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RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.678.142-9 

ORIGEM:  VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CASCAVEL 

APELANTE:   MARGARETHE DELALLO CHARNOVSKI 

APELADO:    MUNICÍPIO DE CASCAVEL 

RELATOR:    DES. J. S. FAGUNDES CUNHA 

 

 

EMENTA 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE 

APLICAÇÃO DE DIREITO AO ESQUECIMENTO. 
NOVA CAUSA DE PEDIR. TESE NÃO CONHECIDA. 
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO 

RECURSO NESTE PONTO. MÉRITO. PEDIDO DE 
CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
INTEGRAL E GRATUITA. POSSIBILIDADE.  BENESSE 

QUE PODE SER REQUERIDA A QUALQUER TEMPO 
E GRAU DE JURISDIÇÃO. DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA QUE SE MOSTRA SUFICIENTE 
PARA AUTORIZAR O DEFERIMENTO DO PEDIDO. 
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM 

RAZÃO DA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA NO JORNAL 
LOCAL ACERCA DA DEMISSÃO DE SERVIDORA 

PÚBLICA EM RAZÃO DE FATOS CRIMINOSOS 
PRATICADOS. ALEGAÇÃO DE HUMILHAÇÃO E 
CONSTRANGIMENTO PERANTE TERCEIROS. 

INOCORRÊNCIA. REPORTAGEM QUE SE LIMITOU A 
DIVULGAR FATOS OCORRIDOS COM VÁRIOS 
SERVIDORES PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE 

CASCAVEL SEM QUALQUER IMPUTAÇÃO 
DESABONADORA À IMAGEM, HONRA OU 

DIGNIDADE DA AUTORA. MATÉRIA DE INTERESSE 
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PÚBLICO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS 
ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 

INOCORRÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. 

RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO 

Versam os autos a respeito de recurso de 

apelação civil interposto por Margarethe Delallo Charnovski, 

face ao comando de sentença prolatada na ação com pedido de 

indenização de danos morais, que julgou improcedentes os 

pedidos elencados na petição inicial. 

Sustenta a autora, que foi aprovada em 

concurso público no Município de Cascavel para 

preenchimento do cargo de Assistente Municipal, sendo 

nomeada para o exercício da função de Coordenadora de 

Saúde. 

Afirma que após dezessete anos de serviço, foi 

instaurado procedimento administrativo disciplinar sob o nº 

3819/2003, visando apurar irregularidades supostamente 

cometidas no exercício da função, o que culminou com a sua 
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demissão do serviço público pela prática do crime de furto no 

ambiente de trabalho. 

Aduziu que houve cerceamento de defesa 

durante instrução do processo administrativo e que a 

penalidade imposta se revelou desproporcional, razão pela 

qual ajuizou ação anulatória de processo administrativo 

cumulada com reintegração no cargo e pagamento dos 

vencimentos atrasados, a qual, em sede recursal, foi julgada 

procedente para o fim de determinar a anulação do ato 

administrativo que culminou com a sua demissão, além da 

reintegração ao cargo e o recebimento dos vencimentos e 

vantagens a que tenha direito, tendo retomado o exercício da 

função em 02/03/2009. 

Posteriormente, sustenta que passados sete 

anos, tomou conhecimento, através de terceiros, que no site do 

Município de Cascavel ainda disponibilizava ao pública a 

notícia do fato criminoso que lhe era imputado, na qual 

constou que foi demitida por roubar o cartão de crédito de 

uma colega de trabalho na Unidade Básica de Saúde da 

localidade. 

Todavia, alega que a notícia lhe causa intensa 

dor e constrangimento, pois continua sendo acusada de 

praticar um crime e como se ainda estivesse demitida, 
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prejudicando sua imagem em razão da exposição pública de 

um fato já encerrado. 

Com a reintegração ao seu cargo, afirma a 

autora que não poderia ser submetida a tal constrangimento, 

expondo que está tentando restabelecer sua imagem, nome e 

apreço das pessoas, tendo que conviver, por longo período, 

com a desconfiança das pessoas ao seu redor, em especial, dos 

colegas de trabalho. 

