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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 
0024463-50.2016.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é suscitante MM JUIZ DE 
DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE ANDRADINA, são suscitados MM JUIZ DE 
DIREITO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 
ANDRADINA e MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE ANDRADINA.

ACORDAM, em Câmara Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
proferir a seguinte decisão: "Julgaram procedente o conflito. V.U.", de conformidade com 
o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ADEMIR 
BENEDITO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE 
GODOY(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO) E RICARDO DIP (PRES. DA 
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).

São Paulo, 21 de novembro de 2016

LIDIA CONCEIÇÃO

RELATORA

Assinatura Eletrônica
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Conflito de Competência nº 0024463-50.2016.8.26.0000

Suscitante: MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Andradina

Suscitado: MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Andradina

Suscitado: MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Andradina

Processo de origem nº: 1001840-34.2015.8.26.0024 

Voto nº 8.786

Conflito negativo de competência. Ação de indenização por danos 
morais. Criança supostamente vítima de bullying praticado por 
outros alunos da escola municipal em que matriculada. Demanda 
que, embora permeie a tutela do direito da criança, remete a 
responsabilidade civil do Estado. Hipótese não elencada pelo rol 
taxativo do artigo 148 do ECA. Valor da causa que não supera o 
valor da alçada da Lei dos Juizados Fazendários. Juizado Especial 
Cível que é competente para processar e julgar as ações 
enquadradas na Lei nº 12.153/09, enquanto não instalados os 
Juizados Fazendários nas comarcas do interior. Competência do 
Juízo suscitado, da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de 
Andradina. Conflito procedente.

Vistos. 

Trata-se de conflito de competência 

suscitado pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Andradina em 

face do MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Andradina e do MM. 

Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de 

Andradina, nos autos da ação de indenização por danos morais 

cumulada com preceitos cominatórios, sob o fundamento de 

que “a pretensão ventilada na exordial se refere apenas 

eventual reparação de dano causado por ato ilícito, ou seja, se 

insere no campo das obrigações e não na área que envolve a 

proteção da criança e do adolescente” (sic  fls. 02).
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Processado o presente conflito de 

competência, foi designado o MM. Juízo suscitado, Vara do 

Juizado Especial Cível e Criminal de Andradina para apreciar 

as medidas urgentes (fls. 81/82).

Às fls. 87/91 manifestou-se a D. 

Procuradoria Geral de Justiça pela procedência do conflito e 

pela declaração da competência do MM. Juízo suscitante.

É o relatório.

Inicialmente, configurado o conflito 

negativo de competência, uma vez que todos os Juízos 

declinaram da competência para processar e julgar a ação, nos 

termos do artigo 66, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

R.I. da S.M., menor representada por 

sua genitora, R.F. da S. ajuizou “ação de indenização por danos 

morais cumulada com preceitos cominatórios” em face de EMEF 

Dr. Youssef Neif Kassab, ação que foi distribuída ao MM. Juízo 

da 1ª Vara Cível de Andradina, o qual declinou de sua 

competência sob o fundamento de que a matéria está “incluída 

na competência do Juizado Especial” (fls. 47/48).

Em seguida, os autos foram remetidos 

os autos ao MM. Juízo da Vara do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Andradina, que declinou da competência, de ofício, 

reconhecendo que a matéria é afeta à competência da Infância 

e Juventude (fls. 59).

E, uma vez redistribuída a ação ao 
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MM. Juízo da 3ª Vara Cível de Andradina, o D. Magistrado 

Thiago Henrique Teles Lopes suscitou o presente conflito 

negativo de competência.

In casu, cuida-se de ação de 

indenização por danos morais em razão da criança-autora ter 

sido vítima de bullyng, supostamente praticado por outros 

alunos da escola municipal em que matriculada.

Nesse diapasão, dessume-se dos autos 

que o caso em testilha não remete a “questões relacionadas às 

garantias e aos direitos da criança e do adolescente enquanto 

seres em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento (art. 

6º c.c. art. 148, do ECA)1”, ou seja, “não guarda nenhuma 

relação com os direitos da infância e da adolescência2” (artigos 

98, 148 e 208, da lei nº 8.069/90). Ao contrário, a hipótese em 

tela remete a responsabilidade civil do Estado, e 

considerando-se que o valor da causa encontra-se dentro do 

limite previsto para a alçada do Juizado Especial da Fazenda 

(fls. 22), não há que se falar em impossibilidade de apreciação 

da ação pelo Juízo Suscitado.

Isso porque a Vara do Juizado 

Especial Cível e Criminal de Andradina é competente para 

processar e julgar as ações que cabem aos Juizados Especiais 

da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/09, até a efetiva 

instalação do referido Juizado Fazendário na Comarca, nos 

1 TJSP, AP. 0010801-22.2007.8.26.0198, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 

28.04.2014.
2 Artigo 33 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
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termos do art. 2º, II, “b” do Provimento nº 1.768/10 (CSM).

Assim, assiste razão ao Juízo 

suscitante.

Com efeito, a competência dos 

Juizados Especiais, de acordo com o art. 98, I da Constituição 

Federal, restringe-se, além das limitações quanto ao valor da 

causa, às causas cíveis de menor complexidade.

Todavia, infere-se dos autos que a 

pretensão deduzida pela autora não demonstra complexidade e, 

consequentemente, a competência é do Juizado Especial Cível 

para conhecer da demanda.

Nesse sentido: 

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÂMARA 
ESPECIAL ação de indenização por danos 
morais e à honra de menor durante o convívio 
escolar. Pedido fundado nos arts. 186 e 917 
do Código Civil. Questão de natureza 
eminentemente patrimonial que não se 
insere no rol taxativo do artigo 148 do 
ECA, ainda que se vislumbre interesse de 
menor. Precedentes da Câmara de Direito 
Público e do Órgão Especial. (...)” (TJSP, CC. 
0063061-44.2014.8.26.0000, Rel. Des. Xavier 
de Aquino, Órgão Especial, j. 08.10.2014) 
(g.n.).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 
Julgamento de apelação em ação de 
reparação de danos materiais e morais a 
envolver responsabilidade civil objetiva do 
Estado Matéria não inserta no âmbito de 
competência da Câmara Especial Presença 
de menor no polo ativo da ação que não 
transfere a lide à seara da infância e 
juventude - Precedentes deste C. Órgão 
Especial (...)” (TJSP, CC. 0174054-
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91.2013.8.26.0000, Rel. Des. Luis Ganzerla, 
Órgão Especial, j. 09.10.2013). (g.n.).

“Ementa: Conflito de competência. Recurso 
inicialmente distribuído à 5ª Câmara da Seção 
de Direito Público e que, redistribuído à 
Câmara Especial, gerou a suscitação de 
dúvida. Pretensão à indenização por 
danos morais e estéticos decorrentes de 
agressão entre menores matriculadas em 
escola pública. Criança ou adolescente 
em situação de risco. Inocorrência. 
Inaplicabilidade do artigo 33, inciso IV, 
do Regimento Interno do Tribunal de 
Justiça. Responsabilidade civil do 
Estado. (...)” (TJSP, CC. 
0106026-71.2013.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi 
Chicuta, Órgão Especial, j. 24.07.2013) (g.n.).

Isto posto, JULGA-SE PROCEDENTE 

o conflito de competência, designando-se a competência do 

MM. Juízo suscitado, da Vara do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Andradina para processar e julgar a causa.

LÍDIA CONCEIÇÃO

Relatora
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