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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1000657-80.2014.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante SERASA S.A, é 
apelado REINALDO DE CARVALHO BUENO.

ACORDAM, em 10ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ELCIO 
TRUJILLO (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E CARLOS ALBERTO 
GARBI.

São Paulo, 23 de fevereiro de 2016

J.B. PAULA LIMA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL n° 1000657-80.2014.8.26.0309

Comarca: Foro de Jundiaí  2ª Vara Cível

Apelante: Serasa S/A

Apelado: Reinaldo de Carvalho Bueno 

Voto n° 2598

Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por dano 
moral. A responsabilidade pelos informes repassados a terceiros é 
exclusivamente da empresa que armazena tais elementos, 
prestando serviços informativos. Impossibilidade de contratação 
com terceiro por inexatidão do cadastro do autor, nada obstante 
corretamente fornecidos pelo próprio quando da contratação do 
certificado digital. Dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório 
mantido. Recurso desprovido. 

Trata-se de recurso de apelação contra sentença 

de fls. 55/58, de relatório adotado, que julgou “procedente a demanda, para 

confirmar a tutela antecipada que determinou a retificação dos dados de 

identificação do autor no cadastro da ré e para condená-la a reparar-lhe o 

dano moral, fixada a reparação em R$20.000,00, com correção monetária a 

contar desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde 

a citação.”. 

Inconformada, a ré apela (fls. 60/69) 

ratificando os termos da contestação, e afirmando que cabe ao apelado, ao se 

deparar com a informação desatualizada ou inexata a seu respeito, exercer 

seu direito-dever de retificação.
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Afirma que o apelado não se valeu das vias 

administrativas para regularizar seu cadastro perante o Serasa, que teria 

prontamente atualizado as informações inexatas constatadas. 

Ademais, afirma que o ano de nascimento do 

autor e o nome da mãe de sua mãe incorreto não são determinantes para a 

concessão ou recusa de crédito, não interferindo, tampouco, em qualquer 

contratação. Tais elementos não são determinantes de risco em operações de 

crédito, pois não indicativos de inadimplência. Ainda, afirma que não consta 

qualquer registro de inadimplência do autor nos sistemas e banco de dados da 

apelante. 

Por fim, alega que não é caso de dano moral 

passível de indenização, visto que inexiste qualquer dano ao autor. Ainda, 

afirma que a indenização fixada foi desproporcional e que o termo inicial 

para incidência dos juros de mora é a publicação da sentença.

Contrarrazões às fls. 76/82.

É o relatório. 

A sentença deve ser confirmada pelos seus 

próprios fundamentos, que ficam aqui inteiramente adotados como razão de 

decidir para negar provimento ao recurso, nos termos do art. 252 do 

Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
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 O indisfarçado propósito da referida norma 

regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por 

outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo. 

O Colendo STJ tem prestigiado este 

entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o órgão 

julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive 

transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou 

ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, 

Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2ª 

Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2ª 

Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4ª 

Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos outros: AI nº 

99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010; Apelação 

99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n° 

990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo 

de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 

13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 

09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, 

em 09/06/2010).

No mais, incontroverso o óbice enfrentado pelo 

apelado, em negócio habitual, ao ser impedido de contratar com terceiro em 

virtude dos erros cadastrais referentes ao ano de seu nascimento e nome da 

sua mãe, indiferente sejam indicadores de inadimplência ou não, pois, uma 

vez constatada, a divergência infundiu no ânimo do contratante o temor de se 
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tornar vítima de falsidade ideológica, sofrendo os prejuízos financeiros daí 

advindos. 

O Código de Defesa do Consumidor prescreve 

que as informações e cadastros dos consumidores não serão repassados, 

abertos ou alterados, sem a prévia notificação do consumidor:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do 

disposto no artigo 86, terá acesso às 

informações existentes em cadastros, fichas, 

registros, e dados pessoais e de consumo 

arquivados sobre ele, bem como sobre suas 

respectivas fontes. 

§ 2º.  A abertura de cadastro, ficha, registro e 

dados pessoais e de consumo deverá ser 

comunicada por escrito ao consumidor, 

quando não solicitada por ele”.

Assim, facilmente aferível que a apelante 

mantinha cadastro contendo informações pessoais do apelado, 

manifestamente inexatos, sem prévia ciência deste, descuidando-se de 

atualizá-las mesmo depois de contratada pelo apelado para prestação de 

serviços digitais, de modo a interferir negativamente nas atividades privadas 

exercidas pelo autor da demanda. 
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Ademais, não há que se falar em inércia do 

recorrido, pois, ignorando a abertura e teor do cadastro, aquele simplesmente 

não contava meios para postular a correção. 

