T2100, pelo valor de R$ 
629,19 ( seiscentos e vinte e nove reais e dezenove centavos ) e um 
“pen drive”, da marca Sandisk, modelo Cruzer 8G, pelo valor de R$ 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 1005351-95.2015.8.26.0038 - Araras - VOTO Nº 3/8

27,93 ( vinte e sete reais e noventa e três centavos ). Diz ter sido 
concedido desconto para pagamento à vista e que, de fato,  pagou o 
total de R$ 594,12 ( quinhentos e noventa e quatro reais e doze 
centavos ), por meio de boleto bancário, gerado no momento da 
compra. Ocorre que os bens não lhe foram entregues, tendo a 
demandada lhe informado ter havido fraude na emissão do boleto 
bancário, com alteração no código de barras. Anota que  o valor 
depositado foi encaminhado para conta de terceiro fraudador. 
Defende a responsabilidade da fornecedora pelos falha na prestação 
do serviço e pugna pela rescisão do contrato, com indenização 
material ( restituição do valor pago ) e reparação moral ( em valor a 
ser arbitrado pelo Juízo ).

A respeitável sentença de folhas 
100 usque 106, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido 
para declarar rescindida a compra e venda travada entre as partes. 
Condenou a requerida a restituir para o autor a quantia quitada ( R$ 
594,12 - quinhentos e noventa e quatro reais e doze centavos ), 
atualizado desde o desembolso e com juros de mora a partir da 
citação; e a lhe pagar, a título de danos morais, o importe de R$ 
10.000,00 ( dez mil reais ), atualizados a partir do arbitramento, e 
com juros de mora partir da citação. Em virtude do princípio da 
sucumbência, impôs à parte vencida o pagamento da custas e 
despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte 
adversa, estes fixados em 10% ( dez por cento ) sobre o valor da 
condenação.

Inconformada, recorre a 
demandada pretendendo a reforma do julgado ( folha 109/119 ). 
Alega, em estreita súmula,  que o pagamento realizado pelo autor foi 
direcionado à outro destinatário, vez que alterado o código de 
barras no boleto bancário gerado. Ressalta que faz sempre constar 
na parte superior do boleto um alerta para os consumidores 
confirmarem os dados antes de pagar o documento. Aduz, destarte, 
que a fraude ocorreu por culta de terceiro, fato que afasta sua 
responsabilidade pelo ocorrido. Defende, ainda, inexistir dano moral 
indenizável. Requer o acolhimento do apelo, com a improcedência da 
demanda, alternativamente pugnando pela redução do “quantum” 
indenizatório e minoração dos honorários sucumbenciais.
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Recurso tempestivo, bem 
preparado ( folhas 120/121 ), regularmente processado e 
oportunamente respondido ( folhas 125/134 ), subiram os autos.

Este é o relatório. 

A respeitável sentença recorrida 
foi proferida em 30 de maio de 2016 ( disponibilizada no DJE em 08 
de junho de 2016  certidão de folha 108 ) e o recurso de apelação 
tempestivo protocolizado em 29 de junho de 2016 ( folhas 109/119  
propriedades do documento  processo digital ).  Preparo às folhas 
120/121. Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conhece-
se do recurso.

Trata-se de ação que objetiva a 
rescisão de contrato de compra e venda, com pedido de indenização 
moral e material, movida por Paulo Henrique Vieira dos Santos 
contra B2W Companhia Global do Varejo. Em estreita súmula, 
narra o autor ter comprado da requerida, por meio de comércio 
eletrônico, um “tablet”, da marca Samsung, modelo Galaxy Tab 3 
T2100, pelo valor de R$ 629,19 ( seiscentos e vinte e nove reais e 
dezenove centavos ) e um “pen drive”, da marca Sandisk, modelo 
Cruzer 8G, pelo valor de R$ 27,93 ( vinte e sete reais e noventa e três 
centavos ). Concedido um desconto para pagamento à vista, pagou 
um total de R$ 594,12 ( quinhentos e noventa e quatro reais e doze 
centavos ), por meio de boleto bancário, gerado no momento da 
compra.

Todavia, os bens não lhe foram 
entregues. Ao procurar a demandada, foi informado que houve 
fraude no momento de fechamento da compra, e que o boleto 
bancário que lhe foi gerado e encaminhado continha código de 
barras alterado, o que fez com que o numerários fosse encaminhado 
para a conta de fraudadores.

De pronto, manifesta a relação de 
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consumo refletida nos autos, apta a autorizar a aplicação das regras 
insertas no Código de Defesa do Consumidor.

Por consequência lógica, 
admissível a inversão do ônus da prova, ressaltando-se ser a 
prestadora de serviços é potencialmente a parte mais bem 
estruturada para produzir prova técnica para arredar a sua 
responsabilidade.

Consoante cediço, na condição de 
contratada e fornecedora dos serviços, compete exclusivamente à 
prestadora zelar pela qualidade e assumir os riscos derivados de sua 
exploração contra ardis e artifícios de terceiros de má-fé, não sendo 
lícito imputar aos consumidores os prejuízos que vir a experimentar 
em decorrência de tais fatos.

