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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1063100-78.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOL 
CRÉDITO, RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E SERVIÇOS, é apelada SERASA.

ACORDAM, em 15ª 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 LUCILA 
TOLEDO (Presidente), JAIRO OLIVEIRA JUNIOR E COELHO MENDES.

São Paulo, 11 de julho de 2017.

Lucila Toledo
RELATORA

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 18844
APELAÇÃO Nº 1063100-78.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 
APTE.: SOL CRÉDITO, RECUPERAÇÃO DE ATIVOS E SERVIÇOS 
APDA.: SERASA S/A

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO  FORNECIMENTO DE 
CERTIFICADOS DIGITAIS  NULIDADE DE 
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE 
VALORES 

INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR  PESSOA JURÍDICA

VALIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA 
PRAZO PARA COMERCIALIZAÇÃO DOS 
CERTIFICADOS DIGITAIS  AUSÊNCIA DE 
ABUSIVIDADE  DILATAÇÃO DO PRAZO, 
CONFORME ADITIVO AO ACORDO DE VENDA 
DIRETA

INOCORRÊNCIA DE RETENÇÃO DOS 
CERTIFICADOS DIGITAIS DURANTE O PERÍODO 
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  SENTENÇA 
IMPROCEDENTE  NEGADO PROVIMENTO AO 
RECURSO

A apelante insurge-se contra sentença a 

fls. 160, cujo relatório adoto, que julgou 

improcedente pedido formulado em ação declaratória 

de nulidade de cláusula contratual cumulada com 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1063100-78.2015.8.26.0100 - São Paulo - TJSP - 15ª Câmara de Direito 
Privado - Voto nº 18844_MI

3

restituição de valores pagos.  

Entende ser aplicável o Código de 

Defesa do Consumidor, diante da sua fragilidade 

frente à Serasa e por se tratar de um contrato de 

adesão, visto a impossibilidade de alteração das 

cláusulas.

Alega retenção ilegal e exacerbada dos 

certificados digitais pela apelada, sem motivo 

justificável, que corresponderia a 80% do preço 

pago.

Diz que a comercialização dos 

certificados no prazo estipulado teria sido 

frustrada por causa da oferta de melhor preço da 

concorrência.

Sustenta que a cláusula que determina 

pagamento do preço mesmo diante da inexistência do 

fornecimento da quantidade contratada desequilibra 

o contrato e ofende a boa fé objetiva.
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Pede a restituição dos valores pagos 

referentes aos certificados digitais que ficou 

impedida de comercializar.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a 

lisura da sentença.

É o relatório.  

A autora pretende a nulidade de 

cláusula do contrato Acordo Venda Direta, fls. 48, 

celebrado com Serasa S/A, em 08 de maio de 2012, e 

restituição dos valores pagos.

Trata-se, evidentemente, de contrato de 

adesão o que nem por isso determina nem 

abusividade, nem nulidade de todas as cláusulas.

A utilização de contratos padronizados 

é inevitável numa sociedade de massas, sendo que 

apenas quando a cláusula seja redigida de forma 

dúbia, comportando diferentes interpretações, cabe 

aquela mais favorável ao aderente. Quando as 
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obrigações assumidas pelos contratantes sejam 

claras, prevalece o princípio do “pacta sunt 

servanda”, como elemento necessário para garantir 

a segurança da ordem jurídica ou, mais 

modernamente, a clareza garante a boa fé objetiva.

No caso, não se aplica o Código de 

Defesa do Consumidor, uma vez que os certificados 

digitais não foram emitidos em favor da apelante, 

mas sim em favor de terceiros. A apelante não pode 

ser considerada consumidora final do produto.

Mesmo assim, a questão prática não se 

altera de maneira substancial. Abusos podem ser 

corrigidos, não apenas na relação de consumo, como 

também em qualquer contrato de adesão, quando a 

autonomia da vontade esteja expressivamente 

prejudicada.

A autora celebrou com a ré Acordo de 

Venda Direta para fornecimento de três mil 

certificados digitais.



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1063100-78.2015.8.26.0100 - São Paulo - TJSP - 15ª Câmara de Direito 
Privado - Voto nº 18844_MI

6

Narra na inicial que cumpriu com sua 

obrigação em adimplir o preço acordado, porém, a 

ré, sem justificativa, desativou o link de acesso, 

impedindo a comercialização dos certificados 

digitais, antes do término da vigência contratual, 

que seria em 08 de maio de 2013.

Diz a cláusula terceira, letra b, do 

contrato, fls. 50: “a quantidade total de 3000 

(três mil) certificados digitais deverá ser 

emitida durante o período máximo de 06 (seis) 

meses, a contar da data da assinatura do contrato, 

podendo ser prorrogado por mais 90 (noventa) dias 

mediante manifestação expressa do CLIENTE nesse 

sentido;”.

Assim, o prazo para que a autora 

comercializasse os certificados se findaria em 

novembro de 2012.

As partes celebraram o 1º Aditivo ao 

Acordo de Venda Direta, contendo a prorrogação do 
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prazo para emissão dos certificados digitais, por 

mais 12 meses a contar do término do período 

contratualmente previsto para emissão, conforme 

previsto na cláusula 1ª, a fls. 147.

Em consequência, o prazo para 

comercialização foi prorrogado para novembro de 

2013.

As correspondências eletrônicas a fls. 

81 revelam que a tentativa de link de acesso 

ocorreu em janeiro de 2014, após a vigência do 

contrato de comercialização.

A própria autora confessa na inicial 

que “imaginou que o prazo, hoje se sabe, exíguo, 

para comercialização dos 3.000 Certificados 

Digitais, era exequível” (fls. 06).

O erro de cálculo e o insucesso 

verificado no negócio não podem ser imputados à 

ré.
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A cláusula que estipula prazo para 

comercialização dos certificados foi redigida de 

forma clara, de modo que não há abusividade a ser 

declarada. 

Pelo meu voto, nego provimento ao 

recurso.

Em razão da interposição de recurso, 

majoro os honorários de advogado em prol do 

patrono da ré, de 10% para 15% sobre o valor da 

causa.

      LUCILA TOLEDO

         RELATORA
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