
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2012.0000535130

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 0001801-
81.2011.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA, é apelado FILOMENA 
RIO BRANCO SOUZA GONÇALVES.

ACORDAM, em 13ª 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 
RICARDO ANAFE (Presidente) e BORELLI THOMAZ.

São Paulo, 3 de outubro de 2012. 

Peiretti de Godoy
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001801-81.2011.8.26.0319

APELANTE :  PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA

APELADO: FILOMENA RIO BRANCO SOUZA GONÇALVES

Dr. Mario Ramos dos Santos

1ª. Vara de Lençóis Paulista

VOTO Nº 18788

INDENIZAÇÃO  DANOS MORAIS  Candidata 
aprovada em concurso público, impedida de tomar posse 
em virtude de ser portadora do vírus HIV  Art. 37, § 6º 
da CF  Nexo de causalidade da conduta e do dano 
comprovados  Ato discriminatório capaz de ensejar dano 
moral  Valor que não se altera  Aplicabilidade da Lei 
11.960/09  Sentença reformada só nessa parte  Recurso 
parcialmente provido.

Trata-se de ação de reparação de dano moral proposta por Filomena 

Rio Branco Souza Gonçalves contra o Município de Lençóis Paulista, objetivando 

indenização por ato ilícito.

A r. sentença de fls. 86/91 julgou procedente a ação, condenando a ré 

ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em sede de embargos de 

declaração o Magistrado, aplicou ao valor da indenização juros de 1% ao mês a 

partir da intimação da sentença, nos termos do art. 406 do C. Civil e correção 

monetária nos termos da tabela prática do Tribunal de Justiça (fls. 98/100).

A Municipalidade apelou, pedindo a improcedência. Caso seja mantida 

a procedência, pede redução do dano moral e aplicação da Lei 11.960/09. (fls. 

104/111).
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Contrarrazões, fls. 113/119.

É o relatório

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela Municipalidade de 

Lençóis Paulista, objetivando a reforma da r. sentença que julgou procedente a 

ação de reparação por danos morais proposta por Filomena Rio Branco Souza 

Gonçalves, por ato ilícito.

A matéria é regida, basicamente pelo artigo 37, § 6º da CF:

"As pessoas jurídicas de Direito Público e as de Direito Privado 

prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa 

qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A Lei Maior, art. 37 § 6º, consagrou a teoria da Responsabilidade 

objetiva do Estado, na modalidade do risco administrativo. Destarte, para que haja 

o dever de indenizar, mister que o dano causado guarde uma relação direta de 

causa e efeito, com a situação de risco criada pela atividade estatal.

Existindo o dano à vítima e presente o nexo causal haverá a 

responsabilidade, sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, 

haja vista que o que importa é a relação de causalidade entre o dano sofrido e o ato 

ou omissão do agente estatal.

Esclarece Odete Medauar que:

"Informada pela teoria do risco, a responsabilidade do Estado 

apresenta-se, hoje, na maioria dos ordenamentos, como responsabilidade 

objetiva. Nessa linha, não mais se invoca o dolo ou culpa do agente, o mau 
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funcionamento ou falha da Administração. Necessário se torna existir relação de 

causa e efeito entre ação ou omissão administrativa e dano sofrido pela vítima. É 

o chamado nexo causal ou nexo de causalidade. Deixa-se de lado, para fins de 

ressarcimento do dano, o questionamento da licitude ou ilicitude da conduta, o 

questionamento do bom ou mau funcionamento da Administração. Demonstrado o 

nexo de causalidade, o Estado deve ressarcir" (Direito Administrativo Moderno, 

9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2005, p. 430). 

Desse modo, ao autor da ação indenizatória cabe tão somente o ônus 

de demonstrar que sofreu dano injusto, em virtude de ação ou omissão levada a 

efeito por determinado ente da Administração, devendo este último, para se eximir 

da obrigação indenizatória, comprovar a existência de culpa, exclusiva ou 

concorrente da vítima, fator excludente da sua responsabilidade civil.

Colhe-se que a autora da ação Filomena Rio Branco Gonçalves,  em 

janeiro de 2010, inscreveu-se em certame nº 02/10, para o cargo de Agente 

Comunitário de Saúde  EACS-8, âmbito Secretaria de Saúde da Municipalidade 

de Lençóis Paulista, nos termos do edital de fls. 14/26.

