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Vitória/ES, 15 de agosto de 2018. 

 

OFÍCIO N° 804/2018 - NUDEDH 

 

 

À Vossa Excelência o(a) Sr(a).  

CORONEL ALEXANDRE OFRANTI RAMALHO  – Comandante Geral da Polícia 

Militar do Estado do Espírito Santo. 

Av. Maruípe, nº 2111 – São Cristovão – Vitória – Espírito Santo – CEP: 29.048-463. 

Telefone: 3636-8715 / 8716 / 8717. 

 

 

Assunto: Requerimento de informações acerca da exigência de exame de sorologia de 

HIV para admissão na corporação. 

 

 

Ilustríssimo(a) Senhor(a) Coronel Alexandre Ofranti Ramalho – 

Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO, neste ato 

representada pelo Defensor Público abaixo consignado, vem respeitosamente à presença de 

Vossa Excelência, requerer informações acerca da determinação editalícia que exige a 

realização de exame de sorologia de HIV para ingresso nesta respectiva corporação. 

 

Em pesquisa realizada junto aos editais do corrente ano de 2018 para os 

cargos de Soldado Combatente e Soldado Músico, bem como no edital do Concurso 

Público para Admissão ao Curso de Formação de Oficiais, mais especificamente no 

Bacharelado em Ciências Policiais e Segurança Pública, segundo o artigo 3º, § 18º, de cada 
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respectiva norma, consta como condição incapacitante o mero fato do/a candidato/a ser 

portador/a do vírus HIV: 

 

Art. 3º São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam:  

§ 18. Doenças Sexualmente Transmissíveis Qualquer DST em atividade, 

incluindo HIV é incapacitante. 

 

A partir da análise detida sobre os diplomas normativos vigentes, bem como 

dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos, dos quais o Brasil é signatário, 

depreende-se que a exclusão do certame baseada unicamente no fato do/a candidato/a 

possuir a sorologia positiva para  HIV é excludente, discriminatória e ofensiva a princípios 

constitucionais muito caros ao Estado Democrático de Direito. 

 

Nesta seara, invocam-se os artigos 5º e 6º da Constituição Federal, os quais, 

respectivamente, assegura tratamento isonômico a todos os cidadãos e confere ao trabalho 

o status de direito social fundamental: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade [>]; 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 

 

Em sede de regulamentação infraconstitucional, cita-se a Lei Anti 

Discriminação, de nº 12.984, sancionada em 02 de junho de 2014, que prevê como crime 

punível com reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos condutas discriminatórias em desfavor 

de portadores do HIV e doentes de AIDS, mais especificamente ao negar-lhes emprego e 

segregá-los no ambiente de trabalho:  
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Art. 1º – Constitui crime punível com reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e 

multa, as seguintes condutas discriminatórias contra o portador do HIV e o 

doente de aids, em razão da sua condição de portador ou de doente: 

II - negar emprego ou trabalho; 

[...] 

IV - segregar no ambiente de trabalho ou escolar;  

[…] 

 

 Há que se mencionar, ainda, a Portaria de nº 1.927, publicada no Diário 

Oficial da União em 10 de dezembro de 2014, que estabelece orientações sobre o combate 

à discriminação relacionada ao HIV e a Aids nos locais de trabalho. 

 

À luz da referida portaria, são condutas discriminatórias contra as pessoas 

portadoras do vírus HIV: a exigência de testes ou quaisquer outras formas de diagnóstico, 

não devendo o trabalhador ser obrigado a revelar seu estado sorológico; bem como a 

desqualificação dos trabalhadores em razão da condição de portador da doença, 

principalmente os que estão à procura de emprego.  

 

Além disso, fixa que a pessoa portadora de doença relacionada ao vírus HIV 

não deve receber negativa acerca da possibilidade de continuar a realizar seu trabalho 

enquanto estiver clinicamente apta a exercê-lo.  

 

Sendo assim, a condição sorológica dos trabalhadores deve ser confidencial, 

ficando também vedado o prejuízo de acesso ao emprego e sua respectiva estabilidade, de 

forma que o ambiente de trabalho seja seguro e salubre o suficiente para prevenir eventual 

transmissão do HIV. 

 

Com isso, é recomendado que haja orientações nos ambientes de trabalho 

acerca da prevenção da doença e demais medidas que informem que o vírus não é 
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transmitido pelo mero contato físico, de modo que a presença de uma pessoa portadora do 

HIV não deve der considerada uma ameaça ao local de trabalho.  

 

A Declaração dos Direitos Fundamentais da Pessoa Portadora do Vírus da 

Aids, criada em 1989 por profissionais da saúde e membros da sociedade civil com apoio 

do Ministério da Saúde, por sua vez, elenca incisos importantes para a adequação de 

tratamento às pessoas portadoras do vírus da AIDS, vedando comportamentos 

discriminatórios e a restrição de liberdades e direitos sociais, bem como a compulsoriedade 

da submissão de testes de HIV/Aids fora do contexto de diagnósticos, controle de 

transfusões e transplantes e edutos epidemiológicos:  

 
IV - Nenhum portador do vírus será submetido a isolamento, quarentena ou 
qualquer tipo de discriminação. 
 