Por fim, requereu a antecipação dos efeitos da 

tutela, para o fim de que a notícia fosse retirada do site do 

Município, bem como para que o réu se abstivesse de veicular 

novos comentários relativos ao processo administrativo e, no 

mérito, a procedência dos pedidos com condenação do réu ao 

pagamento de 100 (cem) salários mínimos, a título de 

indenização por dano moral. 

Juntou documentos às fls. 18/124. 

Indeferida a tutela antecipada almejada 

(fl.126), momento o qual foi interposto agravo de instrumento 

pela parte autora (fls.155/164) e negado provimento 

(fls.182/187). 

Citado, o réu Município de Cascavel 

apresentou contestação às fls., aduzindo, em síntese, que: a) 

preliminarmente, a prescrição da pretensão da autora; b) no 

mérito, não há demonstração que a efetiva ocorrência do dano 
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moral, pois a notícia veiculada no site do Município de 

Cascavel decorreu de conclusão regular do processo 

administrativo disciplinar; c) a divulgação do resultado do 

procedimento administrativo configura exercício regular do 

direito, sendo que a matéria possui caráter meramente 

informativo e de interesse público, além de se tratar de fato 

verídico, não havendo violação a imagem da autora; d) não 

houve prática de ato ilícito ou abusivo, pois o fato criminoso 

imputado a parte autora já era de conhecimento público 

quando da publicação da sua demissão no Diário Oficial do 

Município, além do que, não houve a demonstração de danos 

concretos às relações pessoais, profissionais ou familiares da 

servidora; e) a sociedade tem direito a informação, sendo que o 

sigilo deve ser observado apenas quando imprescindível à 

segurança da coletividade e do Estado, o que não ocorreu no 

caso em apreço; f) por fim, requereu a improcedência dos 

pedidos. 

Juntou documentos às fls. 152/153. 

Réplica ofertada às fls. 168/171, com a 

juntada de novos documentos às fls. 172/174. 

Intimadas a especificarem as provas que 

pretendiam produzir, a parte ré requereu pela produção de 

prova oral (fl.177) e a parte autora pela produção de prova 

documental e oral (fl.179). 
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Realização audiência de instrução e 

julgamento (fl.180), as partes dispensaram a produção de 

prova oral (fl.192) e foram juntados novos documentos (fls. 

193/200), sobre os quais se manifestaram as partes (fls. 

203/203 e fls.205/206). 

Após, sobreveio a sentença às fls. 218/233, 

na qual o d. magistrado singular, nos termos do artigo 269, 

inciso I, do Código de Processo Civil, houve por bem julgar 

improcedente o pedido inaugural, sob o fundamento que os 

fatos divulgados no site do ente municipal referem-se à vida 

pública da autora no exercício de sua função enquanto 

ocupante de cargo público, não é possível constatar a prática 

de ilícito capaz de ensejar a responsabilização civil do réu. 

Por sucumbente, condenou a autora ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes 

arbitrados em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 20, §4º, do Código de Processo Civil, devendo 

ser acrescido de correção monetária, a contar da data da 

decisão, com base no IPCA e juros de mora aplicável à 

caderneta de poupança a partir do transito em julgado, 

conforme disposto no artigo 1º-F, da Lei nº 9494/97. 

Às fls. 236/240, a autora apresentou 

embargos de declaração, os quais foram julgados 

improcedentes (fls.243/245). 
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Inconformada com o teor da decisão, 

MARGARETHE DELALLO CHARNOVSKI apresentou suas 

razões recursais às fls. 248/264, arguindo, em síntese que: a) 

preliminarmente, pugna pela concessão dos benefícios da 

assistência judiciária integral e gratuita; b) a disponibilização 

da notícia do site do Município, de acesso ao público, acerca 

dos fatos que levaram a sua demissão no serviço público, lhe 

gerou vexame e constrangimento perante todos, pois após a 

instauração de processo judicial foi reconhecida a nulidade do 

ato administrativo e determinada sua reintegração no cargo 

público anteriormente ocupado; d) faz jus ao direito ao 

esquecimento; e) requer que seja retirada a notícia alusiva a 

recorrente, bem como que abstenha o Município de veicular 

novos comentários relativos ao seu passado; f) a condenação 

do Município ao pagamento de indenização por danos morais. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 266/274. 

