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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de 
Competência nº 0034536-18.2015.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em 
que é suscitante 6ª CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, é 
suscitado 31ª CÂMARA DA SEÇÃO 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 e declararam competente a E. 31ª Câmara de Direito 
Privado, suscitada, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que 
integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente), ADEMIR BENEDITO, MATHEUS 
FONTES, J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, RUY COPPOLA, 
GRAVA BRAZIL E LUIZ ANTONIO DE GODOY.

São Paulo, 25 de junho de 2015.

JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0034536-18.2015.8.26.0000
COMARCA - SÃO PAULO
4º Ofício, Processo nº 0069080-65.2011.8.26.0002
SUSCITANTE - 6ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
SUSCITADA - 31ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Interessados - Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência 

Social e Mariana Sales Pingituro

V O T O  Nº 24.886

CONFLITO DE COMPETÊNCIA  Ação de indenização 
por danos morais promovida por aluna em face da 
instituição de ensino, afirmando ter sofrido  bullying em 
sala de aula, que os problemas foram levados ao 
conhecimento do diretor da escola, que prometeu 
providências, mas que, por negligência da instituição não 
foram resolvidos  Demanda que versa sobre obrigação 
irradiada de contrato de prestação de serviço escolar, cuja 
competência é das Primeira e Segunda Subseções de 
Direito Privado (11ª a 38ª Câmaras), nos termos do art. 5º, 
§ 1º, da Resolução 623/2013  Precedentes.

Conflito julgado procedente, declarada competente a 
Câmara suscitada (31ª).

A r. sentença de fls. 235/237vº julgou procedente a ação de 
indenização por danos morais. Opostos embargos de declaração, foram 
rejeitados (fls. 252).

Apelou a ré (fls.255/284). O recurso foi respondido (fls. 
303/306).

O recurso foi distribuído, por prevenção, à 31ª Câmara de 
Direito Privado (Relator o Desembargador ANTONIO RIGOLIN, fls. 309), 
que dele não conheceu e determinou a remessa dos autos à Primeira Subseção 
de Direito Privado (1ª a 10ª Câmaras), porque (fls. 315/318)

“Em sua petição inicial, alega a autora, em síntese, que 
sofreu “bullying” dentro das dependências da demandada, situação 
que lhe causou dano moral. Daí o pleito de reparação.

“Fixada essa premissa, bem se percebe que a demanda 
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não tem por objeto o contrato de prestação de serviços educacionais. 
O ajuste, que poderia suscitar a competência desta Câmara para 
conhecer da apelação, consiste em causa subjacente remota e que em 
nenhum momento foi alvo de discussão. Busca-se, na verdade, 
indenização por dano moral decorrente de negligência da ré em coibir 
atitudes hostis praticadas por alguns alunos do colégio em relação à 
autora.

“A matéria submetida a julgamento  responsabilidade 
civil em geral  encontra-se inserida no âmbito de competência da 1ª 
à 10ª Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 
São Paulo ...”

Redistribuído, então, à 6ª Câmara de Direito Privado (Relator o 
Desembargador FORTES BARBOSA, fls. 321), que dele também não 
conheceu e suscitou conflito de competência (fls. 326/329), porque

“Para efeitos de prevenção, dispõe o atual Regimento 
Interno desta Corte, em seu artigo 102, que terá competência preventa 
para julgamento dos feitos originários conexos e de todos os recursos 
a Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa.

“No caso concreto, portanto, a Colenda 31ª Câmara de 
Direito Privado, ao julgar, em 19 de fevereiro de 2013, o Agravo de 
Instrumento 0226866-47.2012.8.26.0000, relato pelo Des. Antonio 
Rigolin, tornou-se preventa (fls. 297/300).

“É preciso ressaltar que a divisão de competência entre 
as subseções de Direito Privado é meramente preferencial, não 
ostentando caráter absoluto e que o desrespeito à regra de fixação da 
competência recursal pode implicar invalidade do futuro julgamento, 
com evidente prejuízo para as partes e para a administração da 
Justiça”. 

É o relatório.