Além disso, o apelado traz aos autos prova de 

que obteve certificação digital por intermédio da apelante (fls. 19/20), 

fornecendo para a SERASA elementos identificativos corretos, possibilitando 

a correção a tempo de evitar os fatos narrados na preambular.

Destarte, patente o ilícito atribuído à apelante, 

consistente em não manter atualizadas informações cadastrais do apelado, 

deixando de dar ciência a este último sobre o conteúdo de seus arquivos de 

modo a permitir eventual correção.

A responsabilidade da ré é objetiva e 

independe de conduta culposa. Decorre do risco da própria atividade 

econômica que exerce, à medida que expõe o consumidor ao dano, visto que 

vende tais informações a seus clientes, bancos e empresas, os quais as 

empregam como elemento decisivo na formação de seus negócios.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal 

de Justiça:

“Apelação Responsabilidade civil Danos 

morais Divulgação de dado inexato obtido 

através do Diário de Justiça Eletrônico (...). 

Responsabilidade objetiva da ré Dano moral in 
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re ipsa Sentença mantida Recurso não 

provido.”

(TJ/SP. Apelação com revisão nº: 

0016747-50.2013.8.26.0008. Rel. Des. Luis 

Mario Galbetti. 7ª Câmara de Direito Privado. 

Julgado em 14/11/2014). 

Diante do exposto, não há como deixar de 

reconhecer o dever de indenizar da apelante, visto que forneceu a terceiros 

dados incorretos do apelado, a frustrar negócio entabulado por este último em 

virtude da desconfiança provocada pela equivocado cadastro da apelante. 

Ora, nos dias atuais, a credibilidade é 

importante elemento nas relações civis e comerciais travadas pelas pessoas, 

de modo que a informação negativa ou suspeita, aptas a abalar o crédito, seja 

das pessoas jurídicas, seja das pessoas naturais, inviabilizam as práticas 

contratuais mais comezinhas e acarretam pesada ofensa à honra, à reputação 

de bons contratantes e de bons pagadores, acarretando frustração e abalo 

emocional de monta, perfeitamente aferíveis enquanto danos morais passíveis 

de indenização.

Embora não haja, em tais casos, um parâmetro 

fixo para quantificar a extensão do prejuízo extrapatrimonial, a indenização 

deve ser  suficiente para compensar a dor sofrida pelo ofendido e também 

para desencorajar o ofensor quanto à prática de novos ilícitos.
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Merece destaque a orientação doutrinária a 

respeito, que leva em consideração o vulto dos interesses em conflito, como 

ensina CARLOS ALBERTO BITTAR, na obra “Reparação Civil por Danos 

Morais”, 1993 - Editora Revista dos Tribunais, página 220:

 “a indenização por danos morais deve 

traduzir-se em montante que represente 

advertência ao lesante e à sociedade de que 

não se aceita o comportamento assumido, ou o 

evento lesivo advindo. Consubstancia-se, 

portanto, em importância compatível com o 

vulto dos interesses em conflito, refletindo-se, 

de modo expressivo, no patrimônio do lesante, 

a fim de que sinta, efetivamente, a resposta da 

ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo 

produzido. Deve, pois, ser quantia 

economicamente significativa, em razão das 

potencialidades do patrimônio do lesante”. 

Sopesados todos os elementos referidos, 

mantenho a indenização estipulada pelo juízo “a quo”, consonante reiteradas 

decisões desta Colenda 10ª  Câmara em casos similares. 

No mais, quanto à correção monetária aplica-se 

a Súmula 362 do STJ, que estabeleceu que “a correção monetária do valor 

da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”,  
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mantida a incidência dos juros de mora em conformidade com a sentença 

para evitar prejuízo maior ao recorrente. 

Por derradeiro, para evitar a costumeira 

oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento, tenho 

por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos 

constitucionais e legais citados em sede recursal. Vale lembrar que a função 

do juiz é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os fundamentos que, 

para julgar, pareceram-lhe suficientes. Não é necessário apreciar todos os 

argumentos deduzidos pelas partes, um a um, como que respondendo a um 

questionário (STF, RT 703/226; STJ-Corte Especial, RSTJ 157/27 e, ainda, 

EDcl no REsp 161.419). Sobre o tema, confiram-se também: EDcl no REsp 

497.941, FRANCIULLI NETTO; EDcl no AgRg no Ag 522.074, DENISE 

ARRUDA.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao 

recurso. 

J.B. PAULA LIMA

    RELATOR 
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