Em manifestação, a D. Procuradoria de 

Justiça proferiu parecer no sentido de negar provimento ao 

recurso (fls. 285/290). 

Conclusos os autos. 

Inclusos em pauta para julgamento. 

É o relatório. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 
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ADMISSIBILIDADE 

Cumpre destacar que o recurso será julgado 

de conformidade com as disposições do Código de Processo 

Civil de 1973, nada obstante a vigência da nova disciplina 

processual civil, Lei nº. 13.105/2015, em especial, diante do 

contido no art. 14 desta Lei1 e Enunciado Administrativo nº. 

02 do Superior Tribunal de Justiça2, levando-se em 

consideração que a sentença foi proferida em 25.03.2015 

(fl.234). 

Primeiramente, deixo de conhecer o recurso 

de apelação no tocante a tese de “reconhecimento ao direito de 

esquecimento”, pois se importa em inovação recursal, já que 

não fora pleiteada a sua aplicação em momento anterior. 

Importante destacar que não se trata de mero 

fundamento, mas sim, de nova causa de pedir, qual seja, que 

a publicação mantida na internet violaria o direito ao 

esquecimento da autora. Todavia, é vedada a modificação do 

pedido ou da causa de pedir da demanda após o saneamento, 

conforme orientação do artigo 267, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil. 
                                                 
1 Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em recurso, 

respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 

revogada. 
2 Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março 

de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações 

dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 
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Aliás, em se tratando de matéria de 

responsabilidade civil, o direito ao esquecimento não conduz, 

necessariamente, ao dever de indenizar, tendo em vista a 

necessidade de demonstração de seus requisitos ensejadores, 

quais sejam, ato ilícito, nexo causal e dano3. 

Nas demais questões, o recurso deve ser 

conhecido posto que presentes os pressupostos recursais de 

admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo os recursos 

próprio, devidamente firmados por advogados habilitados. 

Não existindo questão de ordem processual a 

ser considerada, passo à análise do mérito dos pedidos 

recursais 

 

                                                 
3 RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL-CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA VS. 

DIREITOS DA PERSONALIDADE. LITÍGIO DE SOLUÇÃO TRANSVERSAL. COMPETÊNCIA DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DOCUMENTÁRIO EXIBIDO EM REDE NACIONAL. LINHA 

DIRETA-JUSTIÇA. HOMICÍDIO DE REPERCUSSÃO NACIONAL OCORRIDO NO ANO DE 1958. 

CASO "AIDA CURI". VEICULAÇÃO, MEIO SÉCULO DEPOIS DO FATO, DO NOME E IMAGEM 

DA VÍTIMA. NÃO CONSENTIMENTO DOS FAMILIARES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. 

ACOLHIMENTO. NÃO APLICAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECONHECIMENTO DA 

HISTORICIDADE DO FATO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE 

DESVINCULAÇÃO DO NOME DA VÍTIMA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, 

DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM. SÚMULA N. 403/STJ. 

NÃO INCIDÊNCIA. 

(...) 7. Não fosse por isso, o reconhecimento, em tese, de um direito de esquecimento não conduz 

necessariamente ao dever de indenizar. Em matéria de responsabilidade civil, a violação de direitos 

encontra-se na seara da ilicitude, cuja existência não dispensa também a ocorrência de dano, com 

nexo causal, para chegar-se, finalmente, ao dever de indenizar. No caso de familiares de vítimas de 

crimes passados, que só querem esquecer a dor pela qual passaram em determinado momento da 

vida, há uma infeliz constatação: na medida em que o tempo passa e vai se adquirindo um "direito ao 

esquecimento", na contramão, a dor vai diminuindo, de modo que, relembrar o fato trágico da vida, 

a depender do tempo transcorrido, embora possa gerar desconforto, não causa o mesmo abalo de 

antes. (...) (REsp 1335153/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 

28/05/2013, DJe 10/09/2013) 
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MÉRITO RECURSAL 

Da assistência judiciária integral gratuita 

Primeiramente, pugna a recorrente a 

concessão da assistência judiciária integral e gratuita. 

