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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0008947-30.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes 
JÚLIA BONFIM ARANTES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e 
EDINALDA BONFIM ARANTES (E POR SEUS FILHOS), é apelado 
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em 
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
MAGALHÃES COELHO (Presidente), EDUARDO GOUVÊA E LUIZ 
SERGIO FERNANDES DE SOUZA.

São Paulo, 24 de outubro de 2014. 

Magalhães Coelho
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Voto nº 28.725

Apelação Cível nº 0008947-30.2013.8.26.0053 - Comarca 

de São Paulo

Apelante: Edinalva Bonfim Arantes e Outra

Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE 
DANOS MORAIS - Concurso público - Soldado 
Policial Militar Temporário  Desligamento do 
Curso de Formação  Ausência nas atividades 
curriculares por nove dias seguidos em razão de 
convalescença e licença médica  Inaplicabilidade 
do item 5.4. e subitens do currículo do Curso  
Incidência da exceção prevista no art. 43, alínea “e” 
e “f” da D-2-PM  Ciência prévia de que o candidato 
era portador de HIV sem demonstração de que o ato 
de desligamento foi orientado por outra causa legal  
Violação aos princípios da legalidade, razoabilidade, 
dignidade humana e valor social do trabalho - 
Recurso parcialmente provido.

Vistos, etc.

I. Trata-se de ação ordinária de 

indenização e reparação de danos morais, ajuizada por 

Edinalva Bonfim Arantes, autora e representante da 

menor Júlia Bonfim Arantes, em face da Fazenda do 

Estado de São Paulo, objetivando a declaração de 

nulidade do ato de desligamento de Willian Pereira 

Arantes (esposo e pai, respectivamente, já falecido) do 

cargo de Soldado Policial Militar Temporário, bem como 

a condenação da ré no pagamento das verbas salariais 
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desde a data do desligamento (19/02/2010) até o seu 

falecimento (08/09/2011), mais indenização por danos 

morais. O pedido ampara-se no argumento de que a 

dispensa ocorreu por discriminação, logo após 

diagnosticada a enfermidade que acometia o de cujus 

(AIDS/SIDA) no hospital daquela instituição.

II. Os pedidos foram julgados 

improcedentes, sob o argumento de que as nove faltas às 

atividades curriculares são causa de desligamento previsto 

no item 5.4. e subitens do currículo do curso de formação. 

Condenadas as autoras no pagamento de custas 

processuais, bem como honorários advocatícios, estes 

fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), observados os 

benefícios da justiça gratuita.

III. Interposto recurso de apelação pelas 

autoras, pugnando pela reforma da sentença monocrática.

IV. Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Trata-se como se vê, de recurso de 

apelação nos autos da ação ordinária de indenização e 
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reparação de danos morais, ajuizada em face da Fazenda 

do Estado de São Paulo, objetivando a declaração de 

nulidade do ato de desligamento de Willian Pereira 

Arantes (esposo e pai, respectivamente, já falecido) do 

cargo de Soldado Policial Militar Temporário, bem como 

a condenação da ré no pagamento das verbas salariais 

desde a data do desligamento (19/02/2010) até o seu 

falecimento (08/09/2011), mais indenização por danos 

morais. O pedido ampara-se no argumento de que a 

dispensa ocorreu por discriminação, logo após 

diagnosticada a enfermidade que acometia o de cujus 

(AIDS/SIDA) no hospital daquela instituição. 

Os pedidos foram julgados 

improcedentes, sob o argumento de que as nove faltas às 

atividades curriculares são causa de desligamento previsto 

no item 5.4. e subitens do currículo do referido curso de 

formação.

O recurso merece provimento.

Da análise sistemática das regras que 

regem o Curso de Formação se podem identificar 

disposições gerais (ou mais restritivas) e especiais (ou 
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mais benéficas).

