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SENTENÇA TIPO "A" 
PROCESSO: 1000352-32.2018.4.01.3819 
CLASSE: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

AUTOR: POLIANE VICENTE DE BARROS 
Advogado do(a) AUTOR: ABNER DA SILVA PAES - MG189960  
RÉU: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL 
  
  

 SENTENÇA 
  

 
Trata-se de ação ajuizada por Poliane Vicente de Barros em desfavor do Conselho Regional
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região - CREFITO, objetivando a condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais.
 
Narra a parte autora que, no dia 19/04/2018, encontrava-se na Policlínica Municipal de Abre
Campo/MG, quando agentes de fiscalização do CREFITO compareceram ao local, e constataram
suposta irregularidade de seu cadastro junto ao réu, ocasião em que lavraram auto de
constatação e a conduziram presa, conforme notícias veiculadas em site oficial e rede social do
requerido, que teriam informado que uma “falsa fisioterapeuta” fora presa no referido município.
Alega que, em face do ocorrido, teve seu contrato temporário de trabalho rescindido em
24/04/2018, e que atualmente encontra-se desempregada, com a reputação maculada, por culpa
dos supostos atos arbitrários do réu. Pleiteia, portanto, indenização por danos morais.
 
Em sua resposta, o réu arguiu a legalidade da autuação por exercício ilegal da profissão, tendo
em vista que a autora não se encontrava regularmente inscrita junto ao CREFITO; que o fato é
definido como contravenção penal, sendo portanto legítima a lavratura de boletim de ocorrência.
Sustenta, por fim, a inexistência de danos morais indenizáveis, seja pela inexistência de ato ilícito,
seja por excesso por parte de seus agentes.
 
Fundamento e decido.
 
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, a teor do art. 37, § 6º,
da Constituição Federal, situação onde se enquadra a ré. Para sua caracterização, suficiente é a
demonstração da conduta da Administração, do evento danoso e do nexo de causalidade entre o
dano e a conduta, prescindindo-se da prova da culpabilidade. Nestas hipóteses somente a
comprovação de culpa exclusiva da vítima ou fatos imprevisíveis e inevitáveis, como caso fortuito
ou força maior, são capazes de afastar a responsabilidade civil, justamente por não existir nexo
de causalidade.
 
Inconteste nos autos que a autora, fisioterapeuta formada pela FAMINAS – Faculdade de Minas
(ID 25585470), encontrava-se, em 19/04/2018, exercendo ilegalmente a profissão junto à
Policlínica Municipal de Abre Campo/MG, já que não possuía o devido registro junto ao réu. O
fato, além de confessado no inicial, comprova-se pelo auto de constatação juntado pelo réu (ID
66477621) e pelo requerimento de baixa de inscrição (ID 66477623).
 
Além do mais, a conduta é, de fato, capitulada como contravenção penal em nosso ordenamento,
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nos termos do art. 47, LCP.
 
Dessa forma, tanto a autuação administrativa como a lavratura de boletim de ocorrência
encontram-se dentro dos limites do poder de polícia da Administração Pública, tendo em vista que
o exercício da profissão de fisioterapeuta pressupõe a inscrição junto ao réu (art. 12, Lei n.
6.316/75).
 
Entretanto, a notícia veiculada no sítio oficial do réu na internet e no perfil da rede social da
autarquia (Instagram) partiram de premissas falsas, hábeis a causar abalo psicológico e macular
a honra da autora.
 
Em primeiro lugar, não se trata de “falsa” fisioterapeuta, tendo em vista que a graduação da
autora é inconteste, conforme diploma juntado aos autos. “Falso” seria aquele que sequer
possuísse a referida graduação, conduta de extrema e maior gravidade, decerto. Assim, o réu fez
crer ao público que a autora não era sequer graduada em Fisioterapia.
 
Em segundo lugar, o fato é definido em nosso ordenamento como contravenção penal, infração
de menor potencial ofensivo e, portanto, insuscetível de prisão em flagrante, quando o(a)
conduzido(a) se comprometer a comparecer em juízo, nos termos do art. 69, parágrafo único, da
Lei n. 9.099/95, como no presente caso, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos (ID
25585448). Assim, a autora não chegou a ser efetivamente presa, conforme o réu fez crer ao
público.
 
Dessa forma, a notícia veiculada pelo réu, de caráter sensacionalista e difamatório, baseada em
falsas premissas, transbordou os limites do regular exercício da publicidade dos atos
administrativos, causando à autora efetivo prejuízo imaterial.
 
Presentes a conduta, o nexo de causalidade e o dano, a pessoa jurídica de direito público ou de
direito privado prestadora de serviço público deverá repará-lo, independentemente da existência
de culpa.
 
O arbitramento do quantum a ser indenizado deve operar-se com moderação, proporcionalmente
ao grau de culpa, ao nível socioeconômico da parte autora, ao porte da requerida e, ainda, de
forma a não transformar as indenizações por danos morais em fonte de enriquecimento
desarrazoado do ofendido, pois se trata de indenização, e não de prêmio, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
 
Assim, tendo em vista a ampla publicidade gerada por notícias veiculadas pela rede mundial de
computadores, bem como o caráter pedagógico das indenizações desta espécie, que deve
desestimular a recorrência da conduta, afigura-se razoável o montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de indenização por danos morais.
 
De rigor, ainda, a procedência do pedido de publicação, no sítio eletrônico do réu, da íntegra da
sentença, bem como da devida nota de esclarecimento, no sentido de explicitar que não se trata
de “falsa” fisioterapeuta e de que não houve prisão em flagrante, a fim de minimizar o dano
causado à autora.
 
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para (i) condenar o réu ao
pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
corrigidos e acrescidos de juros moratórios desde o arbitramento, conforme orientação do STJ
(REsp 1.485.260); (ii) condenar o réu a publicar a íntegra desta sentença em seu sítio eletrônico,
bem como nota de esclarecimento, nos termos acima delineados, no prazo de 05 (cinco) dias
após o trânsito em julgado.
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Defiro a assistência judiciária.  Sem custas ou honorários.
 
Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.
 
P.R.I.
 
Manhuaçu, data e hora do sistema.
 
 
 

FLÁVIO BITTENCOURT DE SOUZA
 

Juiz Federal
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