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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 

3001101-15.2013.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é 

apelante/apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são 

apelados/apelantes LUIZ GUSTAVO GALESSO (REPRESENTADO(A) POR SUA 

MÃE) e ELIANA ALENCAR GALESSO (E POR SEUS FILHOS).

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 

Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos 

recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 

AROLDO VIOTTI (Presidente sem voto), LUIS GANZERLA E OSCILD DE LIMA 

JÚNIOR.

São Paulo, 31 de maio de 2016.

MARCELO L THEODÓSIO

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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11ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO nº 3001101-15.2013.8.26.0180

APELANTE/APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

APDOS/APTES: LUIZ GUSTAVO GALESSO E ELIANA ALENCAR GALESSO

COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

VOTO Nº 5560

Apelações – Ação de Obrigação de Fazer com pedido de 
tutela antecipada – Aluno regularmente matriculado em 
escola pública – Pretensão de transferência para outra 
unidade escolar em virtude de sofrer bullying – 
Consequências psicológicas – Necessidade de dar 
continuidade aos estudos – Admissibilidade – A educação é 
um direito de todos e dever do Estado – Todavia, não cabe 
ao aluno “escolher” a escola que melhor lhe convém, 
devendo respeitar os critérios da Administração Pública, 
notadamente no tocante à disponibilidade de vaga – 
Sucumbência recíproca bem aplicada – Autor que se sagrou 
vencedor em apenas 01 (um) dos 02 (dois) pedidos 
formulados – Correta a compensação da verba honorária – 
Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença de 
parcial procedência mantida - Recursos improvidos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido 

de liminar proposta por LUIZ GUSTAVO GALESSO representado por sua 

genitora, Sra. Eliana Alencar Galesso, em face do ESTADO DE SÃO PAULO e da 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO  DIRETORIA DE ENSINO DA 

REGIÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, alegando que vem sofrendo “bullying” 

na escola em que frequenta (Colégio “Benedito Nascimento Rosas”) e por tal 

razão requereu sua transferência para outra unidade escolar, todavia, tal pedido 

foi indeferido. Pleiteia a referida transferência para o Colégio “Juca Loureiro”.

O r. despacho de fls. 28 deferiu a gratuidade.
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Manifestação do Ministério Público às fls. 33-verso, 

opinando pela concessão da tutela antecipada.

A r. decisão de fls. 35 deferiu a liminar.

Contestação da Fazenda às fls. 50/55 alegando, em 

síntese, que o autor não tem o direito de estudar em escola eleita por seu arbítrio, 

por falta de amparo legal e o acolhimento da pretensão inicial implicará em 

violação ao princípio da legalidade, tal como previsto no art. 37, caput, da 

Constituição Federal, pois se impõe à Administração a prática de um ato 

totalmente afastado da finalidade da lei de regência.

 

Réplica às fls. 63/65, reiterando os termos da inicial.

A r. decisão saneadora de fls. 73/74 deferiu a 

produção de prova testemunhal, designando audiência de instrução, debates e 

julgamento.

Termo de audiência às fls. 80, com a desistência da 

oitiva das testemunhas arroladas.

Memoriais de alegações finais às fls. 85/90 (autor) e 

fls. 101/106 (ré Fazenda).

Manifestação do Ministério Público às fls. 108/111, 

opinando pela parcial procedência do pedido.

Às fls. 121 o autor requereu a extinção do feito em 

relação à corré Secretaria do Estado da Educação.

Manifestação do Ministério Público às fls. 122, não se 

opondo ao pleito de extinção em relação à parte não citada.

  

A r. sentença às fls. 124/127, julgou parcialmente 
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procedente a ação, tornando definitiva a liminar, a fim de assegurar ao autor sua 

transferência para outra unidade de ensino a ser definida pela Administração 

Pública, extinguindo o feito com fundamento no art. 269, I, do CPC (1973). Ante a 

sucumbência recíproca e proporcional, deixou de arbitrar honorários advocatícios 

sucumbenciais. Por fim, reconheceu a ilegitimidade passiva da corré Secretaria, 

extinguindo o processo em relação a esta, sem apreciação do mérito, nos termos 

do art. 267, VI, do CPC (1973). 

Recurso de apelação da ré às fls. 130/134, buscando 

a reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações da peça defensiva.

Recurso de apelação do autor às fls. 136/141, 

buscando a reforma do julgado apenas no tocante à não fixação da verba 

honorária sucumbencial.

Contrarrazões das partes às fls. 146/147 (ré) e fls. 

152/159 (autor), ambos rechaçando as razões recursais da parte adversa.

É o relatório.

Os recursos não comportam provimento.

