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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1003114-52.2014.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante 
SERASA S A, é apelado MODELAÇÃO BELA VISTA EIRELI.

ACORDAM, em 5ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do 
recurso e determinaram a redistribuiçao dos autos. V.U.", de conformidade 
com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MOREIRA VIEGAS (Presidente) e JAMES SIANO.

São Paulo, 11 de maio de 2016.

J.L. Mônaco da Silva
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto : 19406
Apelação : 1003114-52.2014.8.26.0320
Apelante : Serasa S/A
Apelado : Modelação Bela Vista EIRELI
Comarca : Limeira
Juiz : Dr. Henrique Alves Corrêa Iatarola

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL - Prestação de serviço - Fornecimento de 
certificado digital - Cobrança indevida - 
Procedência do pedido - Inconformismo - Não 
conhecimento - Matéria de competência das 11ª a 
38ª Câmaras da Seção de Direito Privado - 
Resolução n. 623/2013, art. 5º, §1º, do Órgão 
Especial deste Egrégio Tribunal - Precedente 
jurisprudencial - Recurso não conhecido, com 
redistribuição dos autos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência 
de débito c.c. indenização por dano moral ajuizada por 
Modelação Bela Vista EIRELI em face de Serasa S/A, 
tendo a r. sentença de fls. 110/113, de relatório adotado, 
julgado procedentes os pedidos.

Inconformada, apela a ré sustentando, em 
síntese, que: a) o dano moral não foi comprovado; b) o 
valor da indenização foi exagerado; c) os juros de mora 
incidem a partir do arbitramento. Por fim, requer o 
provimento do recurso para reformar a r. sentença (v. fls. 
117/131).

Recurso recebido, processado e respondido (v. 
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fls. 134/137).

É o relatório.

O recurso não merece conhecimento.

Trata-se de ação declaratória de inexistência 
de débito c.c. indenização por dano moral decorrente de 
divergência sobre contrato de prestação de serviço - 
fornecimento de Certificado Digital E-CNPJ - (v. fls. 1/4), o 
que é de competência das 11ª a 38ª Câmaras da Seção de 
Direito Privado, conforme prevê o art. 5º, § 1º, da 
Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial deste Egrégio 
Tribunal: 

“§ 1º. Serão da competência preferencial e 
comum às Subseções Segunda e Terceira, 
compostas pelas 11ª a 38ª Câmaras, as ações 
relativas a locação ou prestação de serviços, 
regidas pelo Direito Privado, inclusive as que 
envolvam obrigações irradiadas de contratos 
de prestação de serviços escolares e de 
fornecimento de água, gás, energia elétrica e 
telefonia.”

A propósito, assim já decidiu este Egrégio 
Tribunal:

“COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 
MORAL  Demanda fundada em contrato de 
prestação de serviços relativos à certificação 
digital  Competência de uma das Câmaras 
que integram as Subseções de Direito Privado 
II e III, nos termos do § 1º do art. 5º da 
Resolução nº 623/2013 - Competência 'ratione 
materiae' prevalece sobre prevenção por 
julgamento anterior de agravo  Precedentes - 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 1003114-52.2014.8.26.0320 - Voto nº 19406 - H 4

Recurso não conhecido, com determinação de 
remessa dos autos à redistribuição” (Apelação 
n. 1033854-08.2013.8.26.0100, 7ª Câmara de 
Direito Privado, rel. Miguel Brandi, j. 
30/3/2016).

Logo, falece competência a esta Colenda 5ª 
Câmara de Direito Privado para examinar a presente 
apelação.

Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do 
recurso, determinando a redistribuição dos autos.  

J.L. MÔNACO DA SILVA
Relator
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