V - Ninguém tem o direito de restringir a liberdade ou os direitos das pessoas 
pelo único motivo de serem portadoras do HIV/aids, qualquer que seja sua raça, 
nacionalidade, religião, sexo ou orientação sexual. 
VI - Todo portador do vírus da aids tem direito à participação em todos os 
aspectos da vida social. Toda ação que visar a recusar aos portadores do HIV/aids 
um emprego, um alojamento, uma assistência ou a privá-los disso, ou que tenda a 
restringi-los à participação em atividades coletivas, escolares e militares, deve ser 
considerada discriminatória e ser punida por lei. 
 
IX - Ninguém será submetido aos testes de HIV/aids compulsoriamente, em caso 
algum. Os testes de aids deverão ser usados exclusivamente para fins 
diagnósticos, controle de transfusões e transplantes, estudos epidemiológicos e 
nunca qualquer tipo de controle de pessoas ou populações. Em todos os casos de 
testes, os interessados deverão ser informados. Os resultados deverão ser 
transmitidos por um profissional competente. 
 
XI - Toda pessoa com HIV/aids tem direito à continuação de sua vida civil, 
profissional, sexual e afetiva. Nenhuma ação poderá restringir seus direitos 
completos à cidadania. 

 

 

Impera ressaltar que o portador do vírus HIV não se encontra 

automaticamente incapacitado para o serviço militar, uma vez que não necessariamente 

apresenta sintomas da doença AIDS. Infelizmente, contudo, frente aos órgãos estatais, não 

existe nenhuma diferença entre uma pessoa convivendo com o HIV e um paciente doente 

de AIDS em estado terminal. Prova disto é que incorrem em equívoco ao interpretarem tais 
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situações, pois fundamentam suas decisões em legislações justamente criadas para proteger 

o doente de AIDS, entre elas a Lei nº 7.670/88, que estatuiu:  

 

Art. 1º A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS fica 
considerada, para os efeitos legais, causa que justifica: 

I– a concessão de: 
c) reforma militar, na forma do disposto no art.108, inciso V, da Lei nº 6.880, de 
9 de dezembro de 1980; 
 

Como visto, a Lei trata da pessoa acometida pela AIDS, não da pessoa com 

o vírus HIV. Nesse diapasão, a Lei nº 6.880/80, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares, 

prevê: 

 
Art. 108. A incapacidade definitiva pode sobrevir em consequência de: 
VI– acidente ou doença, moléstia ou enfermidade, sem relação de causa e efeito 
com o serviço. 

 

Como se percebe, a postura adotada pelo administrador público militar 

federal não condiz com a realidade fática do quadro epidêmico do HIV e AIDS no Brasil, 

ao considerar a pessoa com o vírus HIV como aquela que possui moléstia que causa 

capacidade definitiva para o trabalho. No entanto, há diversos relatos de casos de militares 

com o vírus HIV e que têm o pedido de reforma rejeitado, justamente sob o fundamento de 

que não apresentam sintomas da doença. 

 

Ou seja, o candidato, ao tentar ingressar neste órgão, é eliminado do certame 

sob o argumento de que é incapaz para o serviço militar, ao passo que o oficial já ativo que 

contraiu o vírus posteriormente, ainda que não apresente sintomas, ao requerer a reforma, 

tem seu pedido negado, sob o argumento de que não apresenta síndrome de 

imunodeficiência. Logo, observa-se que há uma interpretação contraditória do dispositivo 

normativo. 
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Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento da 

Apelação Cível nº 0018823-65.2011.4.01.3300, entendeu: 

 

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM DA MARINHA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE INAPTIDÃO 
DE CANDIDATO PORTADOR DE PATOLOGIA IMUNODEPRESSORA. 
ALCANCE. CANDIDATO PORTADOR DE HIV. EXCLUSÃO. PORTARIA 
INTERMINISTERIAL Nº 869/92. 
I– A Marinha pode estabelecer critérios para a seleção de seu efetivo e a aptidão 
física está expressamente listada entre os requisitos. 
II– Mostra-se, em tese, razoável o impedimento de ingresso nos quadros da 
Marinha de candidato que, a princípio, já preenche os requisitos necessários à 
reforma por incapacidade definitiva. 
III – Contudo, não se pode estabelecer a interpretação da expressão ‘patologia 
imunodepressora’ para permitir exame laboratorial de detecção do vírus HIV, por 
expressa vedação da Portaria Interministerial nº 869, de 11.08.92. 
IV – Ato interministerial a limitar o campo de atuação da Administração Pública. 
V – Apelação do autor, candidato a que se dá provimento (Sexta Turma, Rel. 
Des. Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN, e-DJF1 11.06.13.) 