Pois bem, dispõe o art. 5º, LXXIV do 

Constituição Federal, que “o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. 

Por sua vez, a Lei nº 1.060/50, estabelece em 

seu art. 4º, que “a parte gozará dos benefícios da assistência 

judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou 

da família”. E ainda o seu §1º: “Presume-se pobre, até prova 

em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, 

sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.” 

Assim, em havendo a declaração da parte de 

que ostenta a condição de necessitada, milita em seu favor 

a presunção iuris tantum de veracidade, só podendo o Juiz da 

causa negar o benefício ou revogá-lo, caso já deferido, se 

houver fundadas razões apontando em sentido contrário (art. 

5º da citada lei). 
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Obviamente que tal declaração gera uma 

presunção relativa, passível de impugnação pela parte 

contrária, que deverá provar, fundamentadamente, a ausência 

de veracidade das alegações daquele que pleiteia o referido 

benefício. E isso, ao menos por enquanto, não ocorreu no caso 

em tela. 

Na casuística, verifica-se que o douto juízo a 

quo indeferiu a concessão da assistência jurídica integral e 

gratuita, ante a inércia da autora em comprovar seu estado de 

miserabilidade. 

Com a devida vênia, entendo que o motivo 

apontado pelo nobre magistrado não se mostra suficiente a 

obstar a concessão da gratuidade da justiça, pois ao indeferir 

a benesse sem apontar qualquer outro fundamento bastante a 

embasar seu entendimento, o d. juiz afrontou não somente os 

dispositivos legais aplicáveis à espécie, mas principalmente a 

garantia do amplo acesso à justiça, albergada pela 

Constituição Federal. 

O art. 4.º, §1.º, da Lei 1.060/50 possibilita o 

pagamento de até o décuplo do valor das custas judiciais para 

quem realiza declaração de hipossuficiência em 

descumprimento a sua realidade econômico-financeira. Até a 

comprovação (submetida ao contraditório e ampla defesa) de 
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tal situação, a necessidade do benefício é presumida.  

Ademais, é entendimento dominante do 

Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, 

de que basta a simples afirmação da parte interessada de que 

não possui condições financeiras de arcar com as custas 

processuais para fazer jus à assistência jurídica integral e 

gratuita e que a declaração de pobreza só pode ter seu valor 

afastado por prova efetiva de que a parte possui condições 

financeiras de arcar com as despesas do processo, nos 

seguintes termos: 

 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - JUSTIÇA GRATUITA - 
NECESSIDADE DE SIMPLES AFIRMAÇÃO DE POBREZA DA 
PARTE PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO - INEXISTÊNCIA 

DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ART. 4º DA LEI 
1.060/50 E O ART. 5º, LXXIV, DA CF. O ARTIGO 4º DA LEI 

1.060/50 NÃO COLIDE COM O ARTIGO 5º, LXXIV DA CF, 
BASTANDO À PARTE, PARA QUE SE OBTENHA O 
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, A SIMPLES 

AFIRMAÇÃO DA SUA POBREZA, ATÉ PROVA EM 
CONTRÁRIO.  

(STF - RE 207.382-2-RS - 1ª Turma, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 
22.04.97, DJU 19.09.97 - RT 748/172) 
 

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS.  

458 e 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE 
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INSTAURAÇÃO. 

FACULDADE CONFERIDA AO MAGISTRADO. ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MATÉRIA 
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 

3. Em observância ao princípio constitucional da 
inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no art. 5º, 
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XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do benefício 
da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a 
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem 
constitucional, em seu art. 1º, caput e § 1º, prevê que o referido 
benefício pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente 
para sua obtenção que a pessoa física afirme não ter condição 
de arcar com as despesas do processo. 

4. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris 
tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui 
condições de arcar com as despesas do processo sem 
comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a 
princípio, basta o simples requerimento, sem nenhuma 
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 
judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é relativa, podendo a 
parte contrária demonstrar a inexistência do estado de 
miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido de assistência 
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do 
requerente. 

5. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no 
conjunto fático-probatório constante dos autos, concluiu por 
manter o indeferimento do pedido de assistência judiciária 
gratuita do ora recorrente, circunstância que inviabiliza o exame 
da controvérsia em sede de recurso especial, conforme 
preconizado na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 

6. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(AgRg no AREsp 259029/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 
QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 13/03/2013) 
 

Dessa forma, ante o entendimento dominante 

do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de 

Justiça, dou provimento ao recurso a fim de conceder os 

benefícios da assistência jurídica integral e gratuita à parte 

autora. 

Da Responsabilidade Civil 

Sustenta a recorrente, Margarethe Delallo 

Charnovski, ter sofrido abalo moral em razão da manutenção 
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da divulgação dos fatos que desencadearam a instauração de 

procedimento administrativo contra si e o motivo de sua 

demissão, a qual é acessível a qualquer pessoa. Destaca, que 

após a instauração de ação anulatória de ato administrativo, 

foi reintegrada na função junto ao Município, de modo que a 

manutenção da notícia lhe gera constrangimentos perante 

todos. 

Cinge-se a controvérsia em saber se a notícia 

divulgada no site do Município de Cascavel tem, efetivamente, 

aptidão para fundamentar a responsabilidade civil por danos 

morais. 

Em suas razões iniciais, sustenta a parte 

autora que era servidora pública concursada ocupante do 

cargo de assistente municipal no Município de Cascavel, e, 

após dezessete anos de serviço público, no ano de 2003 foi 

instaurado procedimento administrativo sob o nº 3.819/2003, 

que visava apurar supostas condutas irregulares contra si, 

que resultou em sua demissão por ter praticado furto no 

ambiente de trabalho. 

Após ter ingressado com ação anulatória, em 

02 de março de 2009, foi reintegrada em sua função, todavia, 

tomou conhecimento que o Município mantinha em seu sítio 

da internet, a notícia dos fatos que desencadearam a 

instauração do procedimento administrativo instaurado contra 
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si e o motivo de sua demissão na época, que veio a lhe causar 

humilhação e constrangimento perante terceiros. 

Pois bem. A responsabilidade do Estado está 

prevista no art. 37, § 6º da Constituição Federal, in verbis: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 
ao seguinte: 
 § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa. 
 

Como se sabe, nos atos comissivos, o Estado 

responde com base na teoria do risco administrativo, ou seja, 

objetivamente pelos atos praticados pelos seus agentes, 

independentemente da existência de culpa, bastando a 

demonstração dos seguintes elementos: a) conduta (lícita ou 

ilícita) – praticada por um agente público, atuando nessa 

qualidade; b) dano – causado a um bem protegido pelo 

ordenamento jurídico (moral ou material); e c) nexo de 

causalidade – liame existente entre a conduta do agente e o 

resultado danoso. 

Para o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho 

“risco é a probabilidade de dano, importando, isso, dizer que 

aquele que exerce uma atividade perigosa deve-lhe assumir os 
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riscos e reparar o dano dela decorrente”4. 

Deste modo, a responsabilidade do Estado na 

modalidade objetiva, determina que aquele que cause prejuízo 

a alguém deve reparar o dano que causou, independentemente 

de ter agido ou não com culpa, bastando, para tanto, que se 

verifique a relação de causalidade entre a ação administrativa 

e o dano sofrido pelo administrado5. 

Sobre o tema, cumpre destacar a lição de 

Maria Helena Diniz: 

 

Adota, portanto, nas relações entre o Estado e o administrado a 
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito público, 
por comportamento comissivo danoso de seu funcionário, 
fundada na teoria do risco, segundo a qual basta, para que o 
Estado responda civilmente, que haja dano, nexo causal com o 
ato do funcionário e que este funcionário se ache em serviço no 
momento do evento prejudicial a direito particular, não 
requerendo a averiguação de dolo ou culpa do agente público, 
sendo suficiente que, nessa qualidade, tenha causado dano a 
terceiro6. 