1. De início, registro que deixei de enviar os autos à douta 
Procuradoria Geral de Justiça para parecer porquanto vários de seus 
integrantes têm manifestado desnecessidade de sua intervenção, por se tratar o 
conflito de competência de questão interna corporis.
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Refere-se aqui e acolá a RECOMENDAÇÃO nº 16, de 28 de 
abril de 2010 (alterada pelas Recomendações nºs 19/2011 e 22/2013), do 
Conselho Nacional do Ministério Público, que “dispõe sobre a atuação dos 
membros do Ministério Público como órgão interveniente no processo civil”.

Aludida Recomendação dispõe, no aqui interessante:

“Art. 5º. Perfeitamente identificado o objeto da causa e 
respeitado o princípio da independência funcional, é desnecessária a 
intervenção ministerial nas seguintes demandas e hipóteses:

“...

“XV - Ação em que for parte a Fazenda ou Poder 
Público (Estado, Município, Autarquia ou Empresa Pública), com 
interesse meramente patrimonial, a exemplo da execução fiscal e 
respectivos embargos, anulatória de débito fiscal, declaratória em 
matéria fiscal, repetição de indébito, consignação em pagamento, 
possessória, ordinária de cobrança, indenizatória, anulatória de ato 
administrativo, embargos de terceiro, despejo, ações cautelares, 
conflito de competência e impugnação ao valor da causa; ...” 
(destaquei).

E, como ressaltado pelo eminente Procurador de Justiça 
WASHINGTON EPAMINONDAS MEDEIROS BARRA, no Conflito de 
Competência nº 0013714-42.2014.8.26.0000, do qual fui Relator:

“Trata-se de medida judicial no âmbito da qual verifica-
se a inexigibilidade da intervenção Ministerial, posto que o mérito diz 
respeito a direito individual disponível, envolvendo partes maiores e 
capazes.

“Como se sabe, a atuação do Ministério Público, em 
termos de direitos individuais, somente ocorre quando o tema em 
litígio versar sobre direito indisponível (artigo 127 da Constituição da 
República), o que não ocorre na espécie, sendo certo que no inciso IX 
do artigo 129, a Magna Carta determina a atuação Ministerial em 
“outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com 
a sua finalidade...” (negritei) o que também não se afigura na 
hipótese, tudo sem embargo da inadequação do litígio a qualquer das 
hipóteses enumeradas no artigo 82 do CPC.

“Desta forma, em litígios nos quais se discutem direitos 
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de notória disponibilidade, como ocorre na espécie, restam afastados 
o interesse e a legitimidade do Ministério Público, como, aliás, vem 
orientando as Egrégias Procuradoria-Geral de Justiça e a 
Corregedoria-Geral do Ministério Público (Ato nº 313, de 24.06.2003 
 PGJ/CGMP  DOE 25.06.2003).”

No sentido da desnecessidade da intervenção ministerial, 
reiteradamente, tem se manifestado a douta Procuradoria Geral de Justiça: CC 
0000728-56.2014.8.26.0000, Procurador de Justiça Ronaldo Porto Macedo 
Jr.; CC 0003257-48.2014.8.26.0000, Procurador de Justiça Ricardo Dias 
Leme; CC 0009563-33.2014.8.26.0000, Procurador de Justiça Ari Sérgio Del-
Fiol Módolo; CC 0181915-31.2013.8.26.0000, Procuradora de Justiça Maria 
Alice Ferreira da Rosa; CC  0200251-83.2013.8.26.0000, Procurador de 
Justiça Paulo Sérgio Cornacchioni; CCCC 0185620-37.2013.8.26.0000, 
Promotor de Justiça designado Francisco José de Camargo Barros Júnior.

2. Como “regra, a competência recursal fixada em razão da 
matéria leva em consideração a causa petendi remota, isto é, o fato gerador do 
direito”, consoante já afirmou v. decisão do C. Órgão Especial (Dúvida de 
Competência nº 183.628.0/2-00, relator o Desembargador BORIS 
KAUFFMANN, j. 18.11.2009, v.u.). Define-se a competência dos diversos 
órgãos da Corte pelos termos do pedido inicial, estabelece o artigo 100 do 
Regimento Interno, tendo a norma por pressuposto lógico a causa de pedir que 
lhe dê sustentação.