Entre as primeiras se destaca a hipótese 

de perda de pontos, dentre outras causas, por falta médica 

esporádica, cada uma gerando dois pontos negativos até o 

limite geral de doze pontos para o desligamento como 

prevê o item 5.4 e subitens do currículo do curso de 

formação (fls. 125/126 e 131).

Entre as disposições especiais ou mais 

benéficas, destacam-se as faltas médicas ininterruptas em 

razão de convalescença e licença médica. Estas sendo 

causa de desligamento apenas se extrapolado o prazo 

contínuo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 43, alínea 

“e” e “f” da D-2-PM (fls. 131/132). 

Visando afastar aparente conflito entre 

as regras supracitadas, deve-se reconhecer uma relação de 

especialidade entre elas. Vejamos.

Apenas para argumentar, caso a regra do 

item 5.4 e subitens do currículo do curso valesse para a 

hipótese prevista no art. 43, alínea “e” e “f” da D-2-PM, a 

ausência em atividades curriculares em razão de 

convalescença e licença médica estaria limitada a cinco 
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dias e não a quinze ou trinta dias consecutivos, o que 

esvaziaria o conteúdo da segunda regra.

Isto posto, ou se promove uma 

interpretação que preserve a validade de ambas as regras  

cada uma aplicável a um caso específico  ou se deve 

observar sempre a regra mais benéfica ao candidato 

afastando a mais restritiva.

Optando-se pela interpretação 

conciliadora, tem-se que a ausência dos alunos nas 

atividades curriculares por dias seguidos em razão de 

convalescença ou licença médica, resultantes de uma ou 

várias prescrições médicas, segue as disposições especiais 

(ou mais benéficas) prevista no art. 43, alínea “e” e “f” da 

D-2-PM. 

Enquanto que, a ausência pontual (não 

consecutiva) por razões médicas, esta sim, incidiria na 

hipótese prevista no mencionado item 5.4 e subitens do 

currículo do curso de formação.

Portanto, no caso dos autos, não se lhe 

aplica a perda cumulativa de pontos prevista no 

mencionado item 5.4 e subitens do currículo do curso. Ao 
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contrário, incide aqui a regra especial retromencionada, 

segundo a qual serão desligados do Curso os alunos que 

ficarem impedidos de participar de atividades curriculares 

pelo prazo de 15 (quinze) dias ininterruptos em razão de 

convalescença ou licença médica, resultantes de uma ou 

várias prescrições médicas.

Como se vê, o falecido se ausentou das 

atividades curriculares por apenas nove dias consecutivos 

entre 08 e 18 de setembro de 2010 (fls. 139), e por isso, 

contrario sensu, não se enquadra na hipótese legal de 

desligamento do curso de formação.

Ademais, ainda que houvesse 

extrapolado o prazo por razões de saúde, ainda assim, teria 

direito a nova matrícula a seu pedido conforme lhe 

autorizava a alínea “f” do art. 43 da mesma D-2-PM (fls. 

131/132).

Consequentemente o desligamento do 

falecido Soldado PM Temporário por ter se ausentado das 

atividades curriculares por nove dias ininterruptos em 

razão de convalescença ou licença médica atenta contra o 

regime legal do Curso de Formação e, acima de tudo, aos 
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princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É que a interpretação assistemática que 

a Autoridade militar extraiu das normas que regulam o 

curso de formação é injustificadamente restritiva e não se 

sustenta à luz dos princípios constitucionais do interesse 

público, razoabilidade e proporcionalidade.

A respeito, confira-se o seguinte excerto 

extraído de caso semelhante ao dos autos:

“É que a interpretação que a Autoridade 

impetrada extraiu das normas que 

regulam o curso de formação é 

injustificadamente restritiva, não 

podendo por isso prevalecer, se 

analisada como deve ser à luz do 

princípio constitucional da 

proporcionalidade. [...] Ocorre, 

entrementes, que as normas que regulam 

esse curso preveem o direito a uma nova 

matrícula quando o candidato tenha 

ficado impedido, por problema de 

saúde, de participar das atividades 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0008947-30.2013.8.26.0053 - Voto nº 28.725 9

curriculares, situação em que o 

impetrante estava, já que vítima de lesão 

física decorrente de acidente de trânsito. 

