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PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA.
RECORRENTE  QUE  IMPUGNOU  DE  FORMA
SUCINTA  OS  FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.
REJEIÇÃO.

-  Em  que  pesem  as  ponderações  do  Recorrido,
havendo a Recorrente, ainda que de forma sucinta,
impugnado os fundamentos da Sentença na parte em
que lhe foi  desfavorável,  aduzindo argumentos para
reformá-la,  rejeita-se  a  preliminar  de  ofensa  ao
princípio da dialeticidade.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  EXAME  DE  SANGUE.
RESULTADO  FALSO  POSITIVO  PARA  HIV.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  IRRELEVÂNCIA  DAS
ALEGAÇÕES.  COMUNICAÇÃO  E  INDICAÇÃO
ACERCA DA NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE
NOVO  EXAME  NO  PRAZO  DE  TRINTA  DIAS.
CORREÇÃO  DOS  PROTOCOLOS  ADOTADOS
PELOS  PREPOSTOS  DO  PROMOVIDO.  DANO
MORAL  NÃO  CONFIGURADO.  ACERTO  DA
DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO. 

- Em que pese se reconhecer que tal situação gere
aflição em quem recebe as informações preliminares
de  eventual  contaminação  pelo  vírus  HIV,  a  mera
revelação  de  hipótese  diagnóstica,  mas  com  a
ressalva acerca da necessária repetição do exame por
outra técnica, considerando o possível “falso-positivo”,
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não possui a força geradora do dever de indenizar ante
a inocorrência de resultado lesivo, mormente, quando
se  seguiu  todos  os  protocolos  recomendados  para
situações como essas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, rejeitar  a preliminar,  e no mérito,  DESPROVER a
Apelação Cível, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
105.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  José  Renato  de

Farias,  inconformado  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  de

Indenização por Danos Morais movida em face do Estado da Paraíba, na qual

a Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande

julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, o Apelante pugnou pela reforma da

Sentença,  renovando,  em  suma,  os  argumentos  postos  na  petição  inicial.

Sustentou que o Estado da Paraíba deve ser responsabilizado civilmente pelo

falso resultado de HIV no organismo do Recorrente e, principalmente, pelo fato

de  que  em  momento  algum  foi  ofertado  um  médico  para  oferecer  um

diagnóstico mais preciso (fls. 68/78).

Devidamente intimado, o Apelado ofereceu as Contrarrazões

de fls.  80/84,  arguindo,  em preliminar,  que a  Apelação Cível  não deve  ser

conhecida em face de ofensa à dialeticidade recursal. No mérito, afirmou que

foram seguidos todos os protocolos aplicáveis a situações como a dos autos,

de modo que o Estado da Paraíba não pode ser responsabilizado civilmente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento  do  Recurso,  sob  o  argumento  de  que  não  houve  prova  da

ocorrência de má prestação do serviço (fls. 91/101).

É o relatório.

VOTO

2



Apelação Cível nº 0024624-72.2012.815.0011

Inicialmente,  cabe  a  análise  da  preliminar  de  ofensa  ao

princípio da dialeticidade invocada pelo Apelado.

Nessa  senda,  em  que  pesem  os  argumentos  levantados,

havendo o Recorrente, ainda que de forma sucinta, impugnado os fundamentos

da Sentença na parte em que lhes foi desfavorável, aduzindo argumentos para

reformá-la, REJEITA-SE a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Partindo  para  o  mérito,  verifico  que  todo  o  imbróglio  se

concentrou na alegação do Autor/Apelante de que, em decorrência de falso

diagnóstico,  foi  encaminhado para o HUAC (Hospital  Alcides Carneiro)  com

vistas a iniciar tratamento para pessoas portadores do vírus HIV.

Pois bem. É certo que para a configuração do dano moral, em

alguns casos, releva-se a exigência de provas, porque são fatos notórios que

praticamente sempre provocam dor. 

Todavia, entendo que os efeitos negativos dos acontecimentos

narrados na petição inicial são fatos que exigem prova, pois nem sempre essa

situação causa dano. 

Sobre o tema, vale citar a lição de Sérgio Cavalieri Filho: 

“O  dano  deve  ser  de  tal  modo  grave  que  justifique  a
concessão  de  uma  satisfação  de  ordem pecuniária  ao
lesado.  Nessa linha de princípio,  só deve ser  reputado
dano  moral  a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  humilhação
que,  fugindo  à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento  psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade  exacerbada  estão  fora  da  órbita  do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no  trânsito,  entre  os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas  e  duradouras,  a  ponto  de  romper  o  equilíbrio
psicológico  do  indivíduo.  Se  assim  não  se  entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais  em  busca  de  indenizações  pelos  mais  triviais
aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 97-98). 
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Resumidamente,  para  se  evitar  tautologia,  eis  que  tanto  a

Sentença como o parecer da Procuradoria de Justiça foram bem elucidativos e

didáticos,  tenho  que  em  momento  algum,  restou  caracterizada  falha  na

prestação de serviço pelos prepostos do Promovido.

Como foi  dito,  por ocasião de coleta de sangue,  o Apelante

teve, na primeira amostra, resultado “reagente” para HIV, exame que se valeu

do  método  “Enzimaimunoensaio”  (Elisa).  Como  tal  método  tem  caráter  de

triagem,  foi  feito  exame  na  segunda  amostra,  valendo-se,  desta  vez,  da

metodologia “western blot”, cujo resultado foi “não reagente”.

