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CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES – CÍVEL 

 

Protocolado SEI n. 29.0001.0022767.2022-73  

Suscitante: GEDUC 

Suscitado: 6º Promotor de Justiça do Consumidor da Capital 

 

 

 

CONFLITO POSITIVO DE ATRIBUIÇÃO. COVID-19. MEDIDAS DE 

CONTENÇÃO. ESCOLAS PARTICULARES. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. 

LIMINAR. 

1. Conflito positivo de atribuições. Suscitante: GEDUC 

Suscitado: 6º Promotor de Justiça do Consumidor da Capital. 

2. Procedimento instaurado com a finalidade de apurar 

medidas de proteção sanitária em Colégio e Escolas Particulares. 

3. Notificação para informações do suscitado, com a 

designação do suscitante para a prática de atos no respectivo 

procedimento, na forma do § 2º do artigo 9º da Resolução 

1.342/2021-CPJ. 

 

 

 

 

 

 

Trata-se de conflito positivo de atribuições suscitado pelo GEDUC em 

relação ao Inquérito Civil nº 14.0161.000392/2021 da 6ª Promotoria de Justiça 

do Consumidor. 

Afirma, em síntese, tramitar procedimento mais abrangente no referido 

Grupo de Atuação Especial, relativo à política pública educacional, além de se 
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tratar de matéria de atribuição do GEDUC, conforme os artigos 2º e 3º do Ato nº 

672/2010-PGJ/CPJ. 

Antes da prolação de decisão sobre o conflito positivo de atribuições na 

forma do artigo 115 da Lei Complementar nº 734/92, reputo conveniente a 

prévia manifestação do suscitado. 

De outro lado, há precedentes envolvendo sobreposição de atuação de 

Promotorias de Justiça com atribuição especializada em que o critério eleito para 

a decisão foi o da preponderância do interesse (Protocolado n. 14.967/19 e 

Procedimento SEI n° 29.0001.0142593.2021-15, p.ex). 

Considerados os argumentos trazidos, notadamente o disposto nos artigos 

2º e 3º da Resolução nº 672/2010-PJG/CPJ e, também, a existência de 

procedimento mais amplo em trâmite no GEDUC, em cognição sumária e 

perfunctória constato a atribuição do suscitante, razão pela qual é imperioso 

preservá-la.  

Neste contexto, em face da sensibilidade e urgência que envolvem as 

medidas de combate à Covid-19 no contexto da política educacional, designo o 

suscitante para a prática de atos até a decisão final sobre o conflito de atribuições 

(§ 2º do art. 9º da Res. 1.342/2021) 

Face ao exposto, determino: 

a) A notificação do suscitado para que se manifeste sobre o conflito positivo 

de atribuições, bem como junte os documentos que reputar pertinentes; 

b) Em caráter liminar, designo o suscitante para a prática de atos no 

Inquérito Civil desmembrado do procedimento SIS nº 

14.0161.000392/2022 conforme portaria de 31 de janeiro de 2022 

e que tem como objeto: Pandemia de COVID-19 – Relação contratual 

consumerista com Colégios e Escolas Particulares – Medidas de Proteção 

Sanitária – Risco à saúde e à vida do consumidor estudante e seus 

parentes – Prevenção de contaminação e combate aos surtos da doença 
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entre a população estudantil – Responsabilização por omissões na 

execução das medidas indispensáveis.   

Comunique-se com urgência, inclusive para que a Promotoria de Justiça do 

Consumidor tome as providências necessárias para transferir o procedimento 

investigatório ao GEDUC. Remeta-se cópia, em via digital, ao Centro de Apoio 

Operacional Cível e de Tutela Coletiva. 

 

São Paulo, 04 de fevereiro de 2022. 
 
 

Mário Luiz Sarrubbo 
Procurador-Geral de Justiça 
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