As normas não criam, nem autorizam, 

pois, o regime de discrímen que a 

Autoridade impetrada invocou para 

negar ao impetrante o direito a uma 

nova matrícula. Com efeito, não importa 

se o candidato estava ou não em serviço 

quando sofreu lesão física, mas importa 

apenas que ela, a lesão física, tenha 

determinado a impossibilidade física de 

concluir o curso de formação, para que 

se revele o direito a uma nova 

matrícula. A propósito, as normas que 

regulam o curso de formação buscaram 

prever essa situação para reconhecer o 

direito a uma nova matrícula mesmo no 

caso em que a impossibilidade física 

decorra de causa não relacionada 

diretamente ao curso de formação, 

porquanto nesse caso, quando a causa 

está diretamente no curso de formação, 

é obvio que o direito a uma nova 
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matrícula é de ser reconhecido, não 

havendo necessidade sequer de 

regulação a respeito.” (TJSP, Sentença 

no Processo n. 

000979-85.2009.8.26.0053, 10ª Vara da 

Fazenda Pública  Foro Central  

Comarca de São Paulo, Juiz Valentino 

Aparecido de Andrade, grifo nosso, dje. 

em 03/05/2013).

Quanto ao interesse público se deve 

destacar que o autor foi alijado de um concurso público, 

no qual demonstrou capacidade técnica e física. 

Por isso é irrazoável e desproporcional 

excluí-lo do certame por ausência em atividades 

curriculares em razão de convalescença ou licença médica 

por período autorizado (até quinze dias consecutivos) sem 

que se constate eventual inaptidão física, esta sim causa 

legítima de desligamento. 

Também não se deve pressupor que a 

AIDS/SIDA, por si só, acarrete inaptidão física. Ao 

contrário, a inaptidão deve ser apurada através de testes de 
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força, velocidade, resistência dentre outros.

De outra forma, a simples reprovação 

sem prova e despida das garantias constitucionais, acaba 

por abrir portas para o autoritarismo, abuso de autoridade 

e preconceito.

Demais disso, não se pode prestigiar a 

tese de que o ato administrativo, por ser discricionário, 

não se sujeita a controle jurisdicional.

Discricionário que seja o ato 

administrativo, sujeita-se ele a legalidade, o que inclui a 

Constituição Federal e seus vetores axiológicos 

fundamentais, dos quais se destacam para a hipótese os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de 

Mello:

“Descende também do princípio da 

legalidade o princípio da razoabilidade. 

Com efeito, nos casos em que a 

Administração dispõe de certa liberdade 

para eleger o comportamento cabível 
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diante do caso concreto, isto é, quando 

lhe cabe exercitar certa discrição 

administrativa, evidentemente tal 

liberdade não lhe foi concedida pela lei 

para agir desarrazoadamente, de 

maneira ilógica, incongruente.” 1

O que importa notar, portanto, é que o 

exercício das faculdades discricionárias não desobriga a 

administração do respeito à principiologia constitucional.

O ato discricionário, reafirme-se é sim, 

sujeito a controle jurisdicional e, de modo especial, pelos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema tive oportunidade de 

anotar:

“O princípio da razoabilidade postula 

conceitualmente, portanto, uma relação 

de adequação entre o fim eleito pela lei 

e os meios em razão dos quais ele é 

1 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 

31. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 81.
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efetuado”. Pretende-se, em arremate, 

que haja uma verificação da adequação 

entre fim e meio, ou uma confrontação 

entre o fundamento da atuação 

administrativa e seus efeitos, de modo a 

tornar possível o controle de eventual 

excesso.

