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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
4000800-60.2013.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é 
apelante SPAZIO BHIO ESSENZA CABELO E COSMÉTICOS LTDA, é apelado 
SERASA EXPERIAN S/A.

ACORDAM, em 8ª 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 
SILVÉRIO DA SILVA (Presidente), THEODURETO CAMARGO E GRAVA BRAZIL.

São Paulo, 1º de junho de 2016.

SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 9672

APELAÇÃO Nº: 4000800-60.2013.8.26.0565

COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL

JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA: VALÉRIA PINHEIRO VIEIRA

APTE.: SPAZIO BHIO ESSENZA CABELO E COSMÉTICOS LTDA.

APDO.: SERASA EXPERIAN S/A

L

Apelação Cível. Indenizatória. Alegação de ocorrência de danos 
ante a demora na entrega de produtos referentes a certificação 
digital para a empresa autora, que não pôde se inscrever em tempo 
hábil para o “SIMPLES Nacional”, que deve ocorrer em até 180 
após a concessão do CNPJ. Ante o decurso do prazo, foi 
enquadrada na tributação pelo Lucro Presumido durante todo o 
ano de 2013. O agendamento da opção pelo “SIMPLES” deve ser 
dar entre os meses de novembro e dezembro do ano anterior ao da 
efetivação da opção, e independem do porte do certificado digital, 
podendo ser expedido alternativamente código para acesso. Assim, 
ainda que o certificado tivesse sido expedido em fevereiro, março 
ou abril daquele ano, a opção pelo “SIMPLES” não poderia ser 
efetivada sem seu prévio agendamento no ano anterior. Ausência de 
nexo causal entre o ato da ré e o eventual dano sofrido pela autora. 
Sentença mantida. Recurso improvido.

A r. sentença de fls. 93/95, nos autos da ação 

indenizatória, cujo relatório se adota, julgou improcedente a ação. Ante o 

princípio da sucumbência, foi condenada a arcar com o pagamento das custas e 

despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o 

valor da ação.

Inconformado, apela o autor, fls. 100/109, pugnando pelo 

provimento de seu recurso para reforma da sentença para que seja anulada a 

sentença, alegando preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido 
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aberto prazo para réplica à contestação, e porque deveria ter sido determinada 

a inversão do ônus da prova, porque na situação apresentada a autora se 

qualificava como consumidora e o SERASA como fornecedor, e no entanto, 

somente por ocasião da sentença é que foi indeferida a inversão do ônus da 

prova. No mérito, requereu a procedência da ação, porque ante a mora na 

prestação de serviço adquirido da ré, a autora ficou impossibilitada de ter seu 

certificado digital renovado, o que revela falha na prestação do serviço, e que a 

ré, por outro lado, não produziu nenhuma prova para elidir a verossimilhança 

nas alegações da autora, que já possuía certificado digital e buscava apenas 

sua renovação.

Apelação recebida em seus regulares efeitos, fls. 112.

Contrarrazões às fls. 115/124.

É o relatório.

Relata a autora que celebrou com o contrato de certificação 

digital e requereu sua renovação, e mesmo depois de ter pago as devidas taxas 

(R$ 497,00), em fevereiro de 2013, demorou a receber o novo certificado. Em 

virtude disso, foi impedida de se inscrever do Regime Especial Unificado de 

Arrecadação de Tributos e Constribuições  ME EPP (“SIMPLES Nacional”), pois 

o prazo para a inscrição era de 180 dias após a concessão do CNPJ, que ocorreu 

em “X”, e assim o prazo teria expirado. Por isso, foi enquadrada na tributação 

do Lucro Presumido durante todo o ano de 2013. Assim, postulou pela 

indenização por danos materiais no valor de R$ 4.970,00 ou no valor entendido 

devido, e por danos morais no mesmo valor postulado pelos danos materiais.

Nada obstantes os argumentos trazidos pela autora em 

suas razões de recurso, alvitro ser o caso de se manter a sentença proferida, tal 

como lançada.

