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CONCLUSÃO
Aos 07 dias do mês de Novembro de 2013, faço estes autos conclusos ao Juiz de Direito Acir Teixeira Grécia. 
Eu, _________  - Escrivã(o) Judicial, escrevi conclusos.

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública
Processo: 0003794-32.2013.8.22.0601
Classe: Procedimento Sumário(Juizado Faz.Pública )
Requerente: Renan Gomes Maldonado de Jesus
Requerido: Estado de Rondônia

                         Vistos.

O requerente narra que teve instaurado contra sua pessoa processo 
administrativo disciplinar por duas denúncias: acumulação ilegal de cargos e por 
fazer comentários que geraram descrédito à instituição policial. Da primeira 
acusação foi absolvido, mas da segunda, restou condenado em 2 (dois) dias de 
suspensão. Inconformado, recorreu administrativamente, mas a condenação foi 
mantida pelo Conselho Superior de Polícia. Por esse motivo, requer a anulação do 
ato que o condenou a 2 (dois) dias de suspensão, a restituição dos valores que 
possam ser descontados de sua remuneração e indenização por danos morais. 

O requerido se defende alegando que cumpriu obrigação de apurar fatos 
que supostamente ensejam infração disciplinar e todas as formalidades legais exigidas no 
processo administrativo disciplinar. Afirma que não ocorreu qualquer abuso em sua conduta 
e que a atuação disciplinar não é motivo para ensejar condenação por danos morais. 
Requereu a improcedência do pedido.

DECIDO

Cuida a espécie de ação com pedido de natureza condenatória.

O fundamento aplicável ao caso concreto encontra-se previsto no art. 
5º, inc. IV, IX e art. 220 da CF/88, e art. 37 § 6º, e LC 76/93.

O requerente pede a anulação do ato administrativo que culminou com a 
sua suspensão pelo período de 2 (dois) dias. O fundamento aplicado pela administração 
para aplicar-lhe tal sansão foram os arts. 38, V, e 39, XXXIV, da Lei Complementar nº 
76/93.

A punição ocorreu pelos comentários tecidos contra a instituição, cujas 
cópias seguem às fls. 20 e 86/87, alegando-se serem passíveis de gerar descrédito à 
instituição, conforme dispositivo acima citado.

No entanto, embora a categoria tenha se sentido atingida pelos 
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comentários do requerente, não se afigura razoável e proporcional a pena aplicada. 

Devemos desconsiderar que vivemos em um tempo que o direito à 
manifestação de pensamento tornou-se disseminada em todos os meios sociais. Cite-se, 
como exemplo, o novo modelo de protestos populares pelas ruas das capitais que  o Brasil 
inteiro acompanhou pela mídia, aos quais só era permitido repreende-se os excessos, visto 
que em um estado democrático deve-se assegurar ao povo pelo menos o respeito aos 
direitos constitucionalmente postos.

A liberdade de expressão é definida como um direito natural, decorrente 
da própria natureza humana, sendo, portanto, um direito fundamental, intransferível e 
inerente ao direito da personalidade e à dignidade da pessoa humana. É um direito 
individual com repercussão nos direitos coletivos e difusos, visto que o Estado Democrático 
de Direito depende de cidadãos informados, conscientes e politizados, aptos a tomar 
decisões para a melhoria da coletividade. Nesse sentido, o Ministro do Supremo Tribunal de 
Federal, Marco Aurélio, sintetiza que a Liberdade de Expressão é um direito fundamental do 
cidadão, envolvendo o pensamento, a exposição de fatos atuais ou históricos e a crítica. 
(STF. HC nº 83.125-7 DF, relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgamento 
16/09/2003, DJ 07/11/2003 coator Superior Tribunal Militar).

Com efeito, a Constituição Federal estabelece que é livre a manifestação 
do pensamento, a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença e, ainda, garante que a manifestação do 
pensamento não sofrerá qualquer restrição. Destacam-se os incisos IV e IX do artigo 5º e o 
artigo 220, os quais transcrevo:

“Art. 5º (...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 
comunicação, independentemente de censura ou licença;

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 
plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 
comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística.”

Os direitos concernentes à livre manifestação do pensamento, conforme 
afirma Luis Gustavo G.C de Carvalho em Liberdade de Informação e o Direito Difuso a 
Informação Verdadeira. p 65, são de eficácia plena, não admitindo qualquer tipo de 
contenção por lei ordinária a não ser meramente confirmativa das restrições que a própria 
constituição menciona nos incisos do artigo 5º. 
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Assim, se há limites à liberdade de informação eles decorrem 
necessariamente da Constituição que são: o direito à intimidade, direito à imagem, direito à 
honra e os valores éticos sociais. Assim, está limitado no mesmo corpo do dispositivo, pois 
se declara um direito: “é livre a manifestação do pensamento” e logo em seguida se exige 
um dever: “vedado o anonimato”; ou, ainda, garante-se um direito: “é livre a manifestação 
do pensamento” e em seguida se impõe uma responsabilidade para quem abusa deste 
direito: “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” 
(Constituição Federal, artigo 5º, inciso X).