Diante  dessa  divergência  de  resultados,  o  Autor/Apelante

recebeu a informação de que deveria se encaminhar ao Setor de Infectologia

do HUAC – Hospital Universitário Alcides Carneiro para a coleta de uma nova

amostra no prazo de 30 (trinta) dias, conforme orienta a Portaria nº 51 MS/SVS

(transcrita pela Procuradoria de Justiça à fl. 98), sem que houvesse expressa

menção  de  diagnóstico  definitivo  e  de  que  já  se  iniciaria  o  tratamento  no

aludido nosocômio, conforme se depreende da leitura dos documentos de fls.

10/11. 

Ocorre,  que  o  Recorrente,  ao  que  tudo  indica,  por  conta

própria,  dias  depois,  realizou  exames  em  laboratórios  particulares,  cujos

resultados foram negativos para infecção pelo vírus HIV, de modo que não há

provas nos autos de que tenha se apresentado ao HUAC, e iniciado algum tipo

de tratamento, como alegou.

É de  se  ressaltar  que as  alegações  do Autor  encontram-se

dissociadas  do  conjunto  probatório,  eis  que  não  juntou  prova  capaz  de

comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do Réu e o suposto dano

moral suportado. Além de todas as ressalvas quanto a não definitividade do

diagnóstico, que somente seria feito no HUAC, não juntou provas sequer de

alguma prescrição médica que lhe tenha sido imposta (medicamentos, consulta

médica,  guia  de  internação  etc..),  o  que  poderia  indicar  início  indevido  de

tratamento.
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Ora, em que pese reconhecer que tal situação gere aflição em

quem recebe as informações preliminares de eventual contaminação pelo vírus

HIV, tenho, assim como a Procuradoria de Justiça, que a mera revelação de

hipótese diagnóstica, mas com a ressalva acerca da necessária repetição do

exame por outra técnica, considerando o possível “falso-positivio” (fl. 09), não

possui a força geradora do dever de indenizar ante a inocorrência de resultado

lesivo, mormente, quando se seguiu todos os protocolos recomendados para

situações como essas.

Veja-se, que mesmo nos exames particulares realizados pelo

Apelante (fls. 12/13), há a ressalva em que em caso de suspeita de infecção

pelo HIV, uma nova amostra deve ser coletada 30 (trinta) dias após a data da

colheita,  inclusive,  cita a Portaria  SVS/MS nº  151, de 16.10.2009,  em clara

demonstração  de  que  as  medidas  tomadas  pelos  prepostos  do  Promovido

estavam de acordo com a praxe médica orientada para o caso. 

A  título  ilustrativo,  vale  ainda  transcrever  os  seguintes

precedentes jurisprudenciais:

Ementa:  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  EXAME  DE
SANGUE  DE  DOADORA.  RESULTADO  FALSO-
POSITIVO.  CORREÇÃO  DO  HOSPITAL  NO
CUMPRIMENTO  DOS  PROTOCOLOS  INDICADOS
PELA  DOUTRINA  MÉDICA  E  PELO  MINISTÉRIO  DA
SAÚDE.  DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.  Exame
laboratorial que acusa, em sangue coletado de doadora,
contaminação pelo vírus HIV. Falso-positivo: HIV Teste 1
"reagente";  HIV  Teste  2  "Não  reagente".  Ciência  da
doadora  quanto  à  necessidade  de  serem  realizadas
novas  coletas  para  confirmar  o  resultado  inicial.
Adequação  da providência  do Hospital  de  comunicar  à
Vigilância  Sanitária  sobre  alteração  nos  exames  de
triagem,  com  inserção  do  indivíduo  cujo  exame  de
sangue  aponte  resultado  inicial  de  falso-positivo  para
infecção  por  vírus  HIV  em  listagem  provisória  de
doadores impedidos. Ausência de falha na prestação do
serviço. Sentença de improcedência mantida. NEGARAM
PROVIMENTO  À  APELAÇÃO.  UNÂNIME.  (Apelação
Cível  Nº 70070680756,  Décima Câmara Cível,  Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Jorge  Alberto  Schreiner
Pestana, Julgado em 16/02/2017) 

Ementa: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Exame
de sangue que apresentou resultado  falso-positivo  para
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HIV  –  Sentença  que  julgou  a  ação  improcedente  –
Recurso do autor – Alegação de que os fatos causaram
profundo abalo  psicológico  na parte  – Descabimento  –
Autor/apelante  que  realizou  dois  novos  exames  em
laboratórios  diferentes  logo  depois,  desmentindo  o
primeiro – Laudo do primeiro exame que já recomendava
a  realização  de  novo  exame  para  confirmação  do
resultado  –  Dissabor  que teria  sido  de qualquer  forma
superado–  Ausência,  na  particularidade  do  caso,  de
sofrimento  juridicamente  relevante  para  fins
indenizatórios–  Sentença  mantida  –  RECURSO
DESPROVIDO.  TJSP.  Apelação  Cível  nº  0112626-
25.2011.8.26.0100.  Relator.  José  Rubens  Queiroz
Gomes. 16.02.2018.

Nessa  senda,  cabia  ao  Autor,  nos  termos  do  então  vigente

artigo 333, inciso I,  do CPC/1973,  o ônus da prova quanto à existência de

constitutivo do seu direito.

Desse modo, não há que se falar em indenização por danos

morais quando não se extrai do fato, efetivo potencial danoso à esfera moral da

vítima, mas mero dissabor temporário. 

Isso posto,  em harmonia com o parecer  ministerial,  rejeito a

preliminar, e no mérito, DESPROVEJO a Apelação Cível interposta pelo Autor.

Nos termos do art.  85,  § 11,  do CPC, majoro os honorários

advocatícios para 10% sobre o valor da causa, ressalvando a circunstância de

o Autor/Apelante ser beneficiário da Justiça Gratuita.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, Procuradora de Justiça.
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível

“Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do

Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
    Relator
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