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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 
0034046-30.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante 26ª 
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 7ª CÂMARA DE DIREITO 
PRIVADO.

ACORDAM, em Grupo Especial da Seção do Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito de 
competência, declara a competência da C. 26ª Câmara de Direito Privado.V.U.", de 
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES 
VARJÃO (Presidente), MELO BUENO, RUY COPPOLA, HENRIQUE NELSON 
CALANDRA, LUIZ ANTONIO DE GODOY, JOÃO CARLOS SALETTI, ADEMIR 
BENEDITO E MATHEUS FONTES.

São Paulo, 7 de agosto de 2014. 

J. B. Franco de Godoi
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 31379
CONF.Nº: 0034046-30.2014.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
SUTE.  : 26ª  CÂMARA DE DIREITO PRIVADO 
SUDO.  : 7ª  CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
INTERDA.: VELIZIE CALDARELLI VASQUEZ (MENOR)
INTERDO.: CENTRO DE ESTUDOS FILOSOFICOS SAA 
(COLÉGIO SAA)

”CONFLITO DE COMPETÊNCIA  Ação de indenização por 
danos morais  Autora que alega ter sofrido bullying de outros 
alunos dentro da instituição de ensino-ré  Petição inicial que 
narra suposta omissão da ré em adotar medidas cabíveis para 
evitar os transtornos sofridos pela autora - Relação contratual  
Prestação de serviços educacionais  Conflito de competência 
procedente para fixar a competência da 26ª Câmara de Direito 
Privado.”

1) Trata-se de conflito de 
competência suscitado nos autos da presente ação 
de indenização por danos morais.

A Suscitante, 26ª Câmara de Direito 
Privado, pretende que seja reconhecida a 
competência da 7ª Câmara de Direito Privado, à 
qual foi distribuído originalmente o recurso, 
alegando, em síntese, que: a prática de “bullying” 
constitui matéria que se insere no elenco da 
competência recursal da Subseção de Direito 
Privado I.

Por sua vez, a Suscitada, 7ª Câmara 
de Direito Privado, alega que a demanda se vincula 
diretamente ao contrato de prestação de serviços 
educacionais.

É o breve relatório.    

2) A presente ação de indenização 
por danos morais funda-se na alegação da autora de 
que teria sofrido “bullying” de outros alunos da 
sua escola, a ré.

Aduz que a ré não adotou qualquer 
medida coercitiva no intuito de que fossem 
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cessadas as agressões, sendo sua conduta inócua, 
já que tinha meios de cessar os atos ofensivos.

De acordo com o art. 100 do 
Regimento Interno do TJ/SP: “A competência dos 
diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos 
do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou 
ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou 
circunstâncias que possam modifica-la.”

No caso em tela a autora alega que a 
omissão da ré foi a causa eficiente dos danos 
sofridos pelos outros alunos, sendo que a relação 
entre as partes decorre de contrato de prestação 
de serviços educacionais.

Assim, no caso em tela, resta 
configurada a competência da 26ª Câmara de Direito 
Privado, integrante da Subseção de Direito Privado 
III, a quem compete o julgamento de “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”, conforme 
disposto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 
623/2013 deste E. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, julga-se procedente 
o presente conflito para fixar a competência da 
26ª Câmara de Direito Privado.

J.B.FRANCO DE GODOI
Relator
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