A exemplo, pode-se destacar o artigo 220 da CF que assevera “A 
manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição”. Observe que o texto constitucional é incisivo “nos termos desta 
constituição”, não dando margem à relativização do direito a liberdade de expressão 
por via de lei infraconstitucional. Assim, apenas a Constituição Federal está autorizada a 
relativizar o direito a liberdade de expressão.

Os direitos concernentes à liberdade de expressão além de ter sua 
aplicação imediata, só podem ser limitados pelas normas expressas no texto constitucional.

Neste mesmo sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"Liberdade de expressão. Garantia constitucional que não se tem como 
absoluta. Limites morais e jurídicos. O direito à livre expressão não pode 
abrigar, em sua abrangência, manifestações de conteúdo imoral que 
implicam ilicitude penal. As liberdades públicas não são incondicionais, por 
isso devem ser exercidas de maneira harmônica, observados os limites 
definidos na própria Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, primeira 
parte). O preceito fundamental de liberdade de expressão não consagra o 
'direito à incitação ao racismo', dado que um direito individual não pode 
constituir-se em salvaguarda de condutas ilícitas, como sucede com os 
delitos contra a honra. Prevalência dos princípios da dignidade da pessoa 
humana e da igualdade jurídica." (STF - HC 82.424, Rel. p/ o ac. Min. 
Maurício Corrêa, julgamento em 17-9-03, DJ de 19-3-04)

No caso, o requerente agiu de forma a expressar sua opinião acerca do 
assunto posto - omissão do sindicado dos policiais em relação à defesa dos sindicalizados. 
Esse direito lhe é garantido constitucionalmente e de nenhuma forma pode lhe ser 
suprimido, ante o fato de que somente a própria Constituição poderia restringir a liberdade 
de expressão, o que não ocorre. 

Por essa ótica, podemos afirmar que o motivo do ato punitivo (comentários 
que geraram descrédito à instituição policial) não quarda congruência lógica com seu objeto 
(suspensão por dois dias), posto que viola princípio da legalidade e, por isso, falta-lhe 
razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, as razões lógicas utilizadas para aplicar punição ao requerente vão 
de encontro com o art. 5º, incs. IV e IX, e art. 220, ambos da CF/88, motivo pelo qual deve 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=82424&CLASSE=HC&cod_classe=349&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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ser anulado, inclusive com a exclusão de eventuaistais anotações em sua ficha funcional.

Em relação aos danos morais e materiais, melhor sorte não socorre o 
requerente.

Sabemos que, diferente do cidadão, que tem faculdade legal de poder 
agir, o administrador público é obrigado a agir conforme determina a lei. É o poder-dever de 
agir.

A doutrina costuma usar a seguinte expressão: enquanto na atividade 
particular tudo o que não está proibido é permitido, na Administração Pública é o inverso, 
ela só pode fazer o que a lei permite, deste modo, tudo o que não está permitido é proibido.

A legalidade, como princípio de administração, significa que o 
administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da 
lei e às exigências do bem comum. Deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de 
praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o 
caso.

Nessa perspectiva, ao mesmo tempo em que constituem poderes ao 
agente público, as prerrogativas públicas impõem-lhe o seu exercício e lhe vedam a inércia. 
Por isso, os danos decorrentes do exercício do poder administrativo só são cabíveis quando 
decorrem de abuso do poder ou má-fé. Fora isso, a autoridade administrativa age em estrito 
cumprimento do dever legal.

Pois bem! No caso, a LC estadual nº 76/93 que trata do Estatuto da Polícia 
Civil, prevê em seu art. 67 que a autoridade que, com base em fato ou em denúncia, tiver 
ciência de irregularidade no serviço público, é obrigada a promover-lhe a imediata 
apuração em processo disciplinar, assegurando ao denunciado ampla defesa.

Percebemos pelo dispositivo acima que a administração pública está 
adstrita ao princípio da legalidade, e dele não pode desviar-se em nenhum de seus atos, 
conforme CF/88:

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 (...)

É regra geral do poder disciplinar a obrigação dos superiores hierárquicos 
promoverem a apuração de fatos que, em tese, configuram infrações administrativas.

Nesse sentido:

CIVIL - PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE 
CIVIL DO ESTADO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - 
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DANO MORAL - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Para a 
caracterização da responsabilidade civil do Estado, inobstante a 
desnecessidade de comprovação da culpa do agente estatal, é imperiosa 
a demonstração da conduta lesiva, ainda que isenta de dolo ou culpa, do 
dano experimentado e do liame causal a unir ambos.2. O poder de 
instaurar processos administrativos disciplinares e de aplicar penas 
decorre do legal e legítimo poder disciplinar da Administração, e não pode 
ser visto como ilícito, salvo se decorrer de dolo. 3. In casu, não restou 
comprovado o nexo causal a indicar que o dano supostamente 
experimentado pelo apelante decorreu da conduta do apelado. 4. 
Apelação a que se nega provimento. (TJDTF - Acórdão n. 172991, 
20010150057318APC, Relator ADELITH DE CARVALHO LOPES, 2ª 
Turma Cível, julgado em 12/12/2002, DJ 04/06/2003 p. 63)

Aos servidores que recebem a notícia de alguma irregularidade, a lei 
obriga, não faculta, a instalação de processo disciplinar.

