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Poder Judiciário da União 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS  

 

7VARCIVBSB 

7ª Vara Cível de Brasília

Número do processo: 0739326-71.2021.8.07.0016

Classe judicial: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: H. H. D. C.

REU: I. C.

 

SENTENÇA

 

I. Relatório

 

          Trata-se de ação sob o rito ordinário ajuizada por Henrique Harrison da Costa contra Ivon 
Correa.

          Na petição inicial, o autor informou ter ingressado na Polícia Militar do DF e, em sua 
formatura beijou o seu namorado, como tantos outros casais fizeram. Contudo, o registro 
fotográfico daquele momento passou a circular em grupos do WhatsApp e Facebook, passando a 
receber comentários homofóbicos a partir da fala do requerido, transcrita na inicial, que foi 
compartilhada pelo Tenente da reserva Ramildo Jorge.

          Afirmou que a partir do áudio do réu, Coronel reformado da PMDF, e sua circulação em 
grupos de WhatsApp, passou a sofrer com dezenas de falas preconceituosas que acarretaram o 
desenvolvimento de transtorno misto ansioso e depressivo, motivo pelo qual requer a condenação 
do demandado ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de compensação 
por danos morais.

          O réu foi citado e apresentou petição no ID 104018290 alegando a litispendência em razão 
da propositura do processo de nº. 0725764-40.2021.8.07.0001 em trâmite perante a 16ª Vara 
Cível de Brasília.

          Ademais, apresentou contestação sob ID 104064695, na qual suscitou sua ilegitimidade 
passiva, pois não divulgou o áudio mencionado pelo autor, apenas manifestou sua opinião em 
conversa particular. No mérito, argumentou ter manifestado seu pensamento, ponto de vista 
pessoal, e o fez dentro da legalidade, destacando que sua insurgência foi “em relação a 
demonstração explícita de sentimentos em ato solene, no caso em apreço, o ato solene da 
formatura quando é apresentada para a sociedade os novos oficiais da PMDF. O mesmo 
inclusive poderia ocorrer em atos de posse de magistrados, ou de qualquer outra pessoa 
investida do poder do estado”, sem relevância a respeito do gênero dos envolvidos.



Num. 109622953 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: PEDRO MATOS DE ARRUDA - 25/11/2021 17:03:59
https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112517035973500000101943346
Número do documento: 21112517035973500000101943346

          Formulou pedido reconvencional pedindo a condenação do reconvindo ao pagamento de 
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pela divulgação do áudio sem sua autorização, na esteira 
do que foi decidido pelo STJ no REsp nº 1.903.273/PR.

          Réplica e Contestação à Reconvenção no ID 106515689, na qual refutou as teses da 
contestação apresentada pelo réu e suscitou sua ilegitimidade passiva, pois não foi ele 
(reconvindo) quem divulgou o áudio. No mérito, argumentou que o reconvinte não provou ter sido 
o reconvindo o propagador do áudio.

          Decisão de saneamento e organização do processo proferida no ID 107009800, ocasião 
em que foi concedido o prazo de 5 dias para o recolhimento das custas da reconvenção.

          Transcorrido o prazo, os autos vieram conclusos para julgamento.

          É o que importa relatar. Decido.  

 

II. Fundamentação

 

          Considerando a ausência de recolhimento das custas da reconvenção, conforme 
determinado, indefiro o seu processamento.

          Não existem outras questões preliminares a serem apreciadas, assim como não verifico a 
existência de nenhum vício que macule o andamento do feito. Desta forma, compreendo estarem 
presentes os pressupostos processuais de existência e validade da relação processual e as 
condições da ação, motivo pelo qual procedo ao julgamento do mérito.

          O cerne da discussão gravita em torno da responsabilidade civil pela alegada ofensa 
perpetrada pelo réu em fala de cunho homofóbico, que foi divulgada em redes sociais de 
membros da PMDF, corporação à que autor e réu estão vinculados.

