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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1033854-08.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SERASA, é 
apelado OTTONI & OTTONI NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

ACORDAM, em 25ª 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 HUGO 
CREPALDI (Presidente sem voto), AZUMA NISHI E MARCONDES D'ANGELO.

São Paulo, 7 de julho de 2016. 

EDGARD ROSA
RELATOR

-Assinatura Eletrônica-
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APELAÇÃO Nº 1033854-08.2013.8.26.0100 – VOTO Nº 19.284
APELANTE: SERASA
APELADO: OTTONI & OTTONI NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
COMARCA DE SÃO PAULO - 35ª VARA CÍVEL  FORO CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CERTIFICADO 

DIGITAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

REVOGAÇÃO IRREGULAR DO CERTIFICADO  AUSÊNCIA 

DE DÉBITO INADIMPLIDO À ÉPOCA DOS FATOS - 

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS DE MÁXIMA 

IMPORTÂNCIA PARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO 

DE ADVOCACIA  RESPONSABILIDADE DE REPARAR O 

DANO CONFIGURADA  EXISTÊNCIA E EXTENSÃO DOS 

DANOS MATERIAIS QUE FICARAM INCONTROVERSAS - 

SENTENÇA MANTIDA.

- Recurso desprovido.

Trata-se de tempestiva e preparada apelação (fls. 

144/149), interposta contra a r. sentença de fls. 134/137, que julgou procedente 

em parte a ação de indenização ajuizada por OTTONI & OTTONI NETO 

SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de SERASA S/A, “para condenar a ré a 

pagar os danos materiais pelo lucro cessante no valor de R$ 5.349,52, nos termos do art. 

269, I do CPC”.

Irresignada, a ré recorre alegando, em síntese, que “não 

existem razões que sustentem a condenação da SERASA ao pagamento de lucros cessantes 

como restou fixado na sentença combatida e isto porque, como comprovado, se por ventura 

o certificado digital adquirido corretamente pela apelada restou revogado, tal se deu tão 

somente pelo atraso no pagamento do mesmo e isso por responsabilidade da apelada, 
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elemento esse que por si só afasta o dever de reparar”. Aduz, ainda que o contrato, 

“no que competia a SERASA foi efetivamente cumprido, ou seja, colocou a disposição da 

empresa apelada o certificado digital e somente o revogou em virtude da impontualidade no 

pagamento do referido boleto, é o que se podia esperar” (fls. 144/149).

Houve resposta (fls. 226/232).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

É o relatório. 

Cuida-se de ação indenizatória por danos morais e 

materiais (danos emergentes e lucros cessantes), ajuizada por OTTONI & 

OTTONI NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de SERASA S/A, 

fundada em falha no contrato de fornecimento de certificado digital celebrado 

entre as partes. 

Na petição inicial, narra a autora que em junho de 2012 

contratou o serviço de certificado digital da empresa ré, tendo adquirido, pelo 

preço de R$ 349,52, um kit com cartão e leitora, a fim de utilizar, pelo prazo 

de 24 meses, “nos procedimentos padrões (sic) de trabalho da autora, tais como 

constituição de pessoa jurídica” (fls. 3).

 Ocorre que, no dia 20/03/2013, “ao tentar utilizar os 

serviços do certificado digital, a Autora foi impedida de realizar tais procedimentos, pois os 

serviços estavam indisponíveis”, sob a justificativa de “que o certificado digital havia 

sido revogado (cancelado) durante o processo interno de validação técnica e operacional” 

(fls. 3/4).

Em decorrência da interrupção dos serviços, a autora 

alega que sofreu diversos transtornos e infortúnios na tentativa de reativar o 

certificado digital, além do consequente prejuízo econômico, tendo em vista 

que ficou impossibilitada de atender a demanda um cliente e teve que rescindir 
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o contrato de prestação de serviços advocatícios, devolvendo os honorários que 

lhe haviam sido adiantados no valor de R$ 5.000,00.

Diante desse quadro, a autora ajuizou a presente ação 

objetivando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos 

morais, bem como por danos emergentes e lucros cessantes do período em que 

ficou sem o certificado digital.

A ação foi julgada procedente, em parte, para condenar 

a ré ao pagamento dos danos materiais, rechaçando o pedido de danos morais, 

contra o que a ré interpôs recurso de apelação.

Malgrado o inconformismo da ré, o recurso não está 

em caso de ser provido, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios 

fundamentos.

 Cumpre assentar, de início, que o contrato firmado 

entre as partes configura relação de consumo, atraindo a incidência do Código 

de Defesa do Consumidor.

Desta forma, a inoperância do certificado digital 

contratado pela autora e o descaso da ré, que mesmo com os incessantes 

contatos da consumidora com a central de atendimento, não promoveu a 

solução rápida do problema, está claramente em desacordo com o Código de 

Defesa do Consumidor. Faz-se importante destacar a natureza objetiva da 

responsabilidade civil da ré, decorrente da sistemática do CDC, por defeito na 

prestação de serviço. 

O Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 

14 que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, 
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pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos. ”

Na espécie, ficou incontroversa a interrupção dos 

serviços de certificado digital da autora, cuja utilização é imprescindível na 

atuação jurídica e administrativa perante certos órgãos públicos, como 

notoriamente ocorre com a Junta Comercial.

Assim, ao contrário do alegado pela ré, não restam 

dúvidas de que a interrupção injustificada do serviço de certificado digital foi 

uma falha na sua prestação de serviços, de modo que se faz imperiosa a 

reparação dos danos materiais sofridos pela autora, que, no particular, ficaram 

incontroversos.

Nesse ponto, não se pode entender que a ré teria agido 

no exercício regular de direito ao suspender a prestação de serviços, 

simplesmente porque a fatura vencida no mês de julho de 2012 foi paga com 

alguns dias de atraso pela autora (fls. 28/31).

Do exame da cronologia dos fatos vê-se que não tem 

razão a ré, pois é certo que a contraprestação paga com atraso, mas paga, não 

legitimaria a revogação do certificado digital, realizada em março de 2013, ou 

seja, oito meses depois do pagamento da fatura em aberto, consoante 

comprovantes de fls. 30/31.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

 EDGARD ROSA
 Desembargador Relator
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