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ACÓRDÃO 

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de  Apelação 

 Cível  nº 1000044-60.2021.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante 

CIELO S.A., é apelado ---------------------------------------. 

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37ª Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos, em 
julgamento estendido nos termos do art. 942 e § 1º do novo CPC, deram provimento ao 

recurso. Vencido, em parte, o relator sorteado, que declara. Acórdão com o 2º juiz, de 
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ TARCISO  
BERALDO, vencedor, SERGIO GOMES, vencido, PEDRO KODAMA (Presidente), ANA 
CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO. 

São Paulo, 20 de setembro de 2021. 

JOSÉ TARCISO BERALDO 
RELATOR DESIGNADO 

Assinatura Eletrônica 
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VOTO Nº: 46976 

APEL.Nº: 1000044-60.2021.8.26.0068 

COMARCA: Barueri  1ª VC  

APTE.  : CIELO S.A. 
APDA.  : ------------------------- 

CERCEAMENTO DE DEFESA  Inocorrência  Alegação de 

nulidade afastada na forma do voto do Em. Relator sorteado. 

CONTRATO  Contrato relativo a operações de cartão de crédito  
  Operação negada pelo cliente   Estorno de valores    

Admissibilidade, uma vez que há expressa previsão contratual  

Compra feita à distância e sem demonstração de conferência de 
identificação do portador do cartão - Sentença reformada  Apelação 

provida. 

 Trata-se de apelação interposta contra r. sentença    

proferida pelo MM Juiz de Direito Dr. Bruno Paes Straforini - que julgou 

parcialmente procedente ação dita “declaratória de nulidade de cláusula 

contratual c/c com indenização por danos materiais...” para condenar a ré a “se 

abster de efetuar a retenção dos valores das transações realizadas pelo autor, 

que por ela foram autorizadas” e indicadas na inicial, bem como a proceder ao 
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repasse dos valores retidos com correção monetária desde os pagamentos e 

juros e mora a contar da citação; os honorários advocatícios foram arbitrados 

em 10% sobre o valor da condenação. 

A apelante sustenta que a r. sentença é nula por  

cerceamento de necessidade, uma vez que era necessária expedição de ofícios 

aos bancos emissores dos cartões; que não incidem as disposições contidas no 

Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto que não pode ser 

responsabilizada por eventuais fraudes com cartão, cabendo à apelada autora 

zelar pela regularidade das operações e arcar com Seus riscos, conforme 

previsto contratualmente. 

A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção do  

decidido. 

Recurso, no mais, adequadamente processado. 

É o relatório. 

Anote-se, de pronto, que se acompanha o Em. Des. Relator 

sorteado no que toca ao afastamento da alegação de cerceamento de defesa, 

exatamente conforme disposto. 

Solução distinta, todavia, é aquela relativa ao mérito do  

recurso. 

Primeiro, porque, conforme se vê dos autos, a apelada  

assinou contrato com a apelante que, em sua cláusula 21ª, expressamente 

autoriza o cancelamento da operação ou estorno do valor creditado 

(“chargeback”) (fls. 21). 

É verdade que a apelada afirma ter recebido autorização  

pela apelante para realização das compras, todavia, tal medida não afasta a 

incidência da cláusula acima que expressamente condiciona o pagamento a não 

contestação da compra pelo consumidor. 

Anote-se, ainda, que, em se tratando de relação  

empresarial, não se aplicam as disposições do CDC, inexistindo, de resto, 

indícios  sequer há alegação  de que o contrato estaria revestido de algum 

defeito nos termos da legislação civil; 

Segundo, porque foi a própria apelada quem deu causa ao  

prejuízo de que se queixa. 

Com efeito, foi ela quem optou por realizar a venda à  

distância  inclusive por telefone - sistema que não permite a aposição de 

assinatura, senha ou mesmo identificação pessoal do adquirente de produtos. 
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Somente a ela, portanto, se podem imputar os riscos dessa  

atividade, particularmente no que toca à utilização fraudulenta do cartão de 

crédito ou de seus dados por terceiro não autorizado. 

Essa, aliás, é a posição adotada pelo C. Superior Tribunal  

de Justiça que, analisando caso análogo, afirmou que a obrigação das 

administradoras de cartão de crédito consiste em conferir “se há saldo que 

possibilite a cobertura da compra realizada e se existe alguma 

comunicação de roubo ou extravio com relação ao cartão de crédito 

apresentado”, cabendo ao utilizador do sistema de cartões “a identificação 

do portador do cartão, porquanto não pode a administradora fazê-lo, já 

que conta apenas com os dados lhes fornecidos pelo lojista” (REsp 

945.154/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA 

TURMA, julgado em 08/04/2008, DJe  

28/04/2008). 

Assim, não há falar em responsabilização da apelante nem  

em restituição de valores. 

Fica, pois, reformada a r. sentença, de modo a julgar-se  

improcedente a ação; deverá a apelada responder pelas despesas processuais e 

honorários de advogado de 10% do valor da causa, já considerado este recurso, 

conforme o disposto nos §§ 2º e 11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil. 

Ante o exposto, dá-se provimento à apelação. 

JOSÉ TARCISO BERALDO 

   Relator designado 