Por outro lado, como referido, a 

razoabilidade também se expressa pela 

proporcionalidade que postula a 

proibição do excesso, como preconiza a 

doutrina romano-germânica. Aqui, 

deseja-se que o atuar administrativo não 

desborde para além do necessário 

quando for impor aos administrados 

uma restrição reclamada pelo interesse 

público.

É bem verdade que o princípio da 
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razoabilidade encerra alguma fluidez e 

indeterminação que pode embaraçar sua 

conceituação, mas jamais poderá essa 

circunstância ser erigida como motivo 

impeditivo de sua plena eficácia.

Como pondera Anna Paola Zonari de 

Lorenzo em sua excelente dissertação de 

mestrado, A razoabilidade dos atos 

administrativos:

'Além do critério da proporcionalidade, 

que se harmoniza com as noções de 

adequação, bom senso, prudência e 

moderação, a razoabilidade também 

pode se expressar pelas ideias de 

lealdade, boa-fé, equidade, idoneidade e 

confiança, que o administrado deposita 

e ao mesmo tempo pode exigir seja 
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correspondida pela Administração.

O intérprete deve, pois, estar atento a 

todas estas formas de razoabilidade, 

tanto para efeito de conferir-lhe os 

contornos e limites, como para impor 

controle aos atos administrativos.

Assim sendo, é possível concluir que não 

obstante a noção de razoabilidade possa 

parecer, à primeira vista, muito fluida, 

por tratar-se de um conceito dito vago, 

indeterminado, ou prático, o que 

poderia levar à desavisada conclusão 

pela impossibilidade de sua delimitação 

objetiva, na verdade assim não é'.”2

Merece, ainda, referência magnífico voto 

de lavra do Ministro Celso de Mello que analisou com 

2  Paulo Magalhães da Costa Coelho, Controle Jurisdicional da 

Administração Pública, Editora Saraiva, 2002, p. 61.
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profundidade a consequência para nosso ordenamento 

jurídico do acolhimento pela Constituição Federal da 

cláusula do devido processo legal substantivo e dos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

“Todos sabemos que a cláusula do 

devido processo legal  objeto de 

expressa proclamação pelo art. 5º, LIV, 

da Constituição  deve ser entendida, na 

abrangência de sua noção conceitual, 

não só no aspecto meramente formal, 

que impõe restrições de caráter ritual à 

atuação do Poder Público, mas, 

sobretudo, em sua dimensão material, 

que atua como decisivo obstáculo à 

edição de atos legislativos de conteúdo 

arbitrário ou razoável. A essência do 

'substantive due process of law' reside 

na necessidade de proteger os direito e 

as liberdades das pessoas contra 
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qualquer modalidade de legislação que 

se revele opressiva que como no caso, 

destituídas do necessário coeficiente de 

razoabilidade. Isso significa, dentro da 

perspectiva da extensão da teoria do 

desvio de poder ao plano das atividades 

legislativas do Estado, que esse dispõe 

de competência para legislar 

ilimitadamente, de forma imoderada e 

impensável, gerando, com o seu 

comprometimento institucional, 

situações normativas de absoluta 

distorção e, até mesmo, de subversão 

dos fins que regem o desempenho da 

função estatal”(ADIn 1.158-8).”

Não se cuida, aqui, à evidência, de 

invasão do mérito do ato administrativo, mas seu controle, 

em face dos vetores axiológicos que a Constituição 
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Federal impôs a Administração Pública, no exercício da 

função administrativa.

Deste modo, considerando que o ato de 

desligamento ocorreu à revelia da legalidade e em afronta 

aos princípios da Administração Pública, especialmente do 

interesse público, da proporcionalidade e  razoabilidade, o 

ato administrativo de desligamento deve ser declarado 

nulo.