          Para se caracterizar a responsabilidade civil, faz-se necessário comprovar o preenchimento 
de seus três elementos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo causal. É o que se depreende da 
leitura do art. 927 do Código Civil: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo”.

          O conceito de ato ilícito está previsto nos artigos mencionados acima, cuja transcrição é 
necessária para se aferir a ocorrência ou não do dever de indenizar:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 
causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes.

          A defesa do réu, como já relatado, é no sentido de não ter praticado ato ilícito, visto que 
apenas manifestou seu pensamento em conversa de cunho privado, e que sua insurgência não 
foi contra a orientação sexual do autor, mas pelo contexto em que o beijo se deu: na solenidade 
de formatura, ao que repudia “toda e qualquer demonstração de afeto em atos solenes, não 
importando o gênero da pessoa, ou mesmo até, quando a pessoa estiver investida do poder do 
estado no uso de suas atribuições profissionais”, como mencionou em sua contestação.
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          De fato, a Constituição da República garante a liberdade de manifestação do pensamento 
em seu art. 5º, inciso IV, o que significa que o Estado não pode promover a censura, como 
noutros tempos fizera. É dever do Estado garantir a oxigenação das ideias, garantir os meios 
necessários a que a potencialidade de seus cidadãos seja concretizada.

          Nada obstante, liberdade não significa irresponsabilidade. Como expunha Friedrich Hayek, 
“Liberdade significa não somente que o indivíduo tenha tanto a oportunidade quanto o fardo da 
escolha; significa também que ele deve arcar com as consequências de suas ações. Liberdade e 
responsabilidade são inseparáveis”.

          Aquele que é livre para falar o que pensa, torna-se responsável pelos quantos que ofende.

          O Estado, por certo, valora as manifestações de pensamento, embora em poucos casos o 
venha a limitar. Observe-se que são objetivos fundamentais da nossa República a construção de 
uma sociedade livre, justa e solidária, bem como a promoção do bem de todos, sem preconceito 
de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, I e IV).

          O Constituinte ainda deixou claro que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra 
e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação” (art. 5º, X). Também neste sentido, o art. 12 do Código Civil dispõe: 
“Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e 
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.

          Em suma, a liberdade da manifestação de pensamento não significa que o interlocutor seja 
isento de responsabilidade pelas ofensas ou mesmo que o Estado permita a perpetuidade da 
lesão. Num ou noutro caso, porém, a intervenção deve ser excepcional para não se transformar 
em censura velada.

          Pois bem. O ato cuja licitude se discute é o áudio de ID 98347543, cuja autoria não foi 
negada pelo réu. A fala foi transcrita fidedignamente na inicial, motivo pelo qual a reproduzo 
abaixo:

O problema, meus amigos, é o seguinte, observando os passos desse pessoal aí. Não tenho 
nada a ver com a sexualidade deles, a porção terminal do intestino é deles e eles fazem o que 
quiserem.

Agora, uma coisa é o que se faz quando está fardado. Nos nossos regulamentos aprendemos 
sempre que se deve preservar a honra e o pudor do Policial Militar. Então, é isso que foi 
quebrado ali. Aquela avacalhação, aquela frescura ali poderia ser evitada.

É lamentável a gente ver que as pessoas, nesse caso específico, pessoas cultas, que deveriam 
saber como se portar, poderiam continuar com a vida deles, serem felizes, vem como disse aí a 
Meire, mas sem afrontar a nossa corporação.

Se vocês chegarem em qualquer uma das três Forças Armadas, existe essa figura, o 
homossexualismo, mas eu nunca vi um piloto de caça gay, ou melhor, que se exponha como gay. 
Gay ele pode ser o tanto que quiser, mas que se exponha enquanto fardado. Eu jamais vi um 
comandante da marinha fazendo essa frescura toda que está aparecendo ai. Nunca vi no 
Exército, brigada paraquedista, comandos, e por ai vai, alguém se expondo dessa maneira.