O poder disciplinar tem sua origem e razão de ser no interesse e na 
necessidade de aperfeiçoamento progressivo do serviço público (CAETANO, Do Poder 
Disciplinar, Lisboa, 1932, p.25). Sua omissão a tal dever pode configurar crime de 
prevaricação, de modo que a decisão de apurar um fato que tenha elementos mínimos para 
recomendar apuração é uma postura que, de regra, não pode ser classificada como 
passível de responsabilidade civil.

Na petição inicial ou nas provas não se percebe qualquer elemento do 
qual se possa concluir que houve utilização do procedimento como forma de perseguir o 
requerente. Tudo indica que fora instaurado o procedimento administrativo porque existiam 
denúncias que foram devidamente apuradas, conforme determina o regimento dos policiais 
civis. A motivação da sanção aplicada, a par de faltar razoabilidade, foi devidamente 
demonstrada.

Para demonstrar seu direito à indenização por dano, o requerente 
precisaria descrever a conduta que corresponda ao abuso de poder (CPC 282) e fazer 
correspondência disso à prova que lhe competia produzir (CPC 333, I). Até porque o 
julgador fica limitado a julgar dentro dos limites apresentados pelas partes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. 
DANO MORAL AFASTADO. 1. A notícia oferecida à autoridade pública 
acerca de falhas ou desvios de conduta por parte de servidor público (Lei 
n. 8.112/90, arts. 116, VI e 143; CC, art. 188, I) não constitui ofensa a 
direito da personalidade hábil a justificar condenação por danos morais, 
salvo quando verificada a ocorrência de abuso de direito. 2. Não tendo o 
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recorrente se desincumbindo do ônus de demonstrar que o apelado agira 
com má-fé ao prestar informações à autoridade competente (CPC, art. 
333, I), incabível qualquer reparação por danos morais. 3. Sentença de 
improcedência mantida. Recurso de apelação conhecido e desprovido. 
Unânime. (TJDFT - Acórdão n. 466244, 20070110999896APC, Relator 
WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, julgado em 
25/08/2010, DJ 26/11/2010 p. 134)

 E:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SINDICÂNCIA. DANO MORAL 
NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. A 
comunicação de delito de dano não enseja por si só o dever de indenizar, 
exceto quando ocorrer abuso de direito, com o intuito de prejudicar a parte 
contra a qual foi imputado o referido desvio. 

2. No caso em exame, o autor não logrou êxito em comprovar que o 
demandado agiu com abuso de direito ou com dolo ao prestar as 
declarações à autoridade competente, pretendendo averiguar a correção 
do comportamento do demandante, ônus que lhe impunha e do qual não 
se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inc. I, do CPC. 

3. Dano moral. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o 
equilíbrio psicológico do indivíduo são considerados para a indenização 
por dano moral, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação 
a meros incômodos do cotidiano. Negado provimento ao apelo. (Apelação 
Cível Nº 70027130004, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 17/12/2008) (g.n.)

Assim, não acolho o pedido a indenização por danos morais, pelos 
fundamentos já aduzidos.

Outrossim, quanto aos danos materiais postulados pelo requerente, 
denoto que o mesmo fez pedido genérico, sem especificar os valores pretendidos, inclusive 
à época dos pedidos nenhum valor lhe tinha sido descontado. Enfim, o pedido de 
ressarcimento por danos materiais não pode ser acolhido porque não foram devidamente 
comprovados.

DISPOSITIVO

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos que 
RENAN GOMES MALDONADO DE JESUS formula em face do ESTADO DE RONDÔNIA 
para o unico fim de decretar a anulação do ato administrativo que lhe impôs suspensão de 
02 (dois) dias e determinar a exclusão de eventuais anotações pertinentes a este fato na 
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ficha funcional do requerente. Declaro resolvido o mérito com fulcro no art. 269, I do CPC.

Sem custas processuais e honorárias advocatícios, nos termos do artigo 55, 
caput, da Lei 9.099/95 e artigo 27, da Lei 12.153/09.

Publicação e registro com o lançamento no SAP. Intimem-se as partes via 
DJ.

                       Porto Velho-RO, segunda-feira, 9 de junho de 2014.

Acir Teixeira Grécia 
Juiz de Direito

RECEBIMENTO
Aos  ____ dias do mês de Junho de 2014. Eu, _________  - Escrivã(o) Judicial, recebi estes autos.

REGISTRO NO LIVRO DIGITAL
Certifico e dou fé que a sentença retro, mediante lançamento automático, foi registrada no livro eletrônico sob o número 
321/2014.