Foi classificada em 8º lugar, nos termos do edital de convocação 

publicado em 13/03/10. No mesmo ano, a autora submete-se a exames médicos os 

quais a consideraram apta para ocupação do cargo a qual foi aprovada. (fl. 27/29)

Com a Portaria  nº 528/10 a requerente foi nomeada para exercer o 

cargo de Agente Comunitário de Saúde (fl. 31), com anotação em sua carteira de 

trabalho da data de sua admissão (fls. 39/40)

Porém, em 20/3/10, quando se apresentou para tomar posse foi 

impedida para tanto, sob o fundamento de que havia sido reprovada no exame 

psicológico. (fl. 33).
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Inconformada  e sob o argumento, por parte da Municipalidade, de que 

havia ocorrido erro no seu teste, foi novamente concedida a possibilidade de 

realizar novo teste, que ocorreu em 25/03/10. 

Perguntas de foro íntimo foram feitas, inclusive o motivo de a autora 

ser pessoa separada. A mesma, por sua vez, respondeu que não convivia 

maritalmente em virtude de seu ex-marido ser portador do vírus HIV.

No curso da entrevista perguntou se a autora também não era 

soropositiva e a mesma respondeu que sim. Entretanto, afirmou que tal fato não a 

impediria de realizar seu trabalho, bem como de que seu convício social e 

profissional não representaria qualquer risco para outros, vez que era apenas 

portadora do vírus HIV e que não desenvolveu a doença denominada AIDS.

O mesmo psicólogo Carlos Simi, encaminhou a autora  para realizar 

testes de infectologia (fl. 35). Contudo, o médico infectologista recusou-se a 

realizar tais exames sob o fundamento de que tal pedido para a finalidade a que se 

destinada era totalmente ilegal.

O novo teste realizado pelo psicólogo Carlos Augusto Simi, 

considerou a autora inapta para exercer a função (fl. 34) e, em 05/04/10 a Portaria 

nº 756 declarou sem efeito a nomeação da autora. (fl. 36)

Em 12 de julho de 2002,  o Estado de São Paulo promulgou a Lei n.º 

11.199 que proíbe a discriminação aos portadores do vírus HIV/AIDS ou as 

pessoas com AIDS no trabalho, no atendimento médico, na escola e no convívio 

social e,  nos termos dos inciso I e II do seu art. 2º, considera-se discriminação:

“I. solicitar exames para a detecção do vírus HIV ou da AIDS para 

inscrição em concurso ou seleção para ingresso no serviço público ou privado;

II - segregar os portadores do vírus HIV ou as pessoas com AIDS no 
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ambiente de trabalho.”

Outrossim, a mesma lei determina que todos os prontuários e exames 

dos pacientes são de uso exclusivo do serviço de saúde, cabendo ao responsável 

técnico pelo setor garantir sua guarda e sigilo. (art. 3º)

Diz, ainda, o artigo 5º da referida lei:

“Artigo 5º - O médico do trabalho, da empresa médica contratada ou 

membro da equipe de saúde, com base em critérios clínicos e epidemiológicos, 

deverão promover ações destinadas ao servidor diagnosticado como portador do 

vírus HIV ou com AIDS, visando: 

I - adequar suas funções e eventuais condições especiais de saúde; 

II - se essa medida não for possível, mudar sua atividade, função ou 

setor, evitando a segregação, proibida no artigo 2º, inciso II desta lei.” 

