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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1020622-27.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante SERASA, é 
apelado FABIO LIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não Conheceram, com 
determinação de redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DONEGÁ MORANDINI 
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.

São Paulo, 21 de janeiro de 2016.

Alexandre Marcondes
Relator

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1020622-27.2015.8.26.0562

Comarca: Santos

Apelante: SERASA S/A

Apelado: FÁBIO LIMA DA SILVA

Juiz: Cláudio Teixeira Villar

Voto nº 9.039

COMPETÊNCIA RECURSAL  Ação declaratória c.c. 
indenização por danos morais  Ação fundada em negócio jurídico 
de compra e venda de bem móvel (certificado digital)  
Competência da Subseção III da Seção de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça, nos termos ao art. 5º, III.14 da Resolução nº 
623/2013 - RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A 
REDISTRIBUIÇÃO.

A r. sentença de fls. 194/203, de relatório adotado, 

JULGOU PROCEDENTE ação movida por FÁBIO LIMA DA SILVA em face de 

SERASA S/A, declarando inexigível o débito relativo à NF nº 1346870, no valor de 

R$ 110,00, e condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de indenização 

por danos morais, mais as verbas da sucumbência. 

Recorre a ré, pedindo a reforma da r. sentença com 

fundamento nas razões de fls. 111/123.

Contrarrazões às fls. 128/136.

É o RELATÓRIO.

O recurso não comporta conhecimento.

Com efeito, trata-se de ação declaratória de 

inexigibilidade de débito oriundo de nota fiscal extraída de compra e venda de 

certificado digital, cumulada com indenização por dano moral, negócio jurídico que 
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se insere na esfera de competência de uma das Câmaras da Subseção III da Seção de 

Direito Privado deste Tribunal, nos termos do inciso III.14 do artigo 5º da 

Resolução nº 623/2013 de acordo com a qual compete às 25ª a 36ª Câmaras da 

Seção de Direito Privado o julgamento dos recursos envolvendo “ações que versem 

sobre a posse, domínio ou negócio jurídico que tenha por objeto coisas móveis, 

corpóreas e semoventes”.

Neste sentido confira-se, desta Câmara, o seguinte 

precedente: “Competência - Indenizatória fundada em contrato de compra e 

venda de bem móvel - Competência recursal de uma das 25ª a 36ª Câmaras da 

Seção de Direito Privado - Recurso não conhecido, com determinação de sua 

redistribuição” (TJSP, Apelação nº 0136043-66.2008.8.26.0000, 3ª Câmara de 

Direito Privado, Rel. Adilson de Andrade, j. 24.01.2012).

Do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso, 

determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras da Subseção III da Seção de 

Direito Privado desta Corte.

                            ALEXANDRE MARCONDES
                        Relator


		2016-01-21T15:55:15+0000
	Not specified