 

No entanto, importante destacar o que adverte 

o jurista Sérgio Cavalieri Filho: 

 

Não significa, portanto, que a Administração deve indenizar 
sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Se 

                                                 
4 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ºed. São Paulo: Malheiros, 

2000,p;143. 
5 Idem. Pg.239. 
6 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, Saraiva, 14ºed., 7v, p.526. 



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br

Página 17 de 23

Tribunal de Justiça do Estado do Paraná 

3ª Câmara Cível 
 

 

o Estado, por seus agentes, não deu causa a esse dano, se 
inexiste relação de causa e efeito entre a atividade 
administrativa e a lesão, não terá lugar a aplicação da teoria do 
risco administrativo e, por via de consequência, o Poder Público 
não poderá ser responsabilizado7.   

 

 

Portanto, em outras palavras, pode-se dizer, 

em que pese haja a dispensa da verificação de culpa do Poder 

Público, isso não importa, necessariamente, no dever de 

indenizar, admitindo-se, para tanto, a comprovação de 

excludentes de nexo de causalidade (culpa exclusiva da vítima, 

caso fortuito ou força maior). 

Extrai-se dos autos que a nota publicada no 

diário da municipalidade traz, em substância, o seguinte teor 

(fl.118): 

 

 Rio do Salto: Sindicância define abertura de inquérito 
administrativo 

Sindicância define abertura de inquérito administrativo. A 
sindicância instalada no dia 14 de julho pela Secretaria de 
Administração da Prefeitura de Cascavel (Seadm) para 

investigar as causas de morte de Helena Ramos Pires, que 
ocorreu no interior da Unidade Básica dede Saúde (UBS) do 

Distrito do Rio do Salto, determinada pelo prefeito Edgar 
Bueno, conclui o processo de investigação preliminar. A 
conclusão da sindicância aponta para instauração de um 

inquérito administrativo, que deve acontecer já na próxima 
semana. (...) Austeridade – Desde o início da administração de 

Edgar Bueno, 7 servidores já foram demitidos, sendo 2 por 

                                                 
7 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 2ºed. São Paulo: Malheiros, 

2000,p;239 
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furto, 2 por extorsão, um por falta de assiduidade, um por 
desvio de recursos públicos e outro por conduta imprópria. As 

últimas demissões ocorreram no início desta semana, quando 
Eldra Cristina Gonçalves de Freitas Sequinel foi desligada do 

quando de funcionários por desviar recursos da Acesc, e 
Margarethe Delallo Charnosvki por roubar o cartão de crédito 
de uma colega de trabalho, na Unidade Básica de Saúde do 

bairro 14 de novembro. (...). 
 

Da leitura da referida notícia, como bem 

destacado pelo sentenciante, verifica-se que foram divulgadas 

várias informações relacionadas a procedimentos 

administrativos e/ou judiciais com vários servidores públicos 

na cidade de Cascavel e não, exclusivamente, aos atos 

praticados pela recorrente. 

Nota-se que seu propósito se limitou a relatar 

os fatos que estavam ocorrendo na localidade na gestão do 

Prefeito Edgar Bueno, que, aliás, somente apontaram as 

condutas e consequências praticadas pelos servidores. 

Em relação à recorrente, nota-se que somente 

foi mencionada a conduta praticada que deu azo a sua 

demissão do serviço público, sem, contudo, atribuir qualquer 

ofensa a sua honra pessoal, ou ainda, lhe causar qualquer 

constrangimento e humilhação. 

Aliás, cumpre destacar, que o processo 

administrativo somente foi considerado nulo no tocante a pena 

disciplinar aplicada à servidora ao considera-la extrema para o 
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caso, não fazendo qualquer menção ao fato em si, qual seja, 

roubo do cartão de crédito de uma colega de trabalho, sendo 

considerado totalmente regular o procedimento administrativo 

que atendeu aos princípios administrativos e constitucionais 

(fls. 94/95). 