Temos ainda que, em 11 de agosto de 1992 foi editada a Portaria 

Interministerial nº 869/92, do Ministério da Saúde, do Trabalho e da 

Administração, que assim proíbe a realização de testes sanguíneos para a detecção 

do HIV nos exames de pré-admissão e periódicos dos servidores públicos federais:

“Considerando que a sorologia positiva para o vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV) em si não acarreta prejuízo da capacidade 

laborativa de seu portador;

Considerando que os convívios social e profissional com portadores 

do vírus não configuram situações de risco;

Considerando que as medidas para o controle da infecção são a 

correta informação e os procedimentos preventivos pertinentes;

Considerando que a solidariedade e o combate à discriminação são a 

fórmula de que a sociedade dispõe para minimizar o sofrimento dos portadores do 
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HIV e das pessoas com AIDS;

Considerando que o manejo dos casos de AIDS deve ser conduzido 

segundo os preceitos da ética e do sigilo;

Considerando que as pesquisas relativas ao HIV vêm apresentando 

surpreendentes resultados, em curto espaço de tempo, no sentido de melhorar a 

qualidade de vida dos indivíduos infectados e doentes, resolvem:Proibir, no 

âmbito do Serviço Público Federal, a exigência de teste para detecção do vírus de 

imunodeficiência adquirida, tanto nos exames pré-admissionais quanto nos 

exames periódicos de saúde.”

Em virtude da citada legislação e com o fim de coibir a discriminação 

entre pessoas no trabalho, o Judiciário vem hoje decidindo diversos conflitos 

decorrentes da dispensa de empregados motivada pelo fato de ser portador do vírus 

HIV. Destarte, o acesso ao Poder Judiciário tem sido de grande importância para 

assegurar o direito ao trabalho aos soropositivos ou doentes de AIDS.

Assim, temos no Tribunal Superior do Trabalho decisões que garantem 

empregos aos portadores do vírus, quando declaram dispensa abusiva, 

discriminatória ou, ainda, obstativas de direito. (Recurso de Revista nº 205.359/95)

E na Justiça Comum não poderia ser diferente quando se trata de 

candidatos que, classificados em concurso público, foram impedidos de tomar 

posse em virtude de serem portadores do vírus HIV ou doentes de AIDS.

“CONCURSO PÚBLICO. Candidato aprovado e impedido de tomar 

posse, considerado inapto pelo exame médico admissional, por ser portador de 

HIV, incompatível com o cargo de Agente de Biblioteca. INADMISSIBILIDADE. 

Prova documental e argumentos da autoridade impetrada que demonstram a 

discriminação praticada. Recurso provido.
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(...).

Conclui-se, pois, em vista dos documentos trazidos com a inicial e dos 

argumentos do impetrado, que o ato impugnado foi praticado com discriminação, 

já que não especificado no edital que referida doença seria restritiva para a 

ocupação do cargo para o qual foi aprovado em regular concurso, ferindo direito 

liquido e certo do impetrante, que impõe a concessão da ordem pleiteada.” (TJSP 

 6ª. Câmara de Direito Público - Apelação Cível 419 341-5/4-00, Rel. Des. 

Oliveira Santos, j. 03/01/2008).

“MANDADO DE SEGURANÇA- Objetivo - Reincorporação de 

policial militar à Academia de Polícia  Admissibilidade  Afastamento de nítido 

caráter discriminatório  Impetrante portador do vírus HIV  Ofensa ao princípio 

da isonomia  Aptidão física demonstrada  Atestado que revela condições 

plenas de saúde  Doença não manifesta  Exigência de teste sorológico, 

ademais, descabida em exames pré admissionais  Segurança concedida. A 

exigência do teste sorológico nos exames pré admissionais é descabida e 

discriminatória, caracterizando interferência indevida na intimidade dos 

trabalhadores. Além disso, o soropositivo para o HIV não é doente, diferente do 

portador da AIDS que manifesta a doença.“(TJSP  AC 216.708-1, Rel. Des. 

Mattos Faria, j. 08.11.94)

Cediço que o portador do vírus HIV é um transmissor. Mas a 

transmissão não ocorre dentro dos limites normais de um ambiente de trabalho. In 

casu, a autora possui a sorologia positiva, porém não pode ser considerada doente 

ou incapaz para o trabalho, uma vez que a doença sequer foi por ela desenvolvida.

Dessa forma, por incorrer em flagrante violação aos princípios 

constitucionais como o da dignidade da pessoa humana, da isonomia, 
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razoabilidade e proporcionalidade, bem como violação ao direito constitucional ao 

trabalho (art. 6º da CF), a discriminação de soropositivos em processo de seleção 

para ocupação de cargos públicos, resta claro o dever de indenizar por parte da ré.

