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APELAÇÃO CÍVEL Nº 392549-28.2009.8.09.0029  (201590279212)

COMARCA DE CATALÃO

APELANTE MUNICÍPIO DE CATALÃO

APELADO MARCELO GONÇALVES BORGES

RELATOR DR. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA – JUIZ SUBSTITUTO

      RELATÓRIO 

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo

MUNICÍPIO DE CATALÃO contra  sentença  (fls.  255/259)  proferida  nos

autos  da  ação  de  reparação  de  danos  materiais  e  morais  (doença

profissional) ajuizada por  MARCELO GONÇALVES BORGES em face da

municipalidade apelante.

Ao relatório  da sentença,  acrescento  que o MM.

Juiz  de  Direito  da  2ª  Vara  Cível  e  Fazendas  Públicas  da  Comarca  de

Catalão,  Dr.  Marcus  Vinicius  Ayres  Barreto,  julgou  procedentes  os

pedidos,  concedendo  ao  autor  pensão  mensal  no  valor  que  auferia  no

serviço público, até completar 70 (setenta) anos de idade ou vier a óbito,

bem  como  indenização  pelos  danos  morais  sofridos  no  importe  de  R$

20.000,00 (vinte mil reais).

Insatisfeito, o MUNICÍPIO DE CATALÃO apela às

fls. 263/278.
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Defende  a  responsabilidade  subjetiva  do  ente

público, sendo, pois, imprescindível a comprovação da culpa do Município

sobre a enfermidade acometida pelo servidor público apelado e o exercício

de  sua  atividade  laboral,  sem  a  qual  não  há  falar  em  nexo  causal  e,

constantemente, no dever de reparação.

Utilizando-se do princípio da causalidade, aponta a

culpa concorrente do Município e o servidor, ocupante da função de agente

de saúde, especificamente, combate a dengue, eis que o apelante nunca

se furtou em fornecer  o material  de segurança e proteção,  sendo,  pois,

negligência do apelado que deixou de utilizá-lo.

Verbera  que  a  inexistência  de  incapacidade

permanente não autoriza o deferimento de pensão mensal, eis que o autor,

ora apelado, encontra-se apto a exercer outras atividades que não sejam

com manuseio de inseticidas. 

Refuta a ocorrência de danos morais, pois o dano

foi à saúde do apelado e não à sua moral, honra e nome. Alternativamente,

pede a redução do valor indenizatório fixado.

Ao  final,  requer  o  provimento  do  recurso  nos

termos ora aduzidos.

Intimado,  o  apelado  oferece  contrarrazões  (fls.

284/296), pugnando pela mantença do ato judicial atacado.
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Instada  a  manifestar-se,  a  douta  Procuradoria

Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo, conforme parecer de

fls. 306/313.

Assim relatados,  encaminhem-se os autos  ao

Ilmo. Revisor.

Goiânia, 19 de maio de 2015.

DR. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA

   Juiz em Substituição no 2º Grau
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 392549-28.2009.8.09.0029  (201590279212)

COMARCA DE CATALÃO

APELANTE MUNICÍPIO DE CATALÃO

APELADO MARCELO GONÇALVES BORGES

RELATOR DR. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA – JUIZ SUBSTITUTO

VOTO DO RELATOR

Infere-se dos autos que o autor foi contratado pelo

Município de  Catalão, em 29/06/1988, para exercer a função de  ajudante

geral, quando foi designado, em 01/03/1989, para a função de agente de

saúde (combate ao mosquito da dengue). Relatou a parte autora,  ainda,

que, em função do exercício do cargo e da falta de programa adequado de

prevenção de doenças do trabalho e equipamento de segurança, adquiriu,

no  exercício  laboral,  a  enfermidade  conhecida  como  polinueropatoa

periférica  sensitivo-motora  do  tipo  axonal em  razão  da  intoxicação

exógena por pesticida.

Assim,  o postulante pugnou pela condenação do

Município requerido ao pagamento de justa indenização por danos morais e

materiais, esta última em razão da redução de sua capacidade laborativa, o

que foi  acolhido pelo condutor  do feito na sentença ora apelada,  a qual

condenou a municipalidade ré no pagamento de pensão vitalícia ao autor e

indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
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Em que pese as alegações do Município apelante,

tenho  que  restou  comprovado  nos  autos,  através  dos  documentos

carreados e da perícia judicial realizada nos autos, a ocorrência de lesões

resultantes  da  atividade  laborativa  do autor/apelado  culminando  com  o

quadro de polineuropatIa periférica sensitivo-motora do tipo axonal em

razão da intoxicação exógena por exposição a pesticidas, fato contribuinte

para  a  incapacidade laboral  do  servidor/recorrido.  É  o que se extrai  da

conclusão do laudo pericial. Senão, vejamos:

