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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4010203-86.2013.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante 
LELLO CONDOMÍNIOS LTDA., é apelada MARCELA CRISTINA SEIA.

ACORDAM, em 9ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não Conheceram do recurso. V. 
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ALEXANDRE LAZZARINI (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO 
PRADO NETO E PIVA RODRIGUES.

São Paulo, 28 de junho de 2016.

COSTA NETTO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 4010203-86.2013.8.26.0554
Apelante: LELLO CONDOMÍNIOS LTDA. 
Apelado: MARCELA CRISTINA SEIA
Comarca: Santo André
Voto nº 2096

Ação de Indenização.  Constrangimento e  
difamação que teria ocorrido em assembléia 
de condomínio praticado por funcionário da 
administradora,  contra condômino 
supostamente inadimplente. Alegação de 
cumprimento das normas condominiais.  
Questões  que não se inserem na competência 
desta Câmara.  Remessa à uma das Câmaras de 
Direito Privado III (25ª  a 36ª) .  Recurso não 
conhecido.

Trata-se de apelação interposta contra a 

sentença que julgou procedente ação de indenização por 

danos morais, decorrentes de constrangimentos e 

difamações perpetrados contra a apelada, por funcionária 

da ré, administradora do Condomínio Edifício Square 

Garden II ,  em assembléia condominial para sorteio de 

vaga de garagem. 

Insurge-se o apelante, alegando em síntese 

que  a autora e seu marido se excederam assim que 

verif icaram que constavam como devedores. Sustenta que 

após a apresentação do boleto a autora recebeu o cartão 

verde que indica estar  adimplente com as cotas 

condominiais, sem sofrer qualquer restrição para voto e 

sorteio de vagas. Esclarece que num ambiente onde há 

três torres é impossível checar l istagens bancárias. Nega 

ocorrência de danos. Alega que o simples contratempo 

como exigir boleto para part icipar das deliberações 
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assembleares, não pode se considerado como abalo 

moral. Acrescenta que seus atos estão respaldos na 

Convenção e determinações do Condomínio. Esclarece 

que a autora paga boletos on l ineo que dificulta a 

localização do pagamento. Juntou documentos (páginas 

55/131).

É o relatório.

Não é caso de se conhecer o recurso, 

tendo em vista a matéria tratada nos autos.

No caso, apesar de o pleito ser deduzido 

contra a administradora do Condomínio, a matéria central 

da ação refere-se às medidas tomadas em assembleia de 

condomínio contra “supostos” inadimplentes e os excessos 

decorrentes dessas ações. 

Nesse quadro, conforme disposto na 

Resolução nº 623/2013 deste Tr ibunal de Justiça, 

independentemente da qualificação das partes, a matéria 

discutida se insere na competência da Seção de Direito 

Privado II I .  

A propósito, confira-se:

“I I I   Terceira Subseção, composta pelas 25ª  a 36ª  
Câmaras,  com competência preferencial  para o 
ju lgamento das seguintes matér ias:

( . . .)

I I I .1  -  Ações relat ivas a condomínio edil ício ;”

Ressalta-se, por fim, que a análise de 
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anterior agravo de instrumento não fixa competência, por 

se tratar de competência absoluta estabelecida pela 

matéria.

Nesse sentido, já se pronunciou o Órgão 

Especial deste E. Tribunal de Just iça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO EM Ação 
de USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL. Competência 
para exame e ju lgamento do recurso que se f i rma 
segundo o pedido in icial  (art.  103 do RITJSP).  
COMPETÊNCIA ABSOLUTA estabelecida PELA 
MATÉRIA VERSADA NA AÇÃO. CONHECIMENTO DE 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA CÂMARA DE 
DIREITO PÚBLICO QUE NÃO FIXA SUA PREVENÇÃO -  
Precedentes desta Corte .  AÇÕES DE USUCAPIÃO 
DE BEM IMÓVEL. COMPETÊNCIA confer ida às 1ª a 
10ª Câmaras de Dire ito Pr ivado deste Tr ibunal de 
Just iça de São Paulo,  na forma do que dispõe o 
art igo 5º,  inciso I ,  i tem I .15,  da Resolução n° 623,  
de 6/11/2013. Confl i to conhecido e provido para 
f ixar  a competência da suscitada, 10ª Câmara de 
Di rei to Pr ivado, para processar e ju lgar o presente 
recurso. (Confl i to de Competência nº 
0051957-21.2015.8.26.0000 -  Voto nº 19.097)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Previdência Pr ivada. 
Ação de Revisão de Suplementação de Pensão. 
Matér ia de previdência pr ivada que não se insere 
na competência de Dire ito Públ ico.  Inexistência 
de prevenção decorrente de anter ior agravo de 
instrumento,  ju lgado pela colenda Câmara 
suscitante, que não poder ia ter  o condão de 
al terar competência absoluta poster iormente 
revelada com clareza .  Confl i to ju lgado 
procedente para se reconhecer a competência 
da 29ª Câmara de Di rei to Pr ivado desta Corte 
para conhecer, processar e ju lgar o apelo 
respect ivo. (CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 
0059103-16.2015.8.26.0000, Relator Silveira 
Paulilo, j .23.09.2015)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 4010203-86.2013.8.26.0554 -Voto nº 2096 5

Diante do exposto, não se conhece do 

recurso, determinando-se a redistr ibuição dos autos a uma 

das Câmaras da Seção de Direito Privado II I .

JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

            Relator
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