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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0045791-62.2012.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante 
GIOVANNA SILVA DI SILVESTRE (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), é 
apelado INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS.

ACORDAM, em 25ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso, remetendo os 
autos à Primeira Seção de Direito Privado. V. U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
VANDERCI ÁLVARES (Presidente sem voto), HUGO CREPALDI E CLAUDIO 
HAMILTON.

São Paulo, 28 de abril de 2015. 

Marcondes D'Angelo
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Recurso de apelação com revisão nº 0045791-62.2012.8.26.0554.  
Comarca: Santo André.
06ª Vara Cível.
Processo nº 0045791-62.2012.8.26.0554.
Prolator ( a ): Juíza Bianca Ruffolo Chojniak.
Apelante ( s ): Giovanna Silva Di Silvestre representada por seus 
genitores.
Apelado ( s ):  Instituto Coração de Jesus.

VOTO Nº 33.340/2015.

RECURSO  APELAÇÃO  BULLYING PERPETRADO 
POR ALUNOS EM INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL -  
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS. Alegação de “bullying” praticado dentro das 
dependências da instituição de ensino requerida. Ação que 
não versa sobre a prestação de serviços educacionais, cuja 
competência é das Câmaras Pertencentes à terceira 
Subseção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de 
Justiça. Competência residual, afeita à matéria recursal 
inserida no âmbito de competência da 1ª a 10ª Câmaras da 
Seção de Direito Privado dessa Corte de Justiça, nos termos 
da Resolução nº 623/13, editada por este Egrégio Tribunal 
de Justiça. Recurso de apelação não conhecido. Remessa 
dos autos do processo determinada.

Vistos.

Cuida-se de ação de 
indenização por danos materiais e morais movida por 
GIOVANNA SILVA DI SILVESTRE, representada por seus 
genitores, contra INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS, 
sustentando a requerente ter firmado com a requerida contrato 
de prestação de serviços educacionais.  Diz ter sofrido 
“bullying” por parte de alguns colegas de classe. Afirma que 
tal fato foi comunicado a instituição de ensino que nada fez, e 
ainda, que tal atitude lhe ocasionou problemas psicológicos  
que deixou de frequentar as aulas.  Aduz ainda que os alunos 
publicaram fotos da requerente na rede social Facebook. 
Acrescenta que a instituição de ensino não tomou as medidas 
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cabíveis para o presente caso, e diante disso, postula a 
competente indenização por danos morais e materiais. 

A respeitável sentença de 
folhas 161 usque 165, cujo relatório se adota, julgou 
improcedente a ação e condenou a autora no pagamento das 
custas e honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 
2.000,00 ( dois mil reais ).

Inconformada, recorre a 
demandante pretendendo a reforma do julgado ( folhas 167/178 
). Alega, em suma, que ao contrário do entendimento adotado 
em primeiro grau, a instituição de ensino não tomou as medidas 
certas para a solução do problema apresentado pelos 
demandantes. Afirma que a estudante passou por tratamento 
psicológico e que sofreu abalo emocional com os 
acontecimentos narrados. Alega que a demandada não conteve 
a situação de imediato e que a deficiência na prestação do 
serviço é evidente. E ainda que a situação retratada foi parar 
nas redes sociais e retornou ao ambiente escolar após 
notificação à diretoria. Por fim, aduz que restou provado tanto 
o dano material como o moral, justificando, assim, a 
indenização aqui pretendida. 

Recurso tempestivo, bem 
processado, oportunamente respondido ( folhas 182/205 ).

Parecer do Ministério 
Público do Estado de São Paulo pela manutenção da 
respeitável sentença atacada ( folhas 209/211 ).

A douta Procuradoria Geral 
de Justiça opinou pela manutenção do julgado ( folhas 216/218 
).
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Subiram os autos.

Este é o relatório.

Com efeito, não se conhece 
do recurso, pois a matéria discutida nesses autos envolve 
questão cuja causa não se insere no rol daquelas de 
competência recursal das 25ª à 36ª Câmaras de Direito 
Privado.

Compulsando os autos, 
constata-se tratar de ação que busca indenização decorrente de 
“bullyng” ocorrido entre alunos. Aponta a demandante, ainda, 
que foram publicadas fotos suas, sem autorização, em rede 
social ( “facebook” ), fato que gerou abalo íntimo e prejuízo 
moral. 

Não se trata, portanto, de 
ação de prestação de serviços educacionais, cuja competência 
para o julgamento é das Câmaras pertencentes à Subseção de 
Direito Privado 3 deste Egrégio Tribunal de Justiça, ou ainda 
de “contratos de consumo”, consoante genericamente 
registrado no cadastro dos autos.

O conhecimento do tema, 
presente no apelo em tela, compete à Subseção I de Direito 
Privado, consoante disposto no artigo 5º, inciso I, item 37, da 
Resolução supracitada.

Em casos correlatos, neste 
sentido já se manifestou esta Casa de Justiça, como se observa 
nos julgados a seguir ementados, “in verbis”:

COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
MORAIS AUTORAS QUE ESTARIAM 
SOFRENDO CONSTRANGIMENTOS, 
AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS 
PERPETRADOS POR REPRESENTANTES DA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO. Demanda que 
envolve responsabilidade civil extracontratual. 
Competência atribuída a uma das Câmaras de 
Direito Privado deste Egrégio Tribunal, 
compreendidas entre a 1ª e 10ª. Resolução nº 
623/2013, artigo 5º, inciso I, item I.29, Desta Corte 
de Justiça. Competência da Colenda 10º Câmara 
de Direito Privado  Conflito de competência 
suscitado. ( TJSP  Apelação nº 
0142311-59.2010.8.26.0100  Rel. Des. Francisco 
Casconi  31ª Câmara de Direito Privado  
Julgado em 02.12.2014 ).

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS BULLYING. Tema relacionado à 
responsabilidade civil extracontratual. Matéria 
inserida na competência das 1ª a 10ª Câmaras da 
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça. 
Conflito de competência suscitado perante o Grupo 
Especial da Seção de Direito Privado. ( TJSP  
Apelação nº 915028-70.2008.8.26.0000  Rel. Des. 
Renato Sartorelli  26ª Câmara de Direito Privado 

 Julgado em 14.05.2014 ).

Não é demais ressaltar o 
decidido pelo eminente Desembargador Neves Amorim ao 
proferir o voto de relatoria no Agravo de Instrumento 
892.778.00/3, julgado em 05 de abril de 2.005, que afirmou 
que: “a divisão das matérias foi feita para agilizar a prestação 
jurisdicional por meio de Câmaras especializadas e para 
distribuir o serviço de maneira igualitária. Admitir o 
julgamento de toda e qualquer matéria, independentemente da 
tripartição de competência imposta na Res. 194/104, levaria ao 
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sobrecarregamento de determinadas Câmaras, quando há 
outras verdadeiramente competentes para o julgamento 
daqueles processos”.

Assim, uma vez que a causa 
não se encontra entre aquelas de competência desta Câmara, 
carece a mesma de competência para julgamento deste recurso. 

Ante o exposto, não se 
conhece do recurso de apelação, determinando-se a remessa 
dos autos do processo a uma das Câmaras da Seção de Direito 
Privado (1ª a 10ª) que tem competência recursal para o 
julgamento da matéria, nos moldes desta decisão.

MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR


		2015-05-12T11:16:20+0000
	Not specified