“Conclusão:

O paciente acima é realmente portador de

POLINEUROPATIA  PERIFÉRICA  axonal.  Essa

patologia  por  si  só  pode  ser

incapacitante  com  graves  sequelas.  O

paciente  em  questão  apresenta  sequelas

motoras como dificuldades de andar ou se

mexer, tendo sua motricidade prejudicada

e  com  perda  de  parte  da  sensibilidade

tátil  e  vibratória  o  que  o  coloca  em

risco no trabalho. Em relação à situação

emocional,  encontro  uma  pessoa  com

ansiedade, dor crônica e sem condições de

exercer sua profissão. Vejo incapacidade

laborativa  definitivamente.  Existem

outras formas de adquirir essa doença que

não  são  totalmente  conhecidas  ainda

(eletroneuromiografia em anexo). Paciente

incapacitado  para  o  trabalho  de  forma
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definitiva.” (fls. 240 de 234/240).

Corroborando  o  laudo  confeccionado  pelo  perito

nomeado  em  juízo,  o  qual  realizou  exames  laboratoriais  e  outros  no

periciado  (fls.  241/248),  destaco,  ainda,  os  relatórios  médicos

unilateralmente  produzidos  pelo  autor  e  acostado  junto  à  inicial às fls.

130/145. 

Constatada, pois, a incapacidade laboral em razão

da exposição do autor à agentes tóxicos, bem como a culpa por omissão do

Município que não cuidou de providenciar material de proteção ao servidor,

considera-se que o pedido indenizatório merece procedência, haja vista a

comprovação do ato ilícito, do nexo causal e dos danos ocorridos à sua

integridade corporal e moral.

Neste toar, ao contrário do que alegou o Município

apelante, o dano, o nexo causal e sua culpa restaram comprovados nos

autos,  uma  vez  que   o  Município  réu    não  demonstrou  ter    adot  ado   as  

medidas  necessárias  para  proteger    o   servidor    do agente  tóxico  ao qual

estava exposto na execução de sua atividade laboral,  leia-se agente de

saúde em combate à Dengue), motivo porque entendo não configurada a

hipótese de culpa concorrente.

Em relação à  alegada  ausência  de  dano  moral,

vale lembrar  o referido dano não precisa ser  comprovado,  pois  a dor  é

evidente, traduzida no sofrimento decorrente da enfermidade permanente e

incapacitante  do  autor.  Esse  sofrimento  é  evidente,  se  presume  e  não

precisa ser comprovado, razão pela qual é devida a referida indenização.
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Ainda que não fosse necessária a comprovação do

dano presumível, é possível constatar na leitura do laudo pericial, o dano

psicológico expressamente diagnosticado pelo médico esperto, verbis:

“(...)  Em relação à situação emocional,

encontro  uma  pessoa  com ansiedade,  dor

crônica e sem condições de exercer sua

profissão.  Vejo  incapacidade  laborativa

definitivamente.” (fl. 240). Negritei.

Portanto,  restando  comprovado  nos  autos  que  o

requerente restou incapacitado para o trabalho em decorrência da própria

atividade  laborativa,  não  apenas  pela  incapacidade  motora,  mas

psicológica  (leia-se  ansiedade  e  dor  crônica),  impõe-se  o  dever  do

recorrente de indenizar, também, o dano moral suportado pelo recorrido.

De  igual  sentir  preleciona  a  jurisprudência  deste

Sodalício:

“Dupla  Apelação  Cível.  Ação  de

indenização  por  acidente  de  trabalho.

Agravo  Retido.  Produção  de  prova.

Amparado  pelo  sistema  do  livre

convencimento  motivado,  o  juiz  pode

fundamentar  sua  decisão  na  prova  que

entender  suficiente  ao  deslinde  da

questão  controversa,  ainda  mais  quando

tal  prova  se  trata  de  uma  perícia

técnica, regularmente produzida em juízo
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sob  o  crivo  do  contraditório.  II-

ACIDENTE  DE  TRABALHO.  SERVIDOR  PÚBLICO

MUNICIPAL.  PROFESSOR.  TENOSSINOTIVE.

LAUDO  CONCLUSIVO  PELA  INCAPACIDADE  DE

TRABALHO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO

MORAL. COMPROVAÇÃO. Impõe-se o dever de

indenizar a título de dano moral quando

comprovado,  através  de  laudo  pericial

elaborado  por  perito  do  juízo,  que  a

servidora municipal restou acometida de

doença ocupacional em razão de seu labor.