Inicialmente, ressalto, por oportuno, que o autor 

completou 18 (dezoito) anos de idade em 16/02/2016, pois nasceu em 16/02/1998, 

conforme RG e CPF de fls. 21. 

Como é cediço, a educação é um direito social 

garantido pela Carta Magna (art. 6º, CF) estendido a todos e dever do Estado e da 

família (art. 205), devendo o ensino ser ministrado com igualdade de condições 

para o acesso e permanência na escola (art. 206, I), com garantia de educação 

básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

assegurada sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na 

idade própria (art. 208, I), competindo aos Estados e ao Distrito Federal atuação 

prioritária no ensino fundamental e médio (art. 211, parágrafo 3º). 
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Diretrizes tais, praticamente reproduzidas nos artigos 

53 e 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fortalecer a concessão do 

pleito do autor no tocante à transferência de unidade escolar.

Ademais, o pedido de transferência encontra-se 

devidamente motivado e comprovado, vez que o autor vem sofrendo “bullying” na 

unidade de ensino em que frequenta, resultando em prejuízos ao seu 

desenvolvimento como um todo, conforme relatório de fls. 26/27. 

Todavia, referida transferência deve obedecer aos 

preceitos e critérios da Administração Pública, principalmente no tocante à 

disponibilidade de vagas, ou seja, não cabe ao aluno “escolher” determinada 

unidade escolar que melhor lhe convier.  

Conforme bem ressaltado pelo nobre magistrado de 

1º grau: “No presente caso, o autor afirma ter sido vítima de bullying na escola em 

que estudava, tendo, em razão disso, recebido tratamento psicológico, conforme 

laudo que instrui a inicial. A despeito de se reconhecer ao ente público 

discricionariedade quanto à forma de satisfação do dever a ele atribuído para a 

organização do serviço prestado, isto não pode servir de escusa para retirar do 

autor, adolescente, o direito prioritário à dignidade, ao respeito e, por via oblíqua, à 

educação. Dessa forma, não tendo sido atendido o reclamo do menor, faz-se de 

rigor a intervenção judicial para assegurar o atendimento do direito prioritário à 

educação e proteção integral. Portanto, inexiste violação ao Princípio da 

separação dos poderes, uma vez que a Carta Magna impõe ao Estado o dever de 

garantir acesso de criança e adolescente a ensino fundamental e médio. Havendo 

violação a este direito (aliás, direito fundamental), deve o Poder Judiciário ser 

acionado para sanar a violação do direito garantido”. (fls. 125/126)

Nesse sentido, é também o entendimento do ilustre 

representante do Ministério Público: “Consigne-se que o fato de o autor ter sofrido 

bullying por parte de outros alunos, dentro da própria instituição de ensino onde 

cursava o 8º ano do ensino fundamental (fl. 22), é incontroverso nos autos, uma 
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vez que o requerido sequer impugnou expressamente tal ponto. Ademais, o 

relatório do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) às fls. 26/27 traz notícias 

acerca do ocorrido, recomendando a transferência do menor para outra escola”. ( 

fls. 109) 

No mesmo sentido, confira-se precedente em caso 

semelhante deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"MANDADO DE SEGURANÇA  Ensino público  

Impetração contra ato que negou a matrícula do 

menor em Escola Estadual, por ausência de vagas  

Aluno que sofria bullying, compelido a solicitar a 

transferência de estabelecimento de ensino para dar 

continuidade aos seus estudos  Possibilidade  A 

educação é um direito de todos e dever do Estado  

Além disso, aplicável ao caso a Teoria do Fato 

Consumado como forma de evitar prejuízos à vida 

estudantil do impetrante, que já está há mais de dois 

anos na nova escola  R. Sentença mantida  

Recurso oficial improvido" (Apelação nº 0001996-

90.2011.8.26.0505  Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi 

 9ª Câmara de Direito Público).

Por fim, não há se falar em fixação da verba 

honorária sucumbencial, vez que dos 02 (dois) pedidos formulados na inicial, quais 

sejam: 1) a transferência de unidade escolar e 2) requisição para um colégio 

específico (Colégio “Juca Loureiro”), o autor sagrou-se vencedor apenas em 01 

(um) deles, de modo que a reciprocidade sucumbencial foi corretamente aplicada 

pelo Juízo a quo.

Eventuais recursos que sejam interpostos 

deste julgado estarão sujeitos ao julgamento virtual. No caso de 

discordância,  esta deverá ser apresentada no momento da 

interposição de referidos recursos.
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Consigne-se que, para f ins de 

prequest ionamento, estar o julgado em consonância com os 

disposit ivos legais e constitucionais mencionados nas razões 

recursais.

Ante o exposto, nego provimento aos 

recursos.

MARCELO L THEODÓSIO

Relator


