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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0047778-32.2011.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SERASA 
S/A, é apelado THIAGO DE ARRUDA CARIA ME.

ACORDAM, em 9ª 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 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), PIVA RODRIGUES E GALDINO 
TOLEDO JÚNIOR.

São Paulo, 31 de maio de 2016

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO COM REVISÃO Nº 0047778-32.2011.8.26.0114

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: THIAGO DE ARRUDA CARIA ME

JUÍZA: HERIVELTO ARAÚJO DOGOY

VOTO Nº 9281

APELAÇÃO  Ação de Indenização por Danos Morais  
Alegação de negativação indevida  Sentença de procedência  
Inconformismo da ré  Aquisição de certificado digital junto à 
ré  Débito devidamento quitado na data estipulada.  Dano 
moral configurado  Precedentes STJ - Recurso desprovido. 

Vistos.

Trata-se de Apelação interposta contra sentença 

proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível, da Comarca de Campinas, em Ação de 

Indenização Por Danos Morais, proposta por THIAGO DE ARRUDA CARIA ME 

contra SERASA EXPERIAN., que julgou a ação procedente, para determinar a 

exclusão definitiva do nome do autor do órgão restritivo de crédito mencionado na 

inicial, e condenar a ré no pagamento à indenização por danos morais ao autor, no valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária e juros legais a partir do 

julgamento, condenar, ainda ao pagamento das despesas e custas processuais, e 

honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, 

nos termos do artigo 20, § 3º, do Código de Processo Civil.

Apela a ré, pugnando pela improcedência da ação, 

sustentando, em síntese, falta de comprovação do alegado dano moral suportado pela 

agravada, ônus que lhe competia, por se tratar de pessoa jurídica. Alternativamente, 

pede a redução do valor da indenização. 

Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.  
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É o breve relatório do necessário.  

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de Ação de Indenicação por Danos 

Morais, ajuizada pelo autor contra a ré, sob a alegação de que fora incluído 

indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, em razão de no passado haver 

contratado junto à empresa ré certificado digital ao custo de R$ 165,00 (cento e sessenta 

e cinco reais) com vencimento para 20/10/2010, devidamente quitado nos moldes 

estipulados, o que gerou danos irreparáveis à microempresa. 

Citada, a ré contestou a ação alegando não 

comprovado nenhum dano sofrido pelo autor.

Pois bem.

 Em que pesem as alegações da ré, é fato que esta  

não agiu com cautela quando incluiu o nome do autor em seus cadastros, por 

inadimplemento do valor de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais) a ser pago em 20 

de outubro de 2010, pois quitado na data estipulada, como comprovado pelos recidos 

fls. 42/43.

Portanto, correta a decisão do MM Juiz “a quo”, ao 

determinar a exclusão definitiva do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

bem como condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Como se sabe, o apontamento do nome da pessoa 

jurídica ou física, junto ao órgão de proteção ao crédito por débito indevido, por si só 

provoca ofensa à honra da pessoa atingida indevidamente.

Nesse sentido, é sabido que uma empresa que tem 

seu nome lançado em cadastro de serviços de proteção ao crédito, enfrenta inúmeros 
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dissabores, como a dificuldade na obtenção do crédito ou, ainda. no relacionamento com 

os fornecedores.

No particular, por pertinente, não é demais lembrar 

que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já judiciosamente decidiu que: “A exigência 

da prova do dano moral satisfaz-se com a demonstração do indevido protesto do 

título e da irregular inscrição no cadastro de proteção ao crédito” (REsp 

710959/MS, 4ª Turma, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, D.J.U de 10.10.2005).

Por fim, sem razão a apelante, ainda, quando se 

insurge contra o valor da indenização por danos morais fixados pelo MM. Juiz 

sentenciante, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), na medida em que se observa 

estar dentro dos limites razoáveis da reparação, que se de um lado deve se prestar a 

inibir a reiteração do ato ilícito, de outro não pode se constituir em instrumento de 

enriquecimento sem causa, cumprindo acrescentar, apenas, que como já judiciosamente 

decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, citada verba  “não pode contrariar o 

bom senso, mostrando-se manifestamente exagerado ou irrisório”.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

       Relator 
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