Então, o que houve aí, no meu entender, foi a tentativa de enxovalhar essa farda que nós 
gastamos aí duzentos e cacetada anos para fazer o nome dela, então isso é lamentável.

Mas o que acontece é que hoje, no Brasil, nós vemos que a maioria se curva a minoria, isso em 
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todos os aspectos. Nós nos calamos no nosso posicionamento político, não enfrentamos as 
pessoas que são contra os nossos valores, o pessoal da esquerda, nós nos calamos. Nós nos 
calamos contra esses movimentos gays, movimentos feministas, e por aí vai. Então é sempre a 
minoria se curvando à maioria. Então isso demonstra a nossa covardia frente a essas situações.

Esses aí eu acho que não se criam dentro da Polícia Militar. Nós conhecemos bem como é nosso 
ambiente e o que deve acontecer durante a trajetória deles. Nós vamos ver que vai existir aquele 
esfriamento, o isolamento deles dentro da corporação, e eles não se criam. Mas, a nossa 
Corporação já foi irreversivelmente maculada.

Nós hoje somos motivo de chacota no Brasil inteiro. Só para vocês terem ideia, ontem de manhã, 
a primeira foto que eu recebi desse casal gay aí da Polícia Militar foi me mandada pelo 
Comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Goiás, para vocês terem uma ideia. Sete horas da 
manhã quando eu acesso aqui eu vejo o Coronel dos Bombeiros me mandando isso aí. Então 
hoje nós somos motivo de chacota. Então hoje nós temos muito a agradecer a esses dois 
policiais militares. Esse vídeo deve chegar até eles e eu gostaria que eles recebessem o meu 
agradecimento. O agradecimento de um oficial que formou mais de oito mil homens dentro dessa 
Polícia Militar, de soldado até oficial. Muito obrigado senhores. Os senhores conseguiram destruir 
a reputação da nossa Polícia Militar. Não tenho nada a ver com a sexualidade de vocês, não sou 
homofóbico. Agora, essa farda eu ajudei a construir a história dela. Sem mais, boa tarde.

          O primeiro ponto a ser destacado é que o réu não demonstrou onde publicou o áudio, mas 
ao que tudo indica, pela forma como se dirige e se expressa, foi para um grupo de Policiais 
Militares do DF, corporação à qual o autor também está vinculado. Não foi, portanto, uma 
manifestação em grupo em que o demandante não pudesse ser identificado ou que as 
repercussões não lhe fossem alcançar.

           O segundo aspecto a ser ressaltado é que o demandado apresentou seu entendimento no 
sentido de que as manifestações homoafetivas não poderiam ocorrer enquanto os policiais gays e 
lésbicas estiverem fardados, porque ofensivo à honra e ao pudor Militar. Afirmou também que a 
Corporação foi covarde ao não se manifestar contra “esses movimentos gays, movimentos 
feministas, e por aí vai” e que agora ela (a PMDF) está irreversivelmente maculada pelo beijo que 
foi fotografado.

          O que se deve questionar é: por que aquele beijo maculou a PMDF? Em que sentido é 
ofensivo à honra e ao pudor da Instituição? Será que o beijo entre casais heteroafetivos causaria 
tamanho constrangimento à Corporação a ponto de um Coronel dos Bombeiros de Goiás enviar a 
foto ao réu e este publicar um áudio em redes sociais destacando que a reputação da PMDF foi 
destruída? Obviamente que não. A inferência é que o réu tolera os gays, desde que assim não se 
mostrem ao púbico. Em especial com a farda da Polícia Militar.

          Possivelmente, se a “demonstração de afeto” tivesse um cunho sexual ou lascivo, sendo 
homo ou heterossexual, poderia causar constrangimento porque inadequado à solenidade. Seria, 
sim, atentatório à honra e ao pudor Militar porque demonstraria que a instituição não cumpriu seu 
dever de disciplinar.

