
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2016.0000708306

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1012608-58.2015.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante 
VINICIUS PAULINO MACEDO, é apelado CERTISIGN CERTIFICADORA 
DIGITAL S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17ª 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 Desembargadores. PAULO 
PASTORE FILHO (Presidente sem voto), IRINEU FAVA E AFONSO BRÁZ

São Paulo, 28 de setembro de 2016.

Souza Lopes
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 29564
APEL.Nº: 1012608-58.2015.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.  : VINÍCIUS PAULINO MACEDO
APDO.  : CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A

*Obrigação de fazer c.c. indenização  Prestação de 
serviços  Falha na renovação do certificado digital  
Dano moral reconhecido em Primeiro Grau  Quantum 
indenizatório  Elevação  Necessidade  Honorários 
advocatícios contratuais  Reembolso  Descabimento  
Juros de mora  Termo a quo  Citação  Recurso 
parcialmente provido.*

Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 

122/128, que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de 

fazer c.c. pedido de indenização por dano moral e material que 

VINÍCIUS PAULINO MACEDO dirigiu contra CERTISIGN 

CERTIFICADORA DIGITAL S/A. 

Sustenta que é advogado e teve problemas não 

solucionados pela ré referentes à emissão de seu certificado digital, 

ferramenta indispensável para seu trabalho. Diz que precisou contratar 

advogado particular para ajuizar a demanda, sendo que os honorários 

contratuais foram fixados de acordo com mínimo da tabela da OAB, 

razão por que quer o reembolso da despesa efetuada. Insurge-se, ainda, 

contra o quantum indenizatório fixado, querendo a elevação, bem como 

a incidência dos juros de mora, nos termos da Súmula 54 do STJ. 

Após contrariedade, subiram os autos.  
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Esse é o relatório.

O recurso prospera, em parte.

O autor ingressou com ação, sustentando que 

contratou os serviços da ré de fornecimento de certificação digital para 

prática da advocacia, e quando da renovação da sua assinatura digital, 

ocorreram problemas na emissão, ficando impossibilitado de exercer o 

ofício, precisando contratar outro causídico para atender seus clientes. 

Pediu, em razão disso, indenização por dano moral, além de 

ressarcimento dos honorários contratuais que foram pagos ao advogado 

para ajuizamento da presente demanda.

A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, 

reconhecendo a responsabilidade da requerida à regularização do 

funcionamento do certificado digital, condenando-a a pagar, a título de 

indenização por dano moral, o valor de R$ 3.500,00. 

Primeiro, a respeito do quantum indenizatório, 

realmente, três mil e quinhentos reais não se prestam a inibir a ação do 

ofensor e muito menos pode constituir fonte de riqueza para a vítima. É, 

sem dúvida, impossível ficar rico com essa quantia que, aliás, sob a ótica 

desse Relator não constitui numa indenização, causando, quiçá, 

verdadeira frustração no ofendido que busca a Justiça para reparar seu 

dano. 

Em razão da interrupção do funcionamento do 

certificado digital, o apelante ficou impossibilitado de exercer 
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plenamente a advocacia, de peticionar, assim, a elevação do valor da 

indenização é medida que se impõe, e para o caso retratado, mostra-se 

razoável a fixação do valor da condenação em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), quantia que reprime a conduta lesiva e, ao mesmo tempo, evita se 

configure num prêmio ao apelante. 

Porém, no tocante à indenização por dano material, 

representada pelos honorários advocatícios contratados, tenho que 

correta a r. sentença ao indeferi-la. 

O contrato de prestação de serviços advocatícios de 

fls. 36/37 não faz qualquer referência à presente demanda e nem a outra, 

tratando-se de contrato genérico, sem qualquer especificação. Não prova 

ter o autor desembolsado a quantia que pretende o ressarcimento, o que é 

inadmissível. 

Por fim, em relação aos juros moratórios, por existir 

relação contratual entre as partes, devem incidir a partir da citação.

A Súmula 54 do C. STJ trata da responsabilidade 

extracontratual, o que não é o caso.

A propósito: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS 
DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios 
incidem a partir da citação (art. 219 do CPC e art. 405 do CC).
2. Agravo regimental conhecido e provido.” (AgRg no AREsp 
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225.876/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. 
NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REVISÃO. 
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. 
SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. 
TERMO. CITAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao 
deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou 
negativa de prestação jurisdicional.
2. Em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de 
obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 
1554974/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 23/11/2015)

Pelo exposto, dá-se parcial provimento à apelação 

para elevar o valor da indenização por danos morais em R$ 10.000,00 

(dez mil reais) e fixar os juros moratórios a contar da citação, no mais 

mantida a r. sentença.

SOUZA LOPES
      Relator
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