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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0005882-53.2011.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são 
apelantes MATHEUS GULO DE VIRGILIO (MENOR(ES) 
REPRESENTADO(S)) e ADRIANA GULO DE VIRGILIO (MAE REP FILHO 
MENOR), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao 
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores LUIS GANZERLA (Presidente) e PIRES DE ARAÚJO.

São Paulo, 16 de setembro de 2014

RICARDO DIP

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO

11ª Câmara de Direito Público

Apelação 0005882-53.2011.8.26.0358

Procedência: Mirassol

Relator:     Des. Ricardo Dip (Voto 32.744)

Apelante:  Matheus Gulo de Virgí l io

Apelado:   Município de Mirassol 

RESPONSABILIDADE CIVIL. BULLYING.

Sem a prova dos fatos constitutivos, não se 
pode proferir condenação: actore non probante, reus 
est absolvendus.

Não provimento da apelação.
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RELATÓRIO:  

1. Afirmando-se vít ima de bullying  na Escola Municipal 

“Luiz Carlos Matiel Pires”, em Mirassol,  ajuizou o menor 

Matheus Gulo de Virgíl io - representado por sua mãe-  pleito 

de compensação por lesões morais.

2. Após dilação instrutória (f ls. 137 et sqq.),  o M. Juízo 

de origem, da 1ª Vara da Comarca mirassolense, declarou a 

improcedência da pretensão (cf. f ls. 154 vº-5), e, do 

decidido, apelou o requerente, alegando, em suma, que as 

testemunhas não depuseram, nos autos, segundo a verdade 

dos fatos por medo de represálias, e que a prova não 

afastou a ocorrência da agressão objeto (f ls. 159-62).

Respondeu-se ao recurso (f ls. 165-8).

Deu-se vista do feito à digna Procuradoria Geral de 

Justiça (f l.  174).

É o relatório do necessário, conclusos os autos 

recursais aos 16 de abril  de 2014.

VOTO :

3. Senhor Presidente, a audição dos depoimentos 

- objeto de gravação juntada aos autos (vidē  f l.  158)-  
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confirma a falta de prova dos fatos constitutivos da vertente 

demanda.

Com efeito, o mais que há em favor do pleito é a 

mera referência a indicações extrajudiciais oriundas da mãe 

do menor suplicante, sem confirmação de desídia do 

Município - é dizer, dos servidores da Escola em que se 

teria praticado o bullying  contra o requerente-  em 

providenciar medidas para prevenir o cometimento local de 

violência.

Não se pode acolher, pois, o pedido em tela com o 

só amparo em testemunhos ex auditu alieno  (de modo 

especial, quando a fonte correspondente foi a própria mãe 

do autor).

Para mais, nenhuma é a prova de que as 

testemunhas hajam temido represálias em ordem a prestar 

depoimento falso.

De resto, a atuação administrat iva dirigida a alterar 

o período da frequência escolar do autor sugere a tomada 

de providências para, assim o diz a r. sentença de origem, 

“sanear o desconforto” do menor (f l . 155), o que, de toda a 

sorte, sequer leva a confirmar a existência de antecedente 

agressão física ou psicológica do suplicante, tampouco a 

demora na adoção de dil igências pela Administração 

pública.
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NOS TERMOS EXPOSTOS , meu voto nega 

provimento à apelação interposta por Matheus Gulo de 

Virgíl io, para, assim, manter a r. sentença prolatada nos 

autos 358.01.2011, da 1ª Vara do Fórum de Mirassol.

É como voto. 

Des. RICARDO DIP relator

(mediante assinatura eletrônica)
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