Preliminarmente, com relação às preliminares de 

cerceamento de defesa arguidas, verifico que, a abertura de prazo para 

apresentação de réplica à contestação não se mostrava obrigatória ou mesmo 

necessária, pois a ré apenas trouxe alegações a comprovar eventual 
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inexistência de direito da autora, e ademais, foi dada oportunidade às partes de 

produzirem outras provas entendidas pertinentes (fls. 85). A própria autora 

afirmou às fls. 89 que não pretendia produzir outras provas, “... além dos 

documentos acostados à exordial, que por si só corroboraram as alegações do 

autor.” Não houve qualquer insurgência quanto à ausência de abertura de prazo 

para réplica, e mesmo na petição retro mencionada já afirma que as provas dos 

autos já seriam suficientes, de modo que seria desnecessária eventual inversão 

do ônus da prova. Ademais, a inversão do ônus da prova não é medida 

obrigatória, mas se dá quando o juízo entende necessária ante eventual 

hipossuficiência do consumidor, o que não se verificou no presente caso, tanto 

assim que este assumiu que as provas constantes dos autos bastavam.

Rejeito as preliminares.

No mérito, a autora alega que teria 180 dias após a 

abertura do seu CNPJ (o que ocorreu em “X”) para se inscrever no “SIMPLES 

Nacional”, e que em 14.02.2013, solicitou um serviço da ré para fornecimento 

de certificado digital, que foi pago tempestivamente. Após algumas divergências 

quanto ao vencimento do boleto, o certificado finalmente foi liberado em data 

próxima de 14.04.2013.

No entanto, em sua apelação, a autora informa que o 

certificado seria renovado, e não seria um produto novo. No entanto, se se 

tratava de uma renovação, por certo o CNPJ já existia há algum tempo (cuja 

data a autora não cuidou de informar, limitando-se a informá-la como “X”); e 

assim, por certo eventual prazo de 180 dias para inscrição no “”SIMPLES” já 

teria se escoado. No entanto, o contrato de constituição da empresa (fls. 

18/22) e a declaração de Enquadramento, emitida pela JUCESP (fls. 23) datam 

de 23.08.2012; assim, seria estranho se tratar de uma renovação de certificado 

digital em menos de um ano de abertura da empresa.

De todo modo, ainda que se considerasse o prazo de 180 

dias para inscrição no “SIMPLES”, seria de prudência da autora requerer, assim 

que da abertura do CNPJ, já o certificado digital a fim de evitar eventuais 

problemas de prazo na entrega do produto, até mesmo existe um prazo no 
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trâmite bancário para que os boletos, em geral, possam ser informados como 

pagos ao credor, e ademais, é necessário o agendamento de data para 

formalizar o certificado digital, por meio da apresentação presencial dos 

documentos pertinentes. Assim também o é feito nos certificados digitais 

emitidos aos magistrados deste Tribunal, não sendo imediata a finalização do 

procedimento, dependendo de agenda disponível de seu emitente. É de se 

notar, ainda, que não foi informado nenhum prazo de entrega do certificado.

E mais, conforme alegou a ré e confirmado por informação 

da Receita Federal do Brasil, trazida com a contestação, o agendamento da 

opção pelo “SIMPLES” deve se dar entre o primeiro dia útil de novembro e 

penúltimo dia útil de dezembro do ano anterior ao da opção (fls. 67 e 78), aí 

sim podendo ser efetivada no prazo de 180 dias mencionado. A autora não 

cuidou de tomar a providência do agendamento; assim, mesmo com o 

certificado em mãos, seja em fevereiro, março ou abril de 2013, não poderia 

fazer a opção naquele ano, não podendo imputar à ré tal culpa.

Por fim, é de se notar que tanto o agendamento para opção 

pelo “SIMPLES”, como sua efetivação, independem da utilização de certificado 

digital, podendo ser utilizados outros meios como a criação de um código de 

acesso (fls. 80/81).

Assim, ausente o nexo causal entre o ato praticado pela ré 

e o eventual dano causado à apelante.

Dessa feita, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

SILVÉRIO DA SILVA

Relator
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