          Contudo, a foto que teria “destruído a reputação” da Polícia Militar do DF é aquela que 
consta no ID 98347531. Não há representação de sexualidade, de lasciva, de ato libidinoso 
qualquer. É, de fato, apenas um beijo. E não há por que percutir tão negativamente por um ato 
que não põe a PMDF ao escárnio público.

          A Polícia Militar seria maculada se formasse Praças e Oficiais sem a qualificação 
necessariamente ao combate à criminalidade, à proteção dos cidadãos, ao cumprimento de seu 
mister; mas o autor passou pelo mesmo processo seletivo dos demais, pelo mesmo curso de 
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formação e concluiu como os demais, revelando estar apto à cumprir as funções que lhe forem 
delegadas. O que o fez destacar dos demais – e em sentido negativo - foi o fato de ser gay e ter 
beijado o seu namorado.

          O Exército Americano não teve sua reputação destruída quando, em 2012, a Major-General 
Tammy Smith relevou-se homoafetiva; tampouco a Aeronáutica norte-americana em 2013, 
quando promoveu a Major-Geral Patricia Rose; dentre tantos outros exemplos mundo afora.

          O que parece estar enraizada é a cultura “Don´t ask, don´t tell” (Não pergunte, não conte), 
antiga conhecida das Forças Armadas mundiais, em especial a Norte-Americana, que revela uma 
política de restrição de esforços para descobrir ou revelar membros homossexuais ou bissexuais, 
indicando que na Corporação são aceitos heterossexuais.

          A existência de tal política – revogada nos Estados Unidos da América, onde se sagrou, há 
dez anos – foi relatada pelo demandado quando falou: “eu nunca vi um piloto de caça gay, ou 
melhor, que se exponha como gay. Gay ele pode ser o tanto que quiser, mas que se exponha 
enquanto fardado (...). Nunca vi no Exército, brigada paraquedista, comandos, e por ai vai, 
alguém se expondo dessa maneira. (...) Esses aí eu acho que não se criam dentro da Polícia 
Militar. Nós conhecemos bem como é nosso ambiente e o que deve acontecer durante a trajetória 
deles. Nós vamos ver que vai existir aquele esfriamento, o isolamento deles dentro da 
corporação, e eles não se criam”.

          Essa, ao final, foi razão pela qual o autor sofreu as ofensas: escancarou a existência de 
gays e lésbicas nós órgãos de Segurança Pública, desconsiderando a implícita vigência da 
Política “Don´t ask, don´t tell”.

          Ainda que o réu não concorde com os movimentos gays ou mesmo com a manifestação de 
afeto de pessoas homoafetivas – com o que ele não tem obrigação legal alguma de concordar -, 
tem o dever de respeitar, de não ofender, de não humilhar. E isso ele fez.

          Ao publicar, em grupo de WhatsApp, com destinatários da PMDF, que o autor ao se expor 
seu relacionamento amoroso com outro homem, destruiu a reputação da Corporação à qual ele 
pertence e cuja carreira apenas se iniciara, ofendeu-lhe a honra e instigou os demais a fazer o 
mesmo, pois sua fala foi no plural, como se o constrangimento fosse de todos os policiais 
militares do DF, como se a reputação deles tivesse sido destruída e que o autor devesse ser 
isolado para “não se criar” dentro do Polícia Militar.

          Se o réu tem o direito de manifestar o seu pensamento, o autor tem o direito de ter sua 
honra resguardada. A implicação de que ele não merece estar na Corporação por mostrar-se gay 
configura a ilicitude, pois viola direito igualmente assentado na Constituição da República: o dever 
de não-discriminação pela orientação sexual.

          Passo agora a analisar a existência do dano moral indenizável.

          Para a caracterização do dano moral, faz-se necessário comprovar a ofensa a direito da 
personalidade, pois seu conteúdo não está associado à dor, ao sofrimento psíquico, ao abalo 
psicológico, que são meras extensões da lesão sofrida.