Do quantum indenizatório

Passo ao exame do valor da indenização dado pelo Juízo de origem de 

R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em conjunto com o pedido de redução por parte da 

Municipalidade ré. 

Os danos morais visam atingir bens lesionados que integram a 

personalidade do indivíduo, tais como sua honra, liberdade individual, integridade 

física, provocando a falta de tranquilidade, tristeza, perda da sua paz e sossego.

Leciona Carlos Alberto Bittar que:

“os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo 

da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais 

aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da 

intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no 

meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).” (Reparação 

civil por danos materiais. São Paulo:RT, 1992, p. 410).

Não há preço para o sofrimento ou para a dor.  Tais sentimentos não 

são passíveis de avaliação pecuniária. Portanto, devemos atenuar os males sofridos 

por aquele que teve frustrado seu direito ao trabalho.

Ademais, além de compensatório, o dano moral deve atribuir ao 

ofensor uma penalidade, para que este não incida novamente no erro.

Somado a esses dois aspectos, deve ser adotado um critério de 

razoabilidade, para não provocar enriquecimento ilícito a qualquer uma das partes. 

 “(...). O STJ consolidou entendimento no sentido de que é possível 
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revisar o valor da indenização por danos morais quando exorbitante ou 

insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação dos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso implique reexame dos 

aspectos fáticos da lide.

(...). A indenização por dano moral deve ter conteúdo didático, de 

modo a coibir a reincidência do causador do dano, sem, contudo, proporcionar 

enriquecimento sem causa à vítima.” (REsp 521434/TO, Rel. Ministra Denise 

Arruda, Primeira Turma, j.  DJ 08/06/2006, p. 120).

Assim, como critérios para o valor da indenização, devemos examinar 

a gravidade do ato, a intensidade do sofrimento, a capacidade econômica do 

ofensor e a posição que o ofendido ocupa na sociedade em que vive.

Aqui, como visto a autora da ação foi classificada em concurso público 

e nomeada para ocupar o cargo. Entretanto sua posse foi impedida em virtude de 

ato discriminatório por parte da ré.

A gravidade do ato é manifesta, a uma porque ofendeu princípios 

constitucionalmente protegidos e a duas no sentido de que o afastamento dessas 

pessoas do convívio social, bem como discriminação para o trabalho, acarreta 

abalos psíquicos e emocionais que, via de regra, pode ser traduzido na piora do 

estado de saúde do portador do vírus.

O ofensor é o Estado. Não temos como avaliar sua capacidade 

econômica. Contudo, o Estado é o povo. “Não se pode imaginar que o Tesouro 

Estadual seja uma fonte inesgotável de recursos capaz, portanto, de suportar 

qualquer pleito indenizatório sem grandes prejuízos; o Estado é a combalida 

sociedade, tão mais carente que o próprio autor.” “Não se confunde com seus 

governantes, que, ademais, não respondem pessoalmente pelas obrigações deste.” 
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(contrarrazões da ré Fazenda Pública Estadual, nos autos da apelação cível 

0013597-43.2010.8.26.0048, , fls. 135/136 dos autos)

Quanto a autora, ora  ofendida, é pessoa humilde que teve tolhido seu 

direito ao trabalho, mesmo tendo sido considerada apta para tanto. 

Assim, deve ser mantido o valor arbitrado, vez que está em total 

acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Como firmei posição no sentido de reconhecer à Lei n. 11.960/09, 

natureza material e instrumental, determinando sua aplicabilidade indistintamente 

a todas as ações ajuizadas a partir de 30 de junho de 2009, os juros de mora e a 

correção monetária serão nos seus termos, vez que essa demanda foi proposta 

quando da sua vigência, ou seja, em 22/03/11.

Mantenho o termo inicial da contagem dos juros, pois não foram 

objeto de recurso e, como omissa a sentença, a correção monetária será a partir da 

data do arbitramento (Súmula 362).

Ante o exposto, dou parcial procedência ao apelo da Municipalidade 

apenas no sentido de aplicabilidade da Lei 11.960/09 a presente demanda.

Para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente 

decisão apreciou as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição 

Federal ou qualquer lei infraconstitucional. 

Recurso parcialmente provido.

                      PEIRETTI DE GODOY

Relator


