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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
3007278-28.2013.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante MARCOS 
ROGÉRIO DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5ª 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 Desembargadores MARIA LAURA TAVARES 
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.

São Paulo, 14 de março de 2017.

Fermino Magnani Filho
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 22078
APELAÇÃO CÍVEL Nº 3007278-28.2013.8.26.0266
FORO DE ORIGEM: ITANHAÉM
APELANTE(S): LUCAS IAGO DE OLIVEIRA DIAS DE MELO 
(REPRESENTADO POR MARCOS ROGÉRIO DE MELO)
APELADO(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

BULLYING  Queixas de assédio infame e agressão física a 
estudante menor por colegas de escola, inclusive na presença da 
professora responsável  Pedido de ressarcimento moral contra o 
Estado  Narrativa genérica das supostas condutas hostis 
infligidas contra o autor  Ônus da prova que compete ao 
queixoso, porém não empreendido Inexistência de prova de dano 
a reparar  Apelação não provida.

Vistos.

Apelação tempestiva interposta por Marcos Rogério de 

Melo, na representação do filho Lucas Iago de Oliveira Dias de Melo, 

contra r. sentença do digno Juízo da 3ª Vara da Comarca de Itanhém (fls 

84/86), que julgou improcedente ação ajuizada em face da Fazenda 

Paulista (fls 2, 19vº e 29/30, valendo anotar a retificação do polo passivo 

deferida a fls 37). Demanda com pedido de reparação moral pelo flagelo 

de bullying que esse infante estaria sofrendo nas dependências da Escola 

Estadual Dr. José Carlos Braga de Souza, agravado por agressão física 

de colegas na presença de professora.

Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a) sofreu bullying 

por parte dos alunos de sala, além de ter sido agredido fisicamente; b) 

houve lavratura de Boletim de Ocorrência acerca da lesão corporal 

sofrida; c) encontra-se abalado psicologicamente; d) omissão da direção 

escolar; e) observância ao quanto disposto nos artigos 927 e 949 do 

Código Civil; f) responsabilidade objetiva do Estado, inclusive por 

caracterizar “relação de consumo”; g) reforma do julgado (fls 91/97).

Apelo respondido (fls 101/104).
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A Promotoria de Justiça atuante na instância originária 

opinou pela improcedência da ação (fls 80/82 e 106/110). Já nesta 

instância recursal, a douta Procuradoria da Justiça sugeriu a conversão 

do julgamento em diligência para oitiva e avaliação psicológica da 

vítima (fls 114/116).

É o relatório.

1- Ação ajuizada por Marcos Rogério de Melo em nome do 

infante Lucas Iago de Oliveira Dias de Melo, objetivando reparação por 

dano moral, julgada improcedente (fls 84/86).

Diz o genitor, em síntese, que seu filho está matriculado na 

Escola Estadual Doutor José Carlos Braga de Souza, 6ª série, cidade de 

Itanhaém, onde tem sido vítima de bullying infligido pelos colegas, 

agredido moral e fisicamente no interior da sala de aula e na presença da 

professora responsável, fato que resultou na lavratura do Boletim de 

Ocorrência nº 2.046/2013, providenciado pela genitora Renata Oliveira 

Dias de Melo, em decorrência da suposta lesão corporal sofrida em data 

incerta.

2- Saliento a falta de zelo técnico da defensoria da parte 

autora, que não só ajuizou esta ação com os polos ativo e passivo 

equivocados, bem como insistiu nesse erro ao interpor recurso de 

apelação em nome do pai do menor Lucas Iago, insistindo no erro 

mesmo depois da ordem de retificação do polo ativo (fls 2, 19vº, 29/30, 

37 e 91). Ademais, o processo encontra-se totalmente carente de dados 

concretos sobre os fatos alegados, o que será analisado a seguir.

3- Ao mérito:

De rigor a manutenção do julgado de primeiro grau.

Aplica-se in casu o disposto no artigo 373, inciso I, do 
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Código de Processo Civil de 2015, equivalente ao revogado artigo 333, 

inciso I, do Código de 1973: desleixo sobre o ônus da prova.

Lecionam Fredie Didier Junior, Paula Sarno Braga e Rafael 

Oliveira que o CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em 

consideração três fatores; a) a posição da parte na causa (se autor, se 

réu); b) a natureza dos fatos em que se funda sua pretensão/exceção 

(constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido); 

c) e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova 

do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo deste mesmo direito (art. 333 CPC).

[...]

O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo 

autor em juízo. Compõe um suporte fático que, enquadrado em dada 

hipótese normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que 

o autor afirma ser titular. E como é o autor que pretende o 

reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato que 

determinou seu nascimento e existência (Curso de Direito Processual 

Civil, volume 2, 6ª edição, página 80, JusPodivm, 2011).

Em nenhum momento o autor demonstrou o suposto 

bullying nem as supostas agressões que caracterizariam o dano pleiteado.

Os fatos encontram-se narrados de maneira genérica, sem a 

definição de datas, especificação das circunstâncias e do modus operandi 

habitual dos agressores, indicação do nome da professora que teria 

presenciado a tal agressão física em sala de aula, nem tampouco de quais 

seriam as ofensas lançadas contra o infante Lucas Iago.

O histórico do Boletim de Ocorrência de nº 2.046/2013 (fls 

13/14) é evasivo, mal identifica quem o teria agredido (desinteligência 
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banal com a colega de sala Alexandra?), e o nome da docente 

responsável pela classe naquele momento (fls 65 - a Professora Larissa 

estava em gozo de Licença-Prêmio na data mencionada). Nem mesmo 

houve o cuidado de juntar aos autos o laudo de exame de corpo de delito 

requisitado pela autoridade policial quando da lavratura dessa notícia (fls 

15/16). Os pais nada relataram à Direção Escolar (fls 64/67).

Intimado para especificação de provas, o autor quedou-se 

inerte (fls 76/78).

Nestes termos, diante da ausência de provas trazidas pelo 

reclamante, que cuidou de forma tão superficial de um assunto tão sério 

(bullying), não é possível determinar a existência de dano a reparar.

E por extensão, tenho que não se justifica o deferimento da 

zelosa proposta Ministerial de conversão do julgamento em diligência, 

com reabertura da fase instrutória, para suprimento de lacunas 

negligenciadas pela defesa do autor. Se a família nem mesmo exigiu 

providências da autoridade escolar ou recorreu ao Conselho Tutelar da 

sua região (e o genitor, Policial Militar que é, certamente conhece esses 

organismos), mas soube vir pedir dinheiro como compensação, é forçoso 

admitir que deve arcar com os riscos intrínsecos a sua aposta judicial.

Nem por absurdo se pode confundir o dever estatal  mas 

sobretudo a obrigação familiar primária  de “educar os filhos” com 

mera “relação de consumo”, como ousado nas razões recursais (fls 94). 

Aí está o horizonte ético deste malfadado pedido sub judice.

Por meu voto, nego provimento à apelação.

Ficam as partes e respectivos procuradores cientificados que 

eventuais recursos interpostos contra esta decisão poderão ser 

submetidos a julgamento virtual.
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Eventual oposição deverá ser formalizada no momento de 

sua interposição ou resposta.

O silêncio será interpretado como anuência ao julgamento 

virtual.

FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator
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