III- Dano moral. Quantum indenizatório.

Redução. O valor do dano moral deve se

adequar  às  peculiaridades  do  caso

concreto,  atendendo,  desta  forma,  a

tríplice finalidade: satisfativa para a

vítima, dissuasório para o ofensor e de

exemplaridade para a sociedade, evitando-

se,  assim,  o  enriquecimento  ilícito  da

parte.  IV-  Pensão  mensal.  Servidora  já

aposentada pela Municipalidade. Ausência

de interesse de agir configurado. Perda

do  objeto.  Verificado  que  a  autora  já

está  recebendo  aposentadoria  pela

Municipalidade  em  razão  do  mesmo  fato

narrado nestes autos, impõe-se reconhecer

a ausência de interesse de agir quanto à

pretensão concernente ao recebimento de

pensão, resultando na perda do objeto. V-

Reabilitação.  Volta  ao  cargo.  Questão

392549-28ac  (09)                                                                                                                                            8



 PODER JUDICIÁRIO

Gabinete do Desembargador Amaral Wilson de Oliveira
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ventilada  apenas  nas  razões  do  apelo.

Inovação  recursal.  Impossibilidade.

Quanto  à  possibilidade  do  retorno  da

autora/recorrida ao labor, com aplicação

do instituto da reversão, referido pleito

não merece ser conhecido, por se tratar

de inovação recursal, vedada pelo artigo

517  do  Código  de  Processo  Civil.  VI-

Correção  Monetária  e  Juros  de  Mora.  A

correção  monetária  e  os  juros  de  mora

sobre o montante arbitrado a título de

danos  morais  incidem  a  partir  do  seu

arbitramento  e  do  evento  danoso,

respectivamente. VII- Correção Monetária

e  Juros  de  Mora.  Percentual.  Fazenda

Pública.  Lei  nº  11.960/2009.

Irretroatividade. Aplicabilidade a partir

de  30/06/2009.  De  acordo  com  o

posicionamento  consolidado  no  Superior

Tribunal  de  Justiça,  nas  condenações

impostas  à  Fazenda  Pública,  deverão

incidir  correção  monetária  e  juros  de

mora  de  acordo  com  a  Lei  Federal  n.

11.960, publicada em 30/06/2009, que deu

nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  n.º

9.494/97, a partir da qual devem incidir

os índices oficiais de remuneração básica

e juros aplicados à caderneta de poupança

como  encargos  moratórios  (correção

monetária  e  juros  de  mora).  VIII-
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Honorários  advocatícios.  Modificação.

Tendo em vista que cada litigante é, em

parte,  vencida  e  vencedor,  impõe-se  a

condenação  pro  rata  quanto  às  despesas

processuais  e  honorários  advocatícios,

com fulcro no artigo 21, caput, do Código

de Processo Civil, restando condicionado

ao  restabelecimento  de  condição

financeira da autora, observado o prazo

prescricional  de  05  (cinco)  anos,

conforme inteligência do artigo 12 da Lei

nº 1.060/50, em virtude de ser a mesma

beneficiária  da  assistência  judiciária

gratuita.  Agravo  retido  conhecido  e

desprovido.  1º  Apelo  conhecido  e

desprovido.  2º  Apelo  conhecido  e

parcialmente  provido.  (TJGO,  APELACAO

CIVEL 18744-96.2009.8.09.0100, Rel. DES.

CARLOS ALBERTO FRANCA, 2A CAMARA CIVEL,

julgado  em  18/12/2012,  DJe  1221  de

11/01/2013) Negritei.

No que tange ao pedido de redução do valor fixado

a título de danos morais, sem razão o intento do ente público apelante, em

razão do importe arbitrado pelo condutor do feito, qual seja, R$ 20.000,00

(vinte  mil  reais),  afigurar-se  dentro  dos  princípios  da  razoabilidade  e

proporcionalidade que o caso requer. 

Assim,  o valor  do  dano  moral  deve  atender  a

finalidade  satisfativa  para  a  vítima,  dissuasório  para  o  ofensor  e  de
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exemplaridade  para  a  sociedade,  coibindo,  ainda,  a  reincidência  do  ato

lesivo recriminado.

Quanto  aos  danos  morais,  destaco  trecho  do

acordão  proferido  nesta  2ª  Câmara  Cível,  sob  a  relatoria  do  Ilmo  Des.