Na hipótese, a compra foi 
realizada em sítio eletrônico da recorrente, e o boleto bancário 
gerado de cobrança solicitada de sua página de venda de produtos 
na rede mundial de computadores ( internet ).

A própria demandada reconhece a 
existência de fraude. Logo, deve responder pelo prejuízo suportado 
pelo consumidor, não cabendo alegar culpa de terceiro ( artigo 14, 
da Lei nº 8.078  Código Consumerista ).

Nesse sentido, julgado recente 
desta Egrégia Corte Bandeirante, “in verbis”:

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMÉRCIO 
ELETRÔNICO. Compra e venda de bem móvel. Pedido 
cancelado pela vendedora por não recebimento do 
preço. Pagamento efetuado por meio de boleto bancário 
adulterado. Fraude que direcionou a quantia paga para 
conta bancária não pertencente à credora. Ação de 
reparação de danos materiais movida pelo adquirente. 
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Demandante que se enquadra no conceito de 
destinatária final constante do art. 2º do Código de 
Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova que, 
todavia, foi afastada em decisão que permaneceu 
irrecorrida. Ré que, na qualidade de fornecedora que 
vende seus produtos em loja virtual e disponibiliza, 
dentre as formas de pagamento, o boleto bancário, 
assume o risco do negócio e tem o dever de garantir a 
segurança do procedimento de compra realizado em seu 
sistema. Alegação de que o computador utilizado pela 
autora para efetuar a compra estava infectado por um 
software mal intencionado e que essa circunstância foi a 
causa da emissão do boleto adulterado. Fato alegado 
pela ré, a quem incumbe o ônus da prova. Dicção do art. 
333, II, do Código de Processo Civil. Recurso provido. ( 
TJSP  Apelação nº 1000307-56.2014.8.26.0224  Rel. 
Des. César Lacerda  28ª Câmara de Direito Privado  
Julgado em 20.10.2015  gn ).

Bem demonstrada a 
responsabilidade da requerida, , de rigor o acolhimento do pedido de 
restituição do valor pago ( R$ 594,12 - quinhentos e noventa e quatro 
reais e doze centavos  - documentos de folhas 16/17 ), que reflete o 
dano material suportado pelo consumidor.

Quanto ao dano moral, ressalte-se 
que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já apontou que “a 
jurisprudência desta Corte tem assentado que, em se tratando de dano 
moral, revel a-se suficiente a demonstração da ocorrência do ato ilícito 
para ensejar o direito à indenização.” ( STJ  Recurso Especial nº 
709.877, Rel. Min. LUIZ FUX, j. em 20/09/2005  ).

No mesmo sentindo, “in verbis”:

INDENIZAÇÃO DE DIREITO COMUM. DANO 
MORAL. PROVA. JUROS MORATORIOS. SUMULA N. 
54 DA CORTE. 
1. Não há falar sem prova do dano moral, mas sim na 
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prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 
íntimos que o enseja, Provado assim o fato, impõe-se a 
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código 
de Processo Civil.
2. Na forma da súmula nº 54 da Corte, os juros moratórios 
nestes casos contam-se da data do evento.
3. Recurso Especial conhecido e provido em parte 
( STJ  Recurso Especial nº. 86.271, Rel. Min. Carlos 
Alberto Menezes Direito, j. em 10.11.1997 ).

Configurado na hipótese, o dano de 
ordem íntima suportado pelo autor deve ser compensado. Contudo, não 
se pode olvidar sua natureza, devendo o 'quantum' indenizatório ser 
estimado em termos razoáveis, não se justificando imposição que possa 
implicar enriquecimento ilícito e nem aquela que não exerça a função 
reparadora.

Atento aos critérios citados, bem 
como diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a 
repercussão do evento danoso, o grau de culpa do agente e a situação 
econômica das partes e a fim de assegurar ao lesado a justa 
reparação, o valor indenizatório merece considerável mitigação. Deve 
o “ quantum “ ser reduzido de R$ 10.000,00 ( dez mil reais ) para R$ 
5.000,00 ( cinco mil reais ), que atende aos limites da 
proporcionalidade e razoabilidade.

A correção monetária desse valor, 
pelos critérios da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, deve ser realizada a partir da data do arbitramento ( 
publicação desta decisão ). Devem, ainda, ser acrescidos ao valor 
devido, também, juros moratórios de  1% ( um por cento ) ao mês, a 
contar da citação.

Sem qualquer alteração na 
distribuição da verba sucumbencial, que atende ao disposto no artigo 
85 do novo Código de Processo Civil, bem como às peculiaridades do 
caso concreto.

Ante o exposto, dá-se parcial 
provimento ao recurso de apelação para mitigar o “quantum“ 
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indenizatório fixado a título de danos morais, sem reflexo nas verbas 
sucumbenciais, nos moldes desta decisão. 

MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR
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