Por sua vez, ante a ausência de exame de 

aptidão física posterior ao seu desligamento, deve-se 

presumir que estaria apto à prestação do serviço pelo 

prazo normal de um ano; já que a respectiva prorrogação  

dependeria de superveniente e eventual manifestação de 

interesse da Polícia Militar consoante o art. 6º da Lei 

Estadual nº 11.064/2002.

Conclui-se então que as autoras, 

sucessoras do servidor público, têm direito ao recebimento 

das verbas salariais, com base em dois salários mínimos 

mensais, calculados desde a data do seu desligamento em 

19/02/2010 até o termo final de um ano de exercício do 

cargo público, em 02/02/2011.
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Além disto, o desligamento inidôneo 

levado a efeito imediatamente após a ciência de que o de 

cujus era portador de AIDS/SIDA, faz presumir se tratar 

de ato preconceituoso, discriminatório e atentatório ao 

princípio da dignidade humana e dos valores sociais do 

trabalho (art. 1°, III e IV, da CF) conforme indica a 

jurisprudência especializada no assunto:

“EMPREGADO PORTADOR DO 

VÍRUS HIV. DISPENSA IMOTIVADA. 

ATITUDE DISCRIMINATÓRIA 

PRESUMIDA. REINTEGRAÇÃO. 1. A 

jurisprudência desta Corte firmou-se no 

sentido de que se presume 

discriminatória a dispensa do 

empregado portador do vírus HIV. 

Desse modo, recai sobre o empregador 

o ônus de comprovar que não tinha 

ciência da condição do empregado ou 

que o ato de dispensa tinha outra 

motivação - lícita. 2. Entendimento 

consentâneo com a normativa 

internacional, especialmente a 
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Convenção n.º 111, de 1958, sobre 

Discriminação em Matéria de Emprego 

e Ocupação (ratificada pelo Brasil em 

26.11.1965 e promulgada mediante o 

Decreto n.º 62.150, de 19.01.1968), e a 

Recomendação n.º 200, de 2010, sobre 

HIV e AIDS e o Mundo do Trabalho. 3. 

3. Nesse contexto, afigura-se indevida a 

inversão do ônus da prova levada a 

cabo pelo Tribunal Regional, ao atribuir 

ao empregado o encargo de demonstrar 

o caráter discriminatório do ato de 

dispensa promovido pelo empregador. 4. 

Recurso de revista conhecido e 

provido.” (TST, Recurso de Revista nº 

104900-64.2002.5.04.0022; 1ª 

Turma, Rel. Min. Lelio Bentes Corrêa, j. 

em 03/08/2011).

A exoneração do falecido PM 

presumivelmente em razão de sua doença (HIV), causou-

lhe evidente dor moral.

Decorreu ela da conduta arbitrária e 
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preconceituosa da Administração Pública que obstou a 

legítima pretensão do de cujus ao acesso ao cargo público 

para o qual estava técnica e fisicamente habilitado.

Considerando-se a gravidade da conduta 

da Administração Pública e a dor moral imposta ao de 

cujus, arbitra-se o dano moral em R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).

Daí o porquê, dá-se provimento parcial 

ao recurso para se declarar nulo o ato administrativo que o 

excluiu do certame e não sendo possível reintegrá-lo, 

condenar a ré ao pagamento de indenização de dois 

salários mínimos mensais a título de verbas salariais 

devidas desde 19/02/2010 até  02/02/2011, corrigidos 

monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a contar do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% ao 

mês contados da citação.

Também a ré deverá reparar os danos 

morais arbitrados no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), corrigidos e acrescidos de juros de mora, ambos, 

desde a presente decisão pelos mesmos índices acima 

referidos.

Invertendo-se os ônus da sucumbência, 
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condena-se a ré, outrossim, nas custas processuais e 

honorários advocatícios que se arbitra por equidade em 

R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) nos termos do art. 

20, §4º do Código de Processo Civil.

MAGALHÃES COELHO

Relator