          O Min. Luis Felipe Salomão, em voto proferido no REsp 1.245.550-MG, destacou que:

(...) O dano moral caracteriza-se por uma ofensa, e não por uma dor ou um padecimento. 
Eventuais mudanças no estado de alma do lesado decorrentes do dano moral, portanto, não 
constituem o próprio dano, mas eventuais efeitos ou resultados do dano. Já os bens jurídicos cuja 
afronta caracteriza o dano moral são os denominados pela doutrina como direitos da 
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personalidade, que são aqueles reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas 
projeções na sociedade. A CF deu ao homem lugar de destaque, realçou seus direitos e fez deles 
o fio condutor de todos os ramos jurídicos. A dignidade humana pode ser considerada, assim, um 
direito constitucional subjetivo - essência de todos os direitos personalíssimos -, e é o ataque a 
esse direito o que se convencionou chamar dano moral.

          Tendo por base o exposto, resta evidente a configuração dos danos morais, em especial 
diante da instigação para o linchamento virtual do autor.

          A quantificação da compensação pecuniária deve atender ao critério da justa composição, 
não da punição, visto que a função punitiva não foi adotada pelo legislador como critério de 
arbitramento da indenização. Segundo o STJ, em sede de recurso repetitivo, para a fixação do 
valor da indenização, o juiz deve se atentar a alguns de critérios, a saber: condição 
socioeconômica do devedor, fixado com proporcionalidade e razoabilidade, para que não haja 
enriquecimento sem causa nem compensação deficitária (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro Luis 
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014)

          Atento a tais circunstâncias, observa-se que o áudio gravado pelo réu foi transmitido ao 
grande público, tomando repercussão nacional. Apesar de a propagação para além daquele 
grupo inicial não ter sido de sua autoria, foi por ele querido. Do conteúdo do áudio, como se 
verificou, o réu tinha por finalidade a sua divulgação e propagação, pois assim previu: “Esse vídeo 
deve chegar até eles e eu gostaria que eles recebessem o meu agradecimento”.

          Quis o réu – e conseguiu – que a mensagem fosse distribuída ao maior número de pessoas 
possível, para que chegasse ao conhecimento dos fotografados. Dito isso, tem-se que a intenção 
era que todos os membros da corporação tomassem conhecimento da indignação do réu quanto 
ao comportamento do autor e que os demais aderissem à sua causa, garantindo que o autor não 
tivesse condições de progredir na carreira de Policial Militar do DF.

          Tudo isso ensejou a adesão às ofensas por parte de outros policiais militares, como 
apresentado nos documentos de ID 98347512 a 98347522.

          O autor afirmou ter sido diagnosticado com transtorno misto ansioso e depressivo em razão 
da repercussão negativa causada pelas ofensas irrogadas pelo demandado. Apesar de não ter 
juntado o laudo médico que menciona na inicial, é plausível a alegação de que tenha sofrido 
grande abalo psicológico.

          Desta forma, dada as consequências do ato e a condição financeira das partes envolvidas, 
o valor pleiteado é razoável e merece acolhida. 

          A correção monetária será pelo INPC desde o arbitramento, conforme entendimento 
sumulado pelo STJ, e com juros de mora de 1% a.m. a contar do trânsito em julgado, por 
analogia ao art. 85, §16, do CPC, vez que apenas na sentença foi fixado o valor da compensação 
pecuniária.

 

 

III. Dispositivo
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          Diante do exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo 
procedente o pedido formulado para condenar o réu ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e 
cinco mil reais) a título de compensação por danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data do 
arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. a contar do trânsito em julgado da sentença.

          Custas e honorários, estes em 10% sobre o valor da condenação, pelo réu.

          Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas finais e não havendo outros 
requerimentos, arquivem-se os autos.

          Intimem-se.

 

          Brasília, 25 de novembro de 2021.

 

 

 

Pedro Matos de Arruda

Juiz de Direito Substituto

(sentença assinada eletronicamente)
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