 

Assim, o Relator do processo entendeu que, embora vigentes tais leis, não se 

pode incluir as pessoas contaminadas pelo HIV e doentes de AIDS em um mesmo grupo de 

incapazes para o serviço militar. Revela-se, portanto, ilegal a limitação de acesso ao 

serviço público militar por razões relacionadas apenas ao fato de o candidato ter o vírus 

HIV.  

 

Seguindo este entendimento, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região 

entende que fere o direito do livre acesso ao serviço público, a isonomia, a dignidade da 

pessoa humana e os limites da razoabilidade a exigência desses exames no concurso 

público para o ingresso nas Forças Armadas. Vejamos: 

 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. 
SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO (SMV). PROFISSIONAL NA ÁREA DE 
SAÚDE. EXAME COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIO. TESTE ANTI-HIV 
(MÉTODO ELISA). SOROPOSITIVIDADE. ELIMINAÇÃO. 
DISCRIMINAÇÃO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 
GARANTIA DE ACESSO AO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE PEDIDO DE 
REFORMA ATO CONTÍNUO. 
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I – A alegada vedação de o Poder Judiciário se pronunciar sobre o mérito dos 
atos administrativos confunde-se com o cerne da demanda, cabendo a sua análise 
quando da apreciação dos argumentos apresentados no recurso apelatório. 
 
[...] 
 
III – A Constituição Federal, aliada aos ditames da Declaração Universal de 
Direitos Humanos, repudia o preconceito e a discriminação no que se refere 
ao direito de acesso a um trabalho digno. 
 
IV – A simples exigência de realização do teste anti-HIV nos concursos públicos 
não fere o princípio da igualdade nem representa qualquer discriminação 
indevida. No entanto, o resultado positivo não pode ser utilizado como 
fundamento para a desclassificação do candidato. Não existe razoabilidade no 
ato que eventualmente venha a recusar um candidato portador do vírus, sendo 
certo que o mesmo é plenamente capaz de desempenhar suas atividades 
profissionais sem colocar em risco os demais militares. Contudo, a permissão do 
ingresso das Forças Armadas do soropositivo não implica respaldo para, ato 
contínuo, ser requerida a reforma militar, lastreada na condição de portador do 
vírus anti-HIV. 
[...]. (Apelreex nº 200983000072154, Quarta Turma, Rel. Des. Federal 
LEONARDO RESENDE MARTINS, DJE 25.03.10.) 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, compartilha do entendimento 

de que portadores do vírus HIV não estão, unicamente por este fator, inaptos ao serviço, ao  

indenizar a família do falecido servidor público, em virtude deste ter sido desligado 

justamente por ocasião da ciência de sua condição de portador de HIV:  

 

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. 
[…] 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). 
[…] 



   

 
 
 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 

NÚCLEO DE VITÓRIA/ES 
Rua Pedro Palácios, nº 60, Ed. João XXIII, 2º andar, sala 205, Cidade Alta, Centro, Vitória/ES, CEP: 29.015-160. 

Tel.: 3222-2019 – Site: www.defensoria.es.def.br – email: ndh.vix@dp.es.gov.br 
8 

A exoneração do falecido PM presumivelmente em razão de sua doença (HIV), 
causou-lhe evidente dor moral. 
Decorreu ela da conduta arbitrária e 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). 

 

O mesmo Tribunal, em caso semelhante, decide também pela indenização 

de candidata aprovada em concurso pública e impedida e tomar posse em virtude de sua 

condição de portadora do vírus HIV: 

 

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. 
[…] 
Em virtude da citada legislação [Portaria Interministerial nº 869/92] 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. 
[…] 
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, 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. 
 

  Por todo o exposto, REQUER-SE informações acerca da realidade fática 

aplicada por esta corporação, bem como a respectiva RETIFICAÇÃO EDITALÍCIA, de 
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modo a não mais constar o fator positivo de sorologia de HIV como quesito eliminatório 

ou segregador dos certames desta instituição. 

 

Requer, ainda, que o aludido documento seja enviado para o Núcleo de 

Defesa dos Direitos Humanos (NUDEDH) da Defensoria Pública do Estado do Espírito 

Santo, no endereço constante do rodapé, fazendo-se referência à numeração do presente 

ofício (OFÍCIO N. 804/2018 – NUDEDH). 

 

Ressaltamos a Vossa Senhoria que, de acordo com o art. 8º da Lei 

Complementar Estadual n° 55/94 e com o art. 128, X, da Lei Complementar Federal n.º 

80/94, o Defensor Público Estadual pode requisitar de qualquer autoridade, agente público 

ou repartição pública, cópias, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, 

documentos, informações, esclarecimentos ou outras providências necessárias ao exercício 

de suas atribuições.  

 

Por fim, com fulcro no art. 108, parágrafo único, III, da Lei Complementar 

80/1994, o Defensor Público que este subscreve certifica a autenticidade das cópias dos 

documentos anexados ao presente ofício. 

 

Sendo o que me apresenta no momento, reitero os votos de estima e distinta 

consideração. Atenciosamente, 

 

 

 
DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA 

Defensor Público 