Neste caso, trata-se de “ação de indenização por danos morais 
decorridos de bullying dentro do estabelecimento do ensino privado” (fls. 
3/15). Alegou a autora que era aluna regular na instituição ré e que, “em 
meados de 2008, passou a ser alvo de alguns alunos, ou seja começou a sofrer 
o “bullying” dentro da sala de aula”, sendo que “tais fatos foram piorando, as 
ameaças começaram a ser pelo ORKUT e a requerente começou a ter sérios 
problemas na sala de aula”, e “tal situação tornou-se insustentável, sendo 
necessária a presença dos genitores da requerente na escola, onde tiveram a 
promessa do diretor que seriam tomadas todas as providências necessárias”. 
Acrescentou que, “além de todos os fatos narrados, do bullying sofrido na 
escola, das ameaças, das agressões, da negligência da instituição, a requerente 
ainda foi PROIBIDA DE PARTICIPAR DE SUA FORMATURA, tendo sido 
devolvido o dinheiro”. Assim, requereu a procedência da ação, “condenando-
se o REQUERIDO ao pagamento de verba indenizatória estipulada em 250 ... 
salários mínimos hoje o equivalente a R$ 136.250,00 ...”.

Respeitado o entendimento contrário, a causa de pedir não 
encerra responsabilidade civil em geral, a fazer encartar a demanda dentre as 
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de competência da Subseção I. 

Não há dúvida de as partes terem estabelecido relação contratual 
de serviços educacionais. No cumprimento desse contrato, passou a autora a 
sofrer o bulling, passando a ter sérios problemas no interior da sala de aula, 
vindo a estender por rede social. O diretor da escola prometeu que seriam 
tomadas as providências necessárias à solução do problema, o que não 
ocorreu por negligência da escola, desaguando na proibição de participar da 
própria formatura. 

Ora, sendo essa a causa de pedir remota e próxima, o contrato e 
os fatos envolventes de seu cumprimento, geradores do pedido de 
indenização.

A demanda versa, portanto, sobre obrigação irradiada de 
contrato de prestação de serviços escolares, encaixando-se dentre as de 
competência da Subseção de Direito Privado II e III (11ª a 38ª Câmaras), nos 
termos da Resolução 623/2013.

Dispõe a Resolução nº 623/2013 (texto compilado  alterado em 
27.03.2015), em seu art. 5º, § 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.”

Este C. Grupo Especial, em caso semelhante, já decidiu:

“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.” (CC 0034046-30.2014.8.26.0000, Relator Desembargador 
J.B. FRANCO DE GODOI, j. 07.08.2014).

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA  INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL  PROPOSITURA POR MÃE E FILHAS 
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CONTRA ESTABELECIMENTO DE ENSINO POR 
DISCRIMINAÇÃO, AGRESSÕES E OFENSAS VISANDO À 
RETIRADA DE ALUNO DO COLÉGIO  FATOS 
DECORRENTES, NA ORIGEM, DE CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - MATÉRIA 
AFETA ÀS SUBSEÇÕES II E III DA SEÇÃO DE DIREITO 
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  RESOLUÇÃO Nº 
623/2013, ART. 5º, § 1º - CONFLITO PROCEDENTE  
COMPETÊNCIA DA CÂMARA SUSCITANTE.” (Relator 
Desembargador MATHEUS FONTES, j. 26.02.2015).

Não é sem razão que, anteriormente, em 24.10.2012, à 31ª 
Câmara de Direito Privado (Relator o Desembargador ANTONIO RIGOLIN) 
foi distribuído o Agravo de Instrumento nº 0226866-47.2012.8.26.0000 (cf. 
fls. 288 e v. acórdão, fls. 297/300) tirado dos mesmos autos de origem. O fato, 
evidentemente, por si só não determinaria a competência dessa Câmara, 
porque a prevenção não prevalece em face da competência da Câmara 
regimentalmente competente para conhecer e julgar a causa (cf. Conflito de 
Competência nº 0221801-08.2011.8.26.0000, relatado pelo Desembargador 
MANOEL DE QUEIRÓZ PEREIRA CALÇAS). Mas, se não determina, 
neste caso auxilia compreender que acertada a distribuição do feito à E. 
Câmara suscitada.

3. Ante o exposto, julgo procedente o conflito e declaro 
competente a Câmara suscitada (31ª Câmara de Direito Privado).

É meu voto.

JOÃO CARLOS SALETTI
Relator

                  assinado digitalmente
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