Carlos  Alberto  França,  o  qual,  acolhendo,  em  parte,  o  segundo  apelo,

reduziu o importe fixado na sentença para o mesmo valor do fixado no caso

em exame, ipsis litteris:

“(...) Nessa esteira, entendo que o valor

fixado a título de reparação moral  pela

julgadora monocrática deve ser reduzido

para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil

reais), considerando as peculiaridades do

caso concreto.” (TJGO, rel. Des. Carlos

Alberto  França,  2ª  Câmara  Cível,  Dupla

Apelação  Cível  nº  18744-

96.2009.8.09.0100,  DJe  11/01/2013).

Negritei.

Do  parecer  da  douta  Procuradoria  Geral  de

Justiça, destaco:

“Depreende-se  que o  magistrado singular

decidiu  com  acerto  ao  reconhecer  a

responsabilidade  civil  do  Município  de

Catalão  pelos  danos  materiais  e  morais

causados  ao  Autor,  atualmente

incapacitado de exercer atividade laboral
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em razão das sequelas de dor crônica e

ansiedade  decorrentes  de  sua  exposição

inadequada a produtos tóxicos e nocivos

quando  exerceu  a  função  de  Agente

Municipal de Saúde.

Foram identificados todos os requisitos

da  responsabilidade  civil  subjetiva:

omissão  culposa  do  Município  ao  não

fornecer  instrução,  equipamentos  de

proteção e fiscalização adequadas; danos

materiais  e  morais  decorrentes  da

incapacidade laborativa do Autor; e nexo

causal entre a omissão do ente municipal

e  os  danos,  comprovados  pelo  laudo

pericial de fls. 234/240.

Observa-se, também, que as indenizações a

título de danos morais e materiais foram

fixadas em valor razoável e proporcional,

não havendo razão para reformá-las.”

Ante  o  exposto e,  em  atacamento  a  parecer

Ministerial, conheço do apelo,  mas nego-lhe provimento a fim de manter

incólume a sentença conforme proferida.

É o meu voto.

 DR. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA

   Juiz em Substituição no 2º Grau
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 392549-28.2009.8.09.0029  (201590279212)

COMARCA DE CATALÃO

APELANTE MUNICÍPIO DE CATALÃO

APELADO MARCELO GONÇALVES BORGES

RELATOR DR. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA – JUIZ SUBSTITUTO

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS

MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.  AGENTE DE

SAÚDE. DOENÇA  PROFISSIONAL  INCAPACITANTE.  INTOXICAÇÃO

EXÓGINA POR PESTICIDA. DANOS, NEXO-CAUSAL E ATO OMISSIVO

COMPROVADOS.  PEDIDO  ALTERNATIVO  DE  REDUÇÃO  DO  VALOR

INDENIZATÓRIO  DO  DANO  MORAL.  NÃO  ACOLHIDO.  I-  Identificados

todos  os  requisitos  da  responsabilidade  civil  subjetiva,  ante  a  omissão

culposa do Município ao não fornecer instrução, equipamentos de proteção e

fiscalização adequadas,  acarretando na  incapacidade laborativa do Autor,

revela-se  patente  o direito  de  reparação pelos  danos materiais  e  morais

sofridos.  II-  Comprovado nos autos que  o requerente restou incapacitado

para o trabalho em decorrência da própria atividade laborativa, não apenas

pela  incapacidade  motora,  mas  psicológica  (ansiedade  e  dor  crônica),

conforme atestado  no  laudo  pericial,  impõe-se  o  dever  do  recorrente de

indenizar, também, o dano moral. III- A indenização a título de danos morais

foi fixada em valor razoável e proporcional, não havendo razão para reformá-

las,  sob  pena  de  não  se  alcançar  o  caráter  educativo  e  repreensivo  da

medida. Sentença mantida. APELO CONHECIDO, PORÉM DESPROVIDO.

         A C Ó R D Ã O

VISTOS,  relatados  e discutidos  os presentes  autos  de
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Apelação Cível nº  392549-28.2009.8.09.0029  (201590279212), Comarca

de  Catalão,  sendo  apelante  MUNICÍPIO  DE  CATALÃO e  apelado

MARCELO GONÇALVES BORGES.

ACORDAM os componentes da Quarta Turma Julgadora

da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à

unanimidade, em conhecer e desprover a Apelação Cível, nos termos do

voto do Relator. 

VOTARAM,  com  o  Relator,  o  Juiz  José  Carlos  de

Oliveira  (substituto  do  Des.  Ney  Teles  de  Paula)  e  o  Desembargador

Zacarias Neves Coêlho.

PRESIDIU o  julgamento  o  Desembargador  Amaral

Wilson de Oliveira.

PRESENTE a Dra. Dilene Carneiro Freire, Procuradora

de Justiça.

Goiânia, 09 de junho de 2015.

    Dr. MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA 

Juiz de Direito Substituto no 2º Grau
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