Importante frisar, que nos termos do artigo 

5º, inciso LX da Constituição Federal, os atos processuais 

serão públicos, só podendo ser restringida a publicidade do 

processo quando exigir interesse social ou a defesa da 

intimidade das partes. 

Excepcionalmente, o processo poderá correr 

em segrego de justiça, no qual o acesso aos atos processuais 

será restrito às partes e seus procuradores (advogados), sendo 

vedada a acessibilidade do processo pelo público, o que não 

ocorreu no caso em apreço. 

Assim, pode-se dizer, que a notícia veiculada 

no sítio de internet do Município de Cascavel trata-se, 

meramente, de exercício regular de direito de dar publicidade 

dos atos administrativos, sem, contudo, caracterizar qualquer 

ato ilícito a ensejar em dano indenizável. 

Inclusive, quando da sua divulgação da nota 

no Portal do Município a demissão da autora já era de 

conhecimento público, uma vez que já havia sido publicada 

sua demissão no Diário Oficial. 
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Ademais, conforme bem destacado pelo 

sentenciante, o constrangimento e humilhação que a 

recorrente relata ter sofrido já estavam presentes desde a 

ocorrência do fato criminoso praticado (e não negado pela 

parte), de modo que a nota publicada (verídica), não foi o fato 

determinante do dano por ela suportado. 

Aliás, ainda que o teor da matéria não possa 

agradar a recorrente, vislumbra-se que a notícia se limitou a 

divulgar os fatos que levaram a instauração de processo 

administrativo contra a parte que culminaram na demissão 

de, de modo que não houve qualquer ofensa a sua honra, que, 

como servidora pública no exercício de sua função, praticou 

um fato tido criminoso. 

Destarte, a notícia não divulgou qualquer fato 

inventado ou ultrapassou os limites do direito a publicidade, 

tenho em vista que os fatos narrados são verídicos. 

Nesse sentido é o posicionamento adotado 

pela jurisprudência em casos similares: 

 

ADMINISTRATIVO. DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIA EM JORNAL. 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 

DIVULGAÇÃO NO JORNAL OFICIAL DE INSTAURAÇÃO DE 
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM FACE DE 

SERVIDOR PÚBLICO. MATÉRIA DE INTERESSE PÚBLICO – 
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO 
DIREITO DE IMAGEM DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA 

SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP – APL: 
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000596396201182600650 SP 0005963-96.2011.8.26.0650, 
RELATOR: NOGUEIRA DIEFENTHALER, DATA DE 

JULGAMENTO: 02/12/2013. 5ª CÂMARA DE DIREITO 
PÚBLICO. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE: 06/12/2013) 

(grifei) 

 

INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. REPORTAGEM 

JORNALÍSTICA. FATOS OBJETO DE APURAÇÃO 
ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.  

1 – O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, QUANTO A 

QUESTÃO É EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO OU, SENDO DE 
DIREITO E DE FATO, NÃO EXISTIR A NECESSIDADE DE 

OUTRAS PROVAS (CPC, ART.330, I), NÃO LEVA A 
CERCEAMENTO DE DEFESA, TAMPOUCO É CAUSA DE 
NULIDADE DA SENTENÇA. 

2 -  REPORTAGEM JORNALÍSTICA QUE SE LIMITA A 
DIVULGAR FATOS OCORRIDOS E OBJETOS DE APURAÇÃO 

ADMINISTRATIVA, ENVOLVENDO SERVIDORA PÚBLICA, 
SEM QUALQUER IMPUTAÇÃO DESABONADORA À IMAGEM, 
HONRA E DIGNIDADE DA PESSOA, NÃO CAUSA DANOS 

MORAIS. 

3 – APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 

(TJ – DF – APC 20130110531185 DF 000140-

32.84.2013.8.07.00001, RELATOR: JAIR SOARES, DATA DE 
JULGAMENTO: 04/06/2014. 6ª TURMA CÍVEL. DATA DA 

PUBLICAÇÃO NO DJE 10/06/2014.PG. 165). (grifei) 

 

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO., 

RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. 
DIVULGAÇÃO EM JORNAL. FATOS OBJETO DE APURAÇÃO 
CRIMINAL. CONDUTA IMPUTADA A AGENTE PÚBLICO. 

INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 

1. TRATA-SE DE APELAÇÃO CÍVEL EM FACE DE SENTENÇA 
QUE DECLAROU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO, ACOLHENDO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA SUSCITADA PELA FAZENDA ESTADUAL, NOS DE 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
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2. AFASTA-SE A ILEGITIMIDADE PASSIVA VISUALIZADA EM 
PRIMEIRO GRAU, COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA 

SENTENÇA A QUO. 

3. O PLEITO INDENIZATÓRIO DEDUZIDO PELO 

AUTOR/APELANTE ENCONTRA SUPORTE FÁTICO NA 
ALEGAÇÃO DE QUE, NO DIA 28.11.1911, FORMA 
DIVULGADOS NO JORNAL DO COMÉRCIO FATOS QUE 

ESTAVAM SENDO APURADOR PELA DELEGACIA DE 
HOMICÍDIOS, A PARTIR DE DECLARAÇÕES PRESTADAS POR 
DELEGADO DE POLÍCIA. 

4. DIANTE DA HIPÓTESE CONCRETAMENTE RETRATADA 
DOS AUTOS, NÃO RESTA EVIDENCIADA A 

RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA VEICULAÇÃO NO 
JORNAL, CONSEQUENTEMENTE, PELOS SUPOSTOS DANOS 
MORAIS REIVINDICADOS PELO AUTOR, TENDO EM VISTA 

QUE A MESMA QUESTÃO FOI OBJETO DE QUEIXA-CRIME 
INTENTADA PELO AUTOR EM FACE DO REFERIDO 

DELEGADO DE POLÍCIA, A QUAL VEIO A SER REJEITADA 
PELO JUÍZO CRIMINAL. 

5. AUSENTE O ELEMENTO ANTIJURÍDICO NECESSÁRIO À 

CONFIGURAÇÃO DE EVENTUAL CONDUTA ILÍCITA 
IMPUTÁVEL A AGENTE PÚBLICO, DADO QUE O JUÍZO 
CRIMINAL JÁ ASSENTOU TANTO A VERACIDADE DA NOTÍCIA 

QUANTO A LEGITIMIDADE DE SUA VEICULAÇÃO. 

6. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A 

SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, E, EM 
SEQUENCIA, COM BASE NO ART. 515, §3º, DO CPC, JULGAR-
SE IMPROCEDENTE O PEDIDO. 

(TJ – PE – APELAÇÃO: APL 196612, RELATOR: FRANCISCO 
JOSÉ DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, DATA DE 
JULGAMENTO: 09/07/2015., 2º CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO. DATA DA PUBLICAÇÃO DO DJE: 21/07/2015). 

 

 

Desse modo, não existindo qualquer ato ilícito 

praticado pelo ente municipal capaz de violarem a honra ou a 

imagem da recorrente, não há que se falar em responsabilizar 
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Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Desembargadores MARCOS SERGIO GALLIANO

DAROS, Presidente sem voto,  Juiz IRAJA PIGATTO RIBEIRO, EDUARDO CASAGRANDE

SARRÃO.

 

 

Curitiba, 10 de Outubro de 2017

 

 

Desembargador JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA
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o Município de Cascavel pelas informações divulgadas em seu 

sítio na internet. 

Portanto, proponho voto no sentido de 

conhecer parcialmente o recurso de apelação e no mérito dar 

parcial provimento apenas para deferir o pedido de assistência 

judiciária integral e gratuita, mantendo incólume a sentença. 

Conclusão 

Ex positis, voto no sentido de conhecer 

parcialmente o recurso de apelação e, no mérito, dar parcial 

provimento apenas para conceder os benefícios da assistência 

judiciária integral e gratuita. 

DECISÃO  

Diante do exposto, ACORDAM os 

Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em 

CONHECER PARCIALMENTE do Recurso de Apelação Cível e, 

